
Materi 11 – Leading/Memimpin: Manager dan Komunikasi 
 
Selamat datang di dunia baru komunikasi! Dalam "dunia" ini, manajer akan harus memahami baik itu 
pentingnya dan kurangnya sebuah komunikasi-semua bentuk komunikasi. Komunikasi antara 
manajer dan karyawan adalah penting karena memberikan informasi yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Dengan demikian, tidak ada keraguan 
bahwa komunikasi pada dasarnya terkait dengan kinerja manajer. 
 
11.1 Sifat dan Fungsi Komunikasi 

Pentingnya komunikasi yang efektif bagi para manajer tidak bisa terlalu ditekankan untuk satu alasan 

tertentu: Semua yang dilakukan manajer melibatkan komunikasi. Tidak hanya beberapa hal, tapi 

semuanya! Seorang manajer tidak bisa membuat keputusan tanpa informasi. Informasi tersebut 

harus dikomunikasikan. Setelah keputusan dibuat, komunikasi harus terjadi kembali. Jika tidak, tak 

seorang pun akan tahu bahwa keputusan itu telah dibuat. Ide terbaik, saran yang paling kreatif, 

rencana terbaik, atau desain ulang pekerjaan yang paling efektif tidak dapat terjadi tanpa komunikasi. 

11.1.1 Apa itu Komunikasi? 

Komunikasi adalah penyampaian dan pemahaman makna. Perhatikan penekanan pada kata 

penyampaian makna: Jika informasi atau ide-ide belum disampaikan, komunikasi tidak terjadi. 

Pembicara yang tidak terdengar atau penulis yang tulisannya belum dibaca dapat dikatakan belum 

berkomunikasi. Lebih penting lagi, bagaimanapun juga, komunikasi melibatkan pemahaman makna. 

Agar komunikasi menjadi berhasil, makna dari apa yang disampaikan harus sampai dan dipahami. 

Sebuah surat yang ditulis dalam bahasa Spanyol yang ditujukan kepada orang yang tidak mengerti 

bahasa Spanyol tidak dapat dianggap komunikasi sampai surat itu diterjemahkan ke dalam bahasa 

yang dimengerti orang tersebut. Komunikasi yang sempurna, jika hal seperti itu ada, akan terjadi 

ketika pikiran atau ide yang dikirimkan telah diterima dan dipahami oleh penerima persis seperti apa 

yang dipikirkan oleh pengirim. 

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa komunikasi yang baik sering secara keliru didefinisikan oleh 

komunikator sebagai kesepakatan dengan pesan, bukan pemahaman yang jelas tentang pesan. Jika 

seseorang tidak setuju dengan apa yang disampaikan, seringkali kita berasumsi bahwa orang 

tersebut tidak sepenuhnya memahami posisi kita. Dengan kata lain, banyak dari kita mendefinisikan 

komunikasi yang baik adalah seseorang yang menerima pandangan kita. Tapi kita jelas bisa 

memahami apa yang Anda maksud dan tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. 

Poin akhir yang ingin kita sampaikan tentang komunikasi adalah bahwa hal itu mencakup baik 

komunikasi interpersonal – komunikasi antara dua orang atau lebih – dan komunikasi organisasi, 

yaitu semua pola, jaringan dan sistem komunikasi dalam suatu organisasi. Kedua jenis komunikasi 

tersebut penting bagi manajer. 

11.1.2 Fungsi dari Komunikasi 

Di banyak organisasi, komunikasi melayani empat fungsi utama: kontrol/mengendalikan, memotivasi, 

ekspresi emosional dan informasi. Setiap fungsi tersebut adalah sama pentingnya. 

Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku karyawan dalam beberapa cara. Seperti kita 

ketahui dari Materi 8, organisasi memiliki hierarki otoritas dan pedoman formal yang diharapkan untuk 

dipatuhi. Misalnya, ketika karyawan diperlukan untuk mengkomunikasikan setiap keluhan yang terkait 

dengan pekerjaan kepada manajer mereka, untuk mengikuti deskripsi pekerjaan mereka atau untuk 

mematuhi kebijakan perusahaan; komunikasi digunakan untuk melakukan pengendalian/mengontrol. 

