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Pendahuluan 

Komunikasi ada di mana-mana. Ia dibutuhkan tiap waktu. Pada setiap interaksi, pasti ada 

komunikasi. Tak soal, apa itu interaksi sosial, atau interaksi bisnis. Karena itu, tak heran bila 

para komunikolog sering bilang: We can not communicate. 75 prosen keseharian kita, menurut 

salah seorang ahli, dihabiskan untuk berkomunikasi. Tak berlebihan bila komunikasi itu kita 

ibaratkan umpama darah yang mengalir di seluruh bagian tubuh manusia. Kurangnya darah di 

dalam tubuh seseorang akan menyebabkan tubuh lemas dan lesu. Sebaliknya, darah yang cukup, 

membuat hidup manusia menjadi normal dan bergairah. 

Karena komunikasi ibarat darah, maka sudah pasti, tiap orang membutuhkannya. Dalam 

interaksi bisnis misalnya, para usahawan sangat butuh komunikasi. Sejak lama komunikasi 

dimanfaatkan dalam bisnis lewat persuasi baik dalam bentuk iklan, personal selling, atau dalam 

bentuk promosi lainnya. Laku tidaknya satu produk baru, bergantung pada 

mengkomunikasikannya. Produktif tidaknya karyawan bergantung bagaimana manajemen 

dibuat. Dan, jalan tidaknya manajemen bergantung keterlibatan dan efektivitas komunikasi di 

dalamnya. 

Pada tulisan singkat ini akan dibahas peta dan kegunaan komunikasi dalam praktek 

bisnis. Tujuan pembahasan diarahkan kepada tijauan deskriptif tentang jaringan komunikasi 

dalam sebuah perusahaan bisnis. Tujuan berikutnya ialah, bagaimana memanfaatkan teknik-

teknik komunikasi guna menunjang usaha bisnis. 

Makna dan Peranan Komunikasi dalam Bisnis 

Rosenblatt, Cheatham, dan T. Watt menulis sebuah buku Communication in Business, 

1982. Disitu mereka merumuskan apa yang disebut business communications sebagai, purposive 

interchange of ideas, opinions, information, intructions, and the like, presented personally or 

impersonally by symbol or signal as to attain the goals of organization. Maksud purposif ialah, 

bahwa setiap komunikasi yang dijalankan dalam bisnis harus punya tujuan yang jelas. Maksud 

tujuan jelas disini ialah, seberapa jauh kegiatan komunikasi dapat mendorong tercapainya tujuan 

organisasi atau suatu perusahaan. Bethinghaus membagi tujuan organisasi ini ke dalam dua 

bagian: (1) productivity goals; (2) maintenance goals. Kedua bidang ini, dalam perusahaan 

bisnis, diarahkan guna memperoleh keuntungan, atau profit.  

Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, dibutuhkan manajemen organisasi yang tangguh. 

Indikatornya kokoh suatu manajemen organasasi bergantung pada aktivitas komunikasi. 

Organisasi sendiri, bila dilihat dari perspektif komunikasi, menurut Bavelas dan Barret, dalam 

tulisan “An Experimental Approach to Organization Communication” adalah: as an elaborate 



system for gathering, recording, and disseminating information. They correlate the effectiveness 

of an organization with that of its communication. Lewat rumusan demikian, teranglah sekarang 

betapa penting keberadaan dan kedudukan komunikasi di dalam suatu aktivitas organisasi, 

terutama yang berkaitan dengan perusahaan bisnis. 

Para manajer bisnis sudah tentu akan sangat membutuhkan komunikasi. Komunikasi 

dibutuhkan ketika sang manajer harus membuat satu keputusan dan melakukan pengawasan. 

Mereka juga butuh komunikasi ketika harus memotivasi para karyawan, dan mempengaruhinya 

secara persuasif. Secara spesifik, orang membedakan antara informasi dan komunikasi. 

Pembuatan keputusan dan pelaksanaan pengawasan disebut informasi. Sedangkan memotivasi 

dan mempersuasi disebut komunikasi. Bila informasi bersifat netral, komunikasi tidak. Informasi 

bersifat faktual, dan impersonal. Sedangkan komunikasi bersifat personal, tidak netral dan tidak 

selalu faktual. 

Baik informasi maupun komunikasi, peranan keduanya sama penting dalam praktek 

bisnis. Praktek komunikasi dalam bisnis umumnya diperlukan untuk: (1) pelatihan dan 

rekrutmen karyawan, employee recruitment and training; (2) hubungan karyawan, employee 

relation; (3) promosi dan penjualan, sales and information; (4) laporan pada manajemen, 

reporting to manajemen; dan (5) laporan kepada para pemegang saham perusahaan, reporting to 

stockholders. Sedangkan bentuk-bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam perusahaan 

bisnis adalah sebagai berikut: 

Oral (lisan) Tertulis  Gabungan  Visual  

Interviews Announcements Film Illustration 

Appraisals Report Television Symbol 

Staff meeting letters Videotape Packaging 

Conferences  posters Film strips Color 

Sales meeting advertisement Slide Sign 

Report meeting manuals  Type design 

 

Jaringan Komunikasi dalam Manajemen 

Esensi manajemen sebenarnya tak lain, merupakan proses koordinasi dan intergrasi. 

