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Segala puji bagi Allah SWT karena atas ijin dan 

karuni-Nya lah akhirnya, kami selaku tim penyusun dapat 

menyelesaikan bahan ajar mata kuliah Komunikasi Bisnis 

ini. 

 Bahan ajar ini membahas beberapa hal yang 

berkaitan dengan komunikasi bisnis seperti  Peranan 

Komunikasi bisnis, Memahami Komunikasi Bisnis, 

Komunikasi Bisnis Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala 

Komunikasi Bisnis, Perencