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1.Komunikasi kebawah
Komunikasi kebawah merupakan alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat
hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah. Dapat diartikan pula
sebagai alur komunikasi antara atasan dan bawahan. bentuk komunikasi kebawah yang paling
umum adalah instruksi kerja.
2.Komunikasi keatas
Komunikasi keatas merupakan arah dan alur komunikasi yang membawa informasi dari tingkat
bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi, yang artinya komunikator berada pada tingkat
bawah dan komunikan merupakan tingkat atas.
Dapat diartikan pula sebagai suatu alur komunikasi dari bawahan ke atasan. komunikasi keatas
ini mencakup saran, keluhan dan hal hal lain yang mana dalam sebuah organisasi yang besar
komunikasi keatas sulit mencapai taraf efektif
3.Komunikasi Horizontal
Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi.
Bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
fungsi dalam organisasi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Komunikasi horizontal umumnya sering diabaikan padahal penting dalam penggunaanya sebagai
contoh agar tidak terjadi tumpang tindih tugas wewenang dalam organisasi maka diperlukan
komunikasi horizontal atar pihak terkait.
Bentuk Komunikasi Organisasi
A. Komunikasi Internal
Komunikasi internal merupakan komunikasi yang berlangsu dalam unit-unit, indiviu-individu
(anggota) didalam internal suatu organisasi. komunikasi internal dibagi menjadi dua yaitu :
1.

Komunikasi Personal

komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi diantara individu dengan individu
anggota orgabisasi. Dalam komunikasi personal ini terdapat dua macam yaitu komunikasi tatap
muka dan komunikasi bermedia
2.

Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok (bidang)
tertentu, atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi.
B. Komunikasi Eksternal
Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan khalayak diluar
organisasi. Komunikasi eklsternal ini dibagi menjadi dua yaitu :
1. Komunikasi dari organisasi kepada khalayak.
2. komunikasi dari khalayak kepada organisasi.

Dimensi Komunikasi Organisasi
1. Dimensi Internal

Dimensi internal ini meliputi diri organisasi secara keseluruhan yaitu ;
1.
2.
3.
4.

komunikasi antara individu anggota organisasi.
komunikasi antara individu dengan bagian (berdasar Fungsi) dalam organisasi.
komunikasi antara beberapa bagian (berdasar fungsi) dalam organisasi.
komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya.

2. Dimensi Eksternal

Dimensi eksternal komunikasi orgabisasi meliputi komunikasi organisasi dengan khalayak dan
sebaliknya khalayak dengan organisasi. yang menjadi khalayak disini adalah ;
1.
2.
3.
4.
5.

Pers Relation (Relasi publik).
Goverment Relation (Relasi pemerintahan).
Comunity Relation (Relasi komunitas).
Supplier Relation (Relasi pengirim pesan).
Customer Relation (Relasi penerima pesan).

Manfaat Mempelajari Komunikasi Organisasi

Sebagaimana dijelskan diawal kehidupan kita tak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi. oleh
karenanya penting bagi kita untuk mempelajari komunikasi organisasi. Dengan mempelajari
studi ini, kita menjadi paham posisi kita dalam sebuah organisasi baik formal dalam pekerjaan
maupun dilingkungan masyarakat.

Dengan pemahaman yang kita miliki, harapannya kita mampu menyesuaikan diri dan
menempatkan diri dengan baik dalam organisasi tersebut. Bagaimana kita bertindak dan bersikap
dengan atasan maupun dengan bawahan juga dengan anggota organisasi yang lain akan menjadi
lebih baik saat kita mengetahui teorinya.
Terlebih bilamana kita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, dengan mempelajari studi
komunikasi organisasi, kita menjadi paham bagaimana menjalankan kepemimpinan yang baik
guna mencapai tujuan organisasi yang kita pimpin.
Tugas:
1.
2.
3.
4.
5.

Buatlah satu artikel tentang Komunikasi Organisasi, dengan contoh2 kasus yg terjadi di
lingkungan kita saat ini.
Artikel ditulis dalam ketikan 1,5 spasi, ukuran huruf 12 times new roman. Margin kiri 4 cm,
kanan, atas , bawah masing-masing 3 cm
Ketikan minimal 4 – 5 halaman
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