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Proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan hal penting dalam 

sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, 

memonitor atau mengamati serta evaluasi pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba 

mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efesien dan lancar, yang dimonitor atau yang diatur 

dalam sistem pengendalian manajemen adalah kinerja dari perilaku manajer di dalam mengelola 

perusahaan. Merchant (1998) mengatakan bahwa orientasi perilaku berhubungan dalam 

lingkungan pengendalian manajemen, perilaku berpengaruh dalam desain system pengendalian 

manajemen untuk membantu, mengendalikan, memotivasi manajemen dalam mengambil 

keputusan dan memonitor perilaku yang dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi 

dalam sebuah organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah sejumlah struktur komunikasi 

yang saling berhubungan yang mengklasifikasikan proses informasi yang dapat membantu 

manajer dalam mengkoordinasi bagiannya untuk mengubah perilaku dalam pencapaian tujuan 

organisasi yang diharapkan pada dasar yang berkesinambungan (Maciarriello dan Kirby, 1994). 

Untuk membentuk suatu kerja sama yang baik jelas perlu adanya komunikasi yang baik antara 

unsur-unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang baik akan menimbulkan 

saling pengertian dan kenyamanan dalam bekerja. 

KOMUNIKASI ORGANISASI 

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam 

kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal 

adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi 

kepentingan organisasi. lsinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. 

Organisasi sebagai sarana dimana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya 

manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang (Robert Bonnington, 

1973). Sendjaja (1994) menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut: 



1. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan 

informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat 

memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang 

didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya 

secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk 

membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di 

dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk 

melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, 

jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. 

2. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu: 

1) Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang 

memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga 

memberi perintah atau intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana 

semestinya. 

2) Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. 

Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan 

tidak boleh untuk dilaksanakan. 

3) Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (buletin, 

newsletter) dan laporan kemajuan organisasi. 

4) Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat 

kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini 

akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan 

terhadap organisasi. 



3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak 

akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka 

banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi 

perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan 

menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering 

memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

4. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. 

 

 


