
KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

WEEK 4



HUBUNGAN KOMUNIKASI

ORGANISASI KOMUNIKASI

Manajer dan Manajer
Manajer dan Karyawan
Karyawan dan Karyawan

Komunikasi dalam organisasi dilakukan oleh:



PERAN MANAJERIAL

Manajer

Ide

GagasanInformasi

Peran manajerial seorang manajer 
adalah sebagai penyempai ide, 
informasi, dan gagasan kepada 
seluruh anggota oranisasi



PERAN MANAJERIAL



PERAN ANTARPRIBADI

• Memerankan sebagai seorang tokoh figur
Ø Sebagai perwakilan/orang yang dituakan
Ø Menyampaikan pesan-pesan bisnis dengan baik pada karyawan

• Kemampuan dalam memimpin suatu organisasi
Ø Memotivasi dan mengontrol karyawan

• Hubungan dengan orang-orang di luar organisasi
Ø Pelanggan, pemasok (supplier), klien, dan pemerintah



PERAN INFORMASI

• Peran monitoring adalah peran manajer untuk mengawasi 
bawahannya agar pekerjaan mereka sesuai dengan 
rencana yang telah ditetapkan

• Peran penyebar informasi adalah peran manajer untuk 
menyebarluaskan informasi secara menyeluruh pada 
karyawan agar memahami kebijakan

• Peran sebagai juru bicara adalah penyampaian informasi 
tentang kebijakan pada pihak lain



PERAN KEPUTUSAN

• Peran sebagai seorang wirausaha 
Ø Jujur, ulet, kreatif, inovtif, responsif, bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dam berwawasan luas

• Peran sebagai pemecah masalah
Ø Keterlambatan distribusi, pelayanan yang kurang baik, kualitas barang yang masih rendah,penyediaan bahan 

baku

• Peran pengalokasi sumber daya 
Ø Mampu mengoptimalkan sumber daya : SDI, SDA, SDM, Keuangan

• Peran Negosiator
Ø Eksternal dan Internal



KEGIATAN PERTUKARAN INFORMASI
• Menetapkan tujuan
• Membuat dan melaksanakan keputusan
Ø Dalam membuat keputusan: pengumpulan fakta-fakta

• Mengukur prestasi kerja
Ø biaya, penjualan, pangsa pasar, produktivitas, turnover, tingkat persediaan

• Merekrut dan  mengembangkan staf
• Pelayanan pelanggan
• Negosiasi dengan pemasok
• Memproduksi produk
• Berinteraksi dengan peraturan yang ada



Berikut adalah contoh bentuk 
komunikasi organisasi kepada 
pelanggannya. Bisa melalui 
label harga, lembar 
penawaran harga, tulisan 
penunjuk arah, dll



POLA KOMUNIKASI (Formal)

• Top-down Communication



5 Tujuan Pokok Top-down Communication

• Memberikan pengarahan atau instruksi
• Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus 

dilaksanakan
• Memberikan informasi mengenai prosedur
• Memberikan umpan balik pada karyawabn atas pekerjaan
• Menyampaikan informasi tentang tujuan organisasi



• Bottom-up Communication
Komunikasi dari bawah ke atas 
dimaksudkan agar karyawan bisa 
menyampaikan ide dan gagasannya 
pada pemimpin



• Horizontal Communication

Komunikasi horizontal dilakukan apabila 
masing-masing bidang saling berkaitan, 
seperti contoh pada gambar bagian 
pemasaran yang berkaitan dengan 
bagian produksi



• Diagonal Communication

Komunikasi diagonal memungkinkan adanya komunikasi 
silang antar bagian/divisi. Keuntungannya adalah alur 
informasi lebih cepat, namun bentuk komunikasi ini dapat 
mengganggu alur komunikasi yang sudah terbentuk 
sebelumnya (komunikasi atas-bawah/tp-down 
communication)



Komunikasi Informal

• Digunakan manajer untuk memonitor karyawannya 
dalam melakukan tugasnya.



• Komunikasi informal dilakukan tanpa menggunakan alur 
yang pasti.

• Keuntungan dari bentuk komunikasi ini adalah atasan dan 
karyawan dapat berbincang dengan santai tanpa ada 
rasa sungkan


