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Organisasi pada dasarnya, kata Bavelas dan Barret (1951): as elaborate system for 
gathering, recording and dessiminating information. They correlate the effectivene 
with that of it's communication. Dengan demikian, organisasi tak mungkin hidup tanpa 
komunikasi. Ia ibarat darah dalam tubuh manusia. Tanpa darah manusia tak bernyawa 
dan tanpa kehidupan.  
 

Dalam organisasi, komunikasi mengalir ke berbagai struktur, jaringan dan pola 
kerja. Tujuan oganisasi akan efektif bila intensitas. dan kualitas komunikasi 
dikembangkan dalam seluruh jaringan kerja. Sejak dari perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, komunikasi sejak dini sudah 
terlibat. Karena itu, komunikasi tak bisa dipisahkan dari manajemen. Bahkan, 
komunikasi lah yang mampu memfungsikan manajemen.  

 
Menurut hasil penelitian Raymond V. Vesikar 1976:5) 75 sampai 95 persen 

eksekutif puncak menggunakan wak tunya untuk berkomunikasi. Ketika seorang 
manajer masuk kantor, dia baca laporan dari staf yang disediakan di mejanya. Bila 
laporan tak jelas, staf dipanggil menghadap. Atau dalam keadaan kritis, manajer 
memanggil beberapa karyawan inti untuk rapat kilat. Semua perilaku manajer 
semacam itu adalah perilaku komunikasi. 

 
Wajarlah bila para ahli manajemen menganjurkan agar para eksekutif atau 

manajer hendaknya menguasai "keahlian berkomunikasi" communication skills). 
Keahlian berkomùnikasi ini, menurut Kathleen S. .Abrams (1986) dalam 
Communication at Work terdiri atas empat domain: (1 kemampuan iistening; (2) 
kemampuan reading; (3) kemampuan speaking; (4) kemampuan writing. Keempat 
domain kemampuan ini tak bisa lepas dari pekerjaan seorang manajer dalam 
memimpin organisasi atau perusahaannya.  

 
Sukses tidaknya seorang manejer, bisa diukur dari seberapa auh 

kemampuannya berkomunikasi. Tingginya kemampuan komunikasi efektivitas 
pengambilan keputusan yang dibuatnya. Bagaimana seorang manajer memotivasi 
dan karyawan; kepandaiannya dalam membujuk; keterampilannya mendengarkan 
bawahan; dan menghargai gagasan orang atau bawahannya; serta menulis efektif 
untuk keperluan kerja.  

 
Dalam makalah ini akan diulas tentang batasan dan fungsi komukasi kerja; 

aspek-aspek komunikasi kerja dalam organisasi, hambatan komunikasi dan cara 
mengendalikannya dalam isasi dan kíat komunikasi efektif yang harus dilakukan 
manajer dalam mengendalikan dan mengembangkan organisasinya. 
 
Batasan dan Fungsi Komunikasi Kerja  

 
Komunikasi kerja adalah proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah 

organisasi. Pace (1983:25) dalam Organizational Communication misalnya, 
merumuskan komunikasi kerja sebagai:" the display and interpretation of message 
among communication units who are part of theparticular organization" . Komponen-
komponen yang terlibat disitu adalah pimpinan, karyawan, konsumen, dan publik luar. 



Sumber pesan yang mengalir dari berbagai pihak itu, akan mempengaruhi dinamika 
komunikasi dalam organisasi tersebut. Untuk menganalisisnya, terdapat beberapa 
unsur komunikasi yang perlu diperhatikan: pemberi pesan (komunikator), penerima 
pesan (komunikan), pesan (message); media atau saluran; dan efek komunikasinya. 

 
Komunikasi dalam organisasi, menurut John V.Thil1 dan L. Bovee (1993:25) 

dalam Excellence in Business Communication, mempunyai dua fungsi kerja: pertama, 
saling bertukar informasi dan membina karyawan kearah terbentuknya sense of 
belongingness terhadap organisasi. Secara spesifik, fungsi komunikasi dalam 
organisasi akan mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) untuk menentukan tujuan 
keputusan; (2) menentukan dan mewujudkan perusahaan; (3) mengukur hasil; (4) 
pengembangan dan  karyawan; (5) menghadapi pelanggan; (6) melakukan negosiasi 
dan presentasi; (7): penawaran atau, pemasaran produk dan jasa; (8) lobi dan 
berinteraksi dengán publik luar.  

 
Sementara itu, Conrad (1985) mengidentifikasi tiga fungsi besar komunikasi 

dalam organisasi; sebagai berikut: the command function; disini fungsi manajerial 
pimpinan lewat berbagai keputusan, perintah dan kebijakan harus mampu ditafsirkan 
dan dipahami oleh bawahannya. Umpan balik yang tidak bias, menunjukkan 
keberhasilan komunikasi dari pimpinan terhadap bawahannya. the relational function; 
komunikasi yang dijalankan di anta nggota dalam organisasi akan mampu membina 
dan men usaha yang produktif dan meningkatkan hubungan pers tinggi, sehingga 
orang-orang dalam organisasi tersebut terhinda command gembangkan onal yang 
Ketiga, the ambiguity-management function tiap dan kepentingan masing-masing. tak 
heran bila dalam berkomunikasi sering orang dalam organisasi punya motif Dengan 
asumsi ini, terjadi salah tafsir, miskomunikasi dan bias komunikasi. Upaya manajemen 
untuk terus-menerus bertemu dan berbicara guna menyelesaikan berbagai 
kesalahpahaman tersebut merupakan cara terbaik untuk memelihara organisasi dari 
konflik dan ketegangan.  

 
Dalam survei yang dilakukan kepada seratus presiden dari perusahaan-

perusahaan terbesar Amerika Serikat disimpulkan bahwa 96 persen di antara 
presiden berbagai perusahaan itu yakin, aka adanya hubungan yang pasti (definite 
relationship) antara kegiatantan komunikasi dengan produktivitas kerja perusahaan. 
Survey mutakhir yang dilakukan para ahli di Universitas Michigan (1990); Pennsylvinia 
State University, Wake Forest University (1991), merekomendasikan bahwa betapa 
eratnya hubungan keahlian berkomunikasi dengan keberhasilan organisasi.  
 
Jaringan Komunikasi dalam Organisasi  
 
Setidak-tidaknya ada tiga model jaringan komunikasi yang ditemukan dalam 
organisasi kerja. Pertama, komunikasi atasan" kepada "bawahan"(superior-
subordinate communication). Model jaringan ini sering juga disebut downward 
communication. Kedua, komunikasi yang dilakukan dari "bawahan" kepada 
komunikasi yang dilakukan oleh "atasan" (subordinate-initiated communication). 
Model jaringan komunikasi ini sering juga disebut sebagai upward communication. 
Ketiga, komunikasi yang terjadi di antara sesama staf, atau di antara satu departemen 
dan bidang spesialisasi yang sejenis interactive communication). Model ini sering juga 
disebut seba- gai horizontal communication.  



Masing-masing model jaringan komunikasi tersebut secara singkat akan 
diuraikan sebagai berikut:  
 
Downward communication  

 
Komunikasi, dari "atasan" kepada "bawahan" ini oleh Katz dan Kahn yang 

dikutip Fred; Luthan (1992:479) dalam Organizational Behavior dibagi kedalam lima 
tujuan umum:  
1. memberikan tugas langsung tentang berbagai intruksi kerja  
2. memberikan informasi tentang praktik dan prosedur organisasi  
3. memberikan informasi tentang alasan kerja  
4. menyampaikan informási tentang kinerja mereka  
5. memberikan informasi ideologis guna mencapai tujuan  
 

Sedangkan media yang sering digunakan dalam model komunikasi ini di 
antaranya sebagai berikut. Pertama, media lisan (oral communication) di antaranya: 
intruksi langsung dari atasan; pidato-pidato dalam berbagai pertemuan perusahaan; 
rapat-rapat; telepon dan closed-circuit television, semacam telekonprensi. Kedua, 
media tulisan (written communication) di antaranya: pengiriman surat langsung ke 
rumah; majalah perusahaan; surat kabar perusahaan; poster; papan pengumuman; 
memo; faxcimile; deskripsi kerja; dan buku petunjuk yang dibuat perusahaan.  