Proses manajemennya sendiri dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian. Dalam perencanaan misalnya, peranan informasi sangat penting. Perencanaan  

yang baik, membutuhkan tersedianya informasi yang memadai. Di samping itu, kualitas 

informasi yang menyangkut tingkat akurasinya, juga menentukan bagi perencanaan. Membaca 

peluang, mengintropeksi kekuatan perusahaan di dalam dan mempertimbangkan keunggulan 

komparatif antara perusahaan satu dengan yang lainnya, merupakan usaha-usaha penting guna 

menyiapkan perencanaan. Demikian juga dalam pengorganisasian, perumusan garis otoritas dan 

tanggung jawab struktural perlu dirinci secara matang agar tidak terjadi salah pengertian. Dalam 

pengorganisasian ini, struktur komunikasi organisasi, pola pembuatan keputusan dan jaringan 



komunikasi perlu dibuat secara rinci. Demikian juga dalam proses pelaksaan dan pengawasan, 

kemampuan komunikasi seorang manajer sangat dibutuhkan. Proses komunikasi persuasif atau 

koersif dari pimpinan sangat menentukan bagi kedua proses manajemen tadi. Dengan demikian 

kepemimpinan tanpa dilandasai keterampilan komunikasi, tak mungkin berjalan dengan baik. 

Untuk mempermudah bagaimana gambaran dan keterlibatan komunikasi dalam proses 

manajemen, mari kita lihat bagan di bawah ini: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan struktur komunikasi di dalam manajemen terbagi ke dalam empat bagian: (1) 

downward communication; (2) upward communication; (3) horizontal communication; (4) cross-

channel communication. Komunikasi yang pertama yaitu jaringan komunikasi dari “atas” ke 

“bawah”, atau dari pimpinan kepada karyawan. Komunikasi yang kedua yaitu jaringan 

komunikasi dari “bawah” ke “atas”, atau dari karyawan kepada pimpinan. Komunikasi yang 

ketiga yaitu jaringan komunikasi antarjenjang struktur atau jabatan yang sama. Dan komunikasi 

yang keempat yaitu, jaringan komunikasi informal baik dari “atas”, “bawah” dan antarjenjang 

jabatan yang sama. 

Komunikasi downward bisa digunakan pihak pimpinan guna menjelaskan semua 

informasi yang menyangkut perusahaan seperti: sejarah perusahaan, missi perusahaan, struktur 

organisasi dan job description-nya, trend penjualan, pertumbuhan perusahaan, kegiatan riset, 

program periklanan, rencana ekspansi perusahaan, kebijakan-kebijakan perusahaan, dan 

pengembangan hubungan masyarakat, serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan guna 

meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Semua jenis informasi ini harus 

dipahami oleh para karyawan perusahaan agar mereka terlibat dan merasa bertanggung jawab 

terhadap jatuh-bangunnya perusahaan. 
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Sedangkan komunikasi upward digunakan untuk menampung gagasan, keluhan atau 

usulan dari para karyawan terhadap pimpinannya. Titik-tolak informasi dari “bawah” ke “atas” 

ini berkaitan dengan berbagai jaminan dan peluang yang dapat meningkatkan jenjang kebutuhan 

dan aktualisasi para karyawan. Hal-hal yang akan mereka perhatikan pada perusahaan itu 

misalnya, tentang: kesempatan pengembangan karir, jaminan keamanan kerja, kesempatan 

memperoleh pelatihan dan pendidikan, standar kenaikan gaji, program pelayanan dan program-

program lain yang bermanfaat. Manajemen puncak harus peka terhadap berbagai tuntutan 

mereka. Kepekaan tersebut bisa diukur dengan seberapa jauh pihak pimpinan membuka jalur 

komunikasi dari bawah yang seluas-luasnya, maka pimpinan sendiri akan memperoleh manfaat 

yang banyak demi lancarnya perusahaan itu sendiri. Manfaat komunikasi dari bawah bisa 

mengetahui “umpan balik” yang cepat sehingga pihak pimpinan cepat pula membuat keputusan. 

Komunikasi dari bawah pun bermanfaat guna meningkatkan rasa memiliki, komitmen dan 

tanggung jawab para karyawan terhadap perusahaan.  

Sedangkan komunikasi horisontal digunakan untuk memberikan peluang kepada sesama 

karyawan dalam melalukan kerja sama, koordinasi dan usaha saling pengertian sesuai dengan 

posisi dan fungsinya masing-masing. Dan yang tak kalah pentingnya adalah komunikasi “lintas-

saluran” (cross-channel) guna membina human relationship di antara semua pihak yang terlibat 

dalam produktivitas organisasi. Birokrasi perusahaan yang besar dan rumit tidak bisa hanya 

mengandalkan komunikasi yang formalistik belaka, tapi juga harus didukung komunikasi yang 

informal. Tujuannya agar intensitas komunikasi makin cepat dan memudahkan diambilnya 

keputusan dengan cepat. Jenis komunikasi “lintas-saluran” ini dapat menembus berbabagi 

kendala struktural yang biasanya memiliki watak komunikasi yang lamban. 