Komunikasi secara informal juga mengontrol perilaku. Ketika kelompok kerja menggoda anggotanya 

yang bekerja terlalu keras (mengabaikan norma yang ada dalam organisasi tersebut), mereka secara 

informal mengendalikan perilaku anggota tersebut. 



Selanjutnya, komunikasi bertindak untuk memotivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa 

yang harus dilakukan, seberapa baik mereka melakukan hal tersebut dan apa yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja. Seiring dengan karyawan menetapkan tujuan yang spesifik, bekerja 

menuju tujuan tersebut dan menerima umpan balik mengenai kemajuannya ke arah tujuan tersebut; 

komunikasi diperlukan. 

Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber utama dari interaksi sosial. 

Komunikasi yang terjadi dalam kelompok merupakan mekanisme penting dimana anggota berbagi 

frustrasi dan perasaan mengenai kepuasannya. Komunikasi, oleh karena itu, memberikan ekspresi 

emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. 

Akhirnya, individu dan kelompok membutuhkan informasi untuk menyelesaikan hal-hal yang 

dilakukan dalam organisasi. Komunikasi memberikan informasi tersebut. 

11.2 Metode Komunikasi Interpersonal 

Sebelum komunikasi dapat berlangsung, tujuan, dinyatakan sebagai pesan yang ingin disampaikan, 

harus ada. Pesan ini lewat di antara sumber (pengirim) dan penerima. Pesan tersebut diubah ke 

bentuk simbolik (disebut encoding) dan diteruskan dengan beberapa media (channel) kepada 

penerima, yang menerjemahkan pesan pengirim (disebut decoding). Hasilnya adalah penyampaian 

makna dari satu orang ke orang lain. 

Seluruh proses ini rentan terhadap noise, yakni gangguan yang mengganggu penyampaian, 

penerimaan atau umpan balik dari sebuah pesan. Contoh umum dari noise ini termasuk cetakan yang 

tidak terbaca, gangguan dalam telepon, kurangnya perhatian oleh penerima atau gangguan dari 

suara latar belakang (seperti suara mesin atau rekan kerja). Namun, apa pun yang mengganggu 

pemahaman dapat digolongkan sebagai noise, dan noise ini dapat membuat distorsi pada setiap 

langkah dalam proses komunikasi. 

Sebuah bagian penting dari komunikasi interpersonal adalah komunikasi nonverbal, yaitu 

komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata. Beberapa komunikasi yang paling berarti seringkali 

tidak diucapkan atau tertulis. Ketika dosen perguruan tinggi mengajar di sebuah kelas, dia tidak 

memerlukan kata-kata untuk memahami bahwa mahasiswa/mahasiswi mereka mulai bosan dengan 

kuliah ketika mereka mulai membaca koran di tengah-tengah kelas. Demikian pula, ketika 

mahasiswa/mahasiswi mulai menggeletakkan buku, kertas dan catatan mereka, pesannya jelas: 

waktu kuliah akan selesai. Ukuran kantor seseorang atau pakaian yang dia pakai juga menyampaikan 

pesan kepada orang lain. Di antara berbagai bentuk komunikasi nonverbal, jenis yang paling terkenal 

adalah bahasa tubuh / body language dan intonasi verbal. 

Bahasa tubuh / body language mengacu pada gerak tubuh, ekspresi wajah dan gerakan tubuh 

lainnya yang menyampaikan makna. Seseorang yang mengerutkan kening "mengatakan" sesuatu 

yang berbeda dari orang yang tersenyum. Gerakan tangan, ekspresi wajah dan gerak tubuh lain 

dapat mengkomunikasikan emosi atau temperamen seperti agresi, ketakutan, rasa malu, arogansi, 

sukacita dan kemarahan. Mengetahui makna di balik gerakan tubuh seseorang dan belajar 

bagaimana untuk menempatkan bahasa tubuh terbaik dapat membantu Anda secara pribadi dan 

profesional. 

Intonasi Verbal mengacu pada penekanan seseorang pada kata-kata atau frase untuk 

menyampaikan makna. Untuk menggambarkan bagaimana intonasi dapat mengubah makna pesan, 

coba kita lihat contoh seseorang mahasiswa/mahasiswi yang sedang bertanya. Kemudian dosen 

menjawab dengan pertanyaan: "Apa yang Anda maksud dengan itu?" Reaksi mahasiswa/mahasiswi 

akan bervariasi, tergantung pada nada respon dari dosen tersebut. Nada suara yang halus dan 

lembut menyampaikan rasa ketertarikan dan menciptakan arti yang berbeda dari nada yang kasar 

dan menempatkan penekanan kuat pada kata terakhir. Kebanyakan dari kita akan melihat intonasi 



pertama datang dari seseorang yang sungguh-sungguh tertarik dalam menjelaskan pertanyaan 

siswa, sedangkan yang kedua menunjukkan bahwa orang tersebut membenci pertanyaan tersebut. 

Manajer harus mengingat bahwa ketika mereka berkomunikasi, komponen nonverbal biasanya 

membawa dampak terbesar. Ini berarti bahwa sebagian besar dari komunikasi bukan mengenai apa 

yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. 

11.3 Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Di suatu waktu, entah bagaimana komunikasi tidak menjadi efektif seperti seharusnya. Salah satu 

alasannya adalah bahwa manajer menghadapi hambatan yang dapat mengganggu proses 

komunikasi interpersonal. Mari kita lihat hambatan untuk komunikasi efektif tersebut di bawah ini. 

11.3.1 Hambatan untuk Komunikasi 

Penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi yang disengaja terhadap informasi untuk membuatnya 

tampak lebih menguntungkan bagi penerima. Sebagai contoh, ketika seseorang memberitahu 

manajernya apa yang ingin didengar oleh manajer tersebut, informasi tersebut sedang disaring. Atau 

jika informasi yang dikomunikasikan ke tingkat organisasi di atas terkondensasi oleh pengirim, itu 

termasuk penyaringan. 

Emosi. Bagaimana perasaan penerima ketika pesan diterima mempengaruhi bagaimana ia 

menafsirkannya. Emosi ekstrim paling mungkin untuk menghalangi komunikasi yang efektif. Dalam 

keadaan ini, kita sering mengabaikan proses berpikir rasional dan obyektif dan menggantikannya 

dengan penilaian emosional. 

Kelebihan Informasi. Misalkan seorang manajer pemasaran yang sedang dalam perjalanan selama 

seminggu ke luar negeri di mana ia tidak memiliki akses ke e-mail-nya, dan menghadapi 1.000 pesan 

pada saat dia kembali kembali. Beliau tidak mungkin untuk sepenuhnya membaca dan menanggapi 

setiap pesan tanpa menghadapi apa yang disebut kelebihan informasi, yang berarti informasi 

melebihi kapasitas pengolahan. Apa yang terjadi ketika individu memiliki informasi lebih dari yang 

dapat mereka proses? Mereka cenderung mengabaikan, melewati, lupa atau secara selektif memilih 

informasi tersebut. Atau mereka mungkin berhenti berkomunikasi. Apapun yang terjadi, hasilnya 

adalah hilangnya informasi dan komunikasi yang tidak efektif. 

Defensif. Ketika orang merasa mereka sedang terancam, mereka cenderung bereaksi dengan cara 

yang menghambat komunikasi efektif dan mengurangi kemampuan mereka untuk mencapai rasa 

saling pengertian. Mereka menjadi defensive, yakni menyerang orang lain secara lisan, membuat 

komentar sinis, menjadi terlalu menghakimi atau mempertanyakan motif orang lain. 

Bahasa. Penulis / wartawan Ann Coulter dan rapper Nelly keduanya berbahasa Inggris, tetapi 

masing-masing menggunakan gaya bahasa yang sangat berbeda. Kata-kata memiliki arti yang 

berbeda bagi orang yang berbeda. Umur, pendidikan dan latar belakang budaya adalah tiga variabel 

yang lebih jelas yang mempengaruhi gaya bahasa seseorang dan definisi yang dia berikan terhadap 

kata-kata. Dalam sebuah organisasi, karyawan berasal dari latar belakang yang beragam dan 

memiliki pola percakapan yang berbeda. Bahkan karyawan yang bekerja untuk organisasi yang sama 

tetapi dalam departemen yang berbeda sering memiliki jargon (terminologi khusus atau bahasa 

teknis yang digunakan anggota kelompok untuk berkomunikasi di antara mereka sendiri) yang 

berbeda. 

Kebudayaan Nasional. Untuk alasan teknologi dan budaya, orang-orang Cina tidak menyukai pesan 

suara/voicemail. Kecenderungan umum ini menggambarkan bagaimana perbedaan komunikasi dapat 

muncul dari budaya nasional serta bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, mari kita bandingkan 

negara-negara yang menghargai individualisme (seperti Amerika Serikat) dengan negara-negara 

yang menekankan kolektivisme (seperti Jepang). Di negara individualistis seperti Amerika Serikat, 



komunikasi lebih formal dan jelas dijabarkan. Manajer sangat bergantung pada laporan, memo, dan 

bentuk komunikasi formal lainnya. Di negara kolektivis seperti Jepang, lebih banyak kontak 

interpersonal yang terjadi dan komunikasi dengan tatap muka sangat dianjurkan. Seorang manajer 

Jepang biasanya pertama kali berkonsultasi dengan bawahan atas suatu masalah, setelah itu barulah 

ia membuat sebuah dokumen formal untuk menguraikan kesepakatan yang dibuat.. 

11.3.2 Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Komunikasi 

Secara rata-rata, seorang individu harus mendengar sebuah informasi tujuh kali sebelum ia benar-

benar mengerti informasi tersebut. Mengingat fakta ini dan hambatan komunikasi yang baru saja 

dijelaskan, apa yang bisa dilakukan manajer untuk menjadi komunikator yang lebih efektif? 

Gunakan Feedback / Umpan Balik. Banyak masalah komunikasi secara langsung dikaitkan dengan 

kesalahpahaman dan ketidakakuratan. Masalah-masalah ini lebih jarang terjadi jika manajer 

mendapatkan umpan balik, baik verbal maupun nonverbal. 

Menyederhanakan Bahasa. Karena bahasa dapat menjadi penghalang, manajer harus 

mempertimbangkan kepada siapa pesan diarahkan dan menyesuaikan bahasa untuk mereka. Ingat, 

komunikasi yang efektif dicapai ketika sebuah pesan diterima dan dipahami. Sebagai contoh, 

administrator rumah sakit harus selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan jelas dan dengan istilah 

yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan kelompok karyawan 

yang berbeda. Pesan ke staf bedah haruslah berbeda dari yang digunakan oleh karyawan kantor. 

Mendengarkan secara aktif. Ketika seseorang berbicara, kita mendengar, tapi terlalu sering kita tidak 

menyimak. Menyimak adalah pencarian makna secara aktif, sedangkan mendengar bersifat pasif. 

Dalam menyimak, penerima juga menempatkan usaha dalam berkomunikasi. 

Menahan Emosi. Akan menjadi naif untuk mengasumsikan bahwa manajer selalu berkomunikasi 

dengan cara yang rasional. Kita tahu bahwa emosi dapat mendistorsi komunikasi. Seorang manajer 

yang marah atas masalah lebih mungkin salah dalam menanggapi pesan masuk dan gagal untuk 

mengkomunikasikan pesannya secara jelas dan akurat. Apa yang harus dilakukan? Jawaban paling 

sederhana adalah untuk tenang dan mengendalikan emosi di bawah kendali sebelum berkomunikasi. 

Perhatikan Isyarat nonverbal. Jika tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, maka penting 

untuk memastikan tindakan Anda sejajar dan memperkuat kata-kata yang diucapkan. Komunikator 

efektif memperhatikan isyarat nonverbal untuk memastikan penyampaian pesan yang diinginkan. 

 

Hasil Pembelajaran dari Materi 11: 

1. Jelaskan sifat dan fungsi dari komunikasi. 

2. Bandingkan dan bedakan metode komunikasi interpersonal. 

3. Mengidentifikasi hambatan komunikasi interpersonal yang efektif dan cara mengatasinya. 
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