 
Mana yang paling efektif di antara komunikasi atas-bawah tersebut. Pada 

dasarnya, semuanya penting dan saling melengkapi. Namun, menurut studi klasik 
Dahle (1954) ada media paling efektif menurut karyawan yang bisa memudahkan 
penerimaan pesan. Pertama, gabungan antara medialisan dan tulisan; Kedua, hanya 
lisan; ketiga, tulisan saja; keempat, papan pengumuman; kelima, desas- desus 
(gravevine communication).  
 
Upward Communication  

 
Komunikasi dari bawah kepada atasan menurut Dennis adalah proses ketika 

gagasan, perasaan, dan persepsi dari karyawan di tingkat bawah dikomunikasikan 
kepada mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi atau pimpinan organisasi. Dari 
perspektif manajer, model komunikasi ini penting sebagai umpan balik (feedback) atas 
berbagai pesan yang disampaikan -selama ini kepada bawahan. Apakah mereka 
eahami pesan, betah bekerja atau punya kendala. Fungsi komunikasi upward ini 
paling tidak terbagi kedalam lima hal:  

 
1. memberikan peluang bagi manajemen memperoleh informasi dibutuhkan guna 
pengambilan keputusan yang tepat.  
2. bisa membantu karyawan guna melepaskan frustrasi dan ketegan- gannya 
selama bekerja.  
3. membuka peluang bagi karyawan berpartisipasi aktif terhadap perusahaan. 
4. untuk mengukur efektivitas komunikasi dari pimpinan ( downward).  
5. untuk meningkatkan kualitas komunikasi pimpinan ke depan.  
 

Konunikasi dari atas ke bawah kurang berjalan efektif bila terdapat "hambatan 
psikologis" (psychological barrier) di antara pimpinan dan bawahan. Berbagai 
hambatan psikologis itu,: menurut Gemmill (1970) di antaranya adalah kekhawatiran 



karyawan bila pikiran, perasaan dan pendapatnya diungkapkan kepada atasan, pihak 
atasan tidak akan menerima berbagai gagasannya. Yang lebih parah ialah atasan 
menghindari opini positif karyawan dengan cara defensif dan mendistorsi pesan. Ini 
beralasan karena umumnya pimpinan selalu berasumsi: the boss can do no wrong.  

 
Dalam hubungan ini, terpulang kepada pimpinan organis apakah akan bersikap 

bijak dengan mengambil kebijaksanaan open door policy atau sebaliknya. Namun, 
seorang pimpinan yang efektif mampu mengembangkan komunikasi dari bawah 
kepada atasan ini, akan sadar betul betapa pentingnya keahlian "mendengar efektif". 
Karena dengan keahlian itu, arus pesan yang bersifat upward akan terbuka dan tinggi 
dari segi bobot dan frekuensinya.  
 
Interactive Communication  
 
Komunikasi interaktif atau horizontal communication menurut Conboy, (1976) 
ialah:"pertukaran pesan di antara dan antarsesama anggota atau agen dalam satu 
level yang sama pada organisasi tersebut." Komunikasi model ini penting mengingat 
kecenderungan organisasi yang bertingkat-tingkat, atau struktur birokrasi yang 
bengkak, meniscayakan adanya pembagian kekuasaan yang makin terdistribusikan. 
Pada saat wewenang dan kekuasaan terdistribusi kan ke dalam berbagai struktur dan 
departemen atau bagian, cenderungan konflik, faksionalisme antar bagian bisa 
merebak. 
 

Untuk menjaga kemungkinan tersebut, komunikasi horisontal merupakan 
jembatan untuk menanggulangi dan mengurangi kon etegangan yang timbul di antara 
departemen atau bagian. Goldhaber (1990) mengidentifikasi lima fungsi model 
komunikasi ini sebagai berikut:  

 
1. Task coordination: kepala departemen masing-masing harus melaksnakan 
pertemuan rutin untuk membicarakan kontribusi fungsi tiap departemen terhadap 
tujuan lembaga.  
 

2. Problem Solving: tiap anggota departemen bisa mewakili bagiar nya untuk 
mendiskusikan berbagai persoalan organisasi atau perusahaan. Teknik brainstorming 
misalnya, sangat membantu bagi upaya-upaya ini. 

 

3. Information Sharing: Tiap anggota departemen harus bertemu dengan para 
anggota departemen lain guna memberikan informasi atau data-data terbaru, satu 
sama lain. Bagian produksi harus bertukar informasi dengan bagian keuangan; bagian 
pemasaran dan periklanan termasuk bagian pengadaan Disini tiap keputusan 
departemen akan sangat ditentukan oleh kondisi departemen lainnya.  

 

4. Conflict Resolution: berbagai salah pengertian, ketegangan dan permusuhan 
baik anggota di, dalam satu departemen maupun anggota antardepartemen harus 
bersedia terbuka membicarakan berbagai persoalan dan ganjalan yang dihadapi 
mereka. Mereka juga dituntut kreatif untuk menyelesaikan berbagai konflik tersebut.  

 

Komunikasi horisontal tak akan banyak efektif bila masing- masing individu 
lebih mementingkan dirinya daripada tujuan organisasi; temperamen emosional lebih 
menonjol daripada rasional; individualisme lebih diutamakan daripada kolektivisme. 



Untuk menghindari hal-hal semacam ini, Schein (1970) mengusulkan beb erapa saran 
sebagai berikut:  
 
1. pertegas visi dan sasaran organisasi serta apa kontribusi departemen atau 
bagian dalam domain besar perusahaan.  
 
2. tingkatkan frekuensi komunikasi di antara departemen dalam memecähkan 
berbagai masalah dan organisasi harus mampu memberikan ganjaran atas berbagai 
usaha mereka.  
 
3. lakukan rotasi keanggotaan dan jabatan di antara kelompok atau departemen 
guna meningkatkan empati dan pemahaman bersama di antara mereka. 
 

4. hindari hasil yang mengarah pada win-lose situation. Tiap orang harus diberi 
peluang untuk membela diri; menyatakan keinginan dan harapannya; merasa 
diuntungkan dan saling dihargai Organisasi harus mampu menciptakan win-win 
situation.  
 
Communication Skill buat Manajer  
 
Banyak sekali persoalan kerja seorang manajer yang harus didukung oleh keahlian 
berkomunikasi. Berbagai hambatan dan peningkatan efektivitas kerja, sangat 
bergantung pada bagaimana manajer mengkomunikasikan gagasan. pesan akan 
berakibat vatal. Munculnya komunikasi informal dalam organisasi, seperti "desas-
desus", atau orang menyebutnya juga "rumors", ini merupakan akibat tidak akuratnya 
pesan yang disam paikan atasan kepada bawahan. 
 

Disini seorang manajer hendaknya sadar, bahwa kredibilitas dirinya di mata 
bawahannyam jangan sekedar mengandalkan legitimasi formal "posisional".  Dia juga 
perlu mengakses power resourses yang lain, seperti:(1) kekuasaan keahlian; (2) 
kekuasaan koersif; (3) kekuasaan memberi ganjaran; (4) kekuasaan rujukan 
Kekuasaan keahlian misalnya, akan membina sang manajer terus-menerus 
mengaktualisasikan diri guna meningkatkan mutu kepemimpinanya.  

 
Dalam hal keahlian komunikasi misalnya, peningkatan: komunikasi dari 

bawahan kepada atasan, jelas membutuhkan keterampilan listening, kemampuan 
melakukan empati kepada: emosi dan pikiran torang lain, mengembangkan sikap 
suportif dan positif. Demikian juga dalam komunikasi dari atasan ke bawahan, seorang 
manajer harus mampu menguasai teknik presentasi, negosiasi, persuasi dan retorika 
atau public speaking, termasuk kiat menulis.  

 
Tujuan semua itu ialah, bagaimana seorang manajer bisa mencip takan 

komunikasi yang efektif dalam organisasi. Indikator komu nikasi efektif ialah: (1) pesan 
dipahami orang lain; (2) komunikasi menciptakan suasana menyenangkan; (3) 
komunikasi meningk hubungan interpersonal dan sosial; (4) komunikasi itu 
mempengaruhi sikap; (5) komunikasi bisa mempengaruhi kemampuan inilah yang 
hendaknya dimiliki seorang manajer. 
 
 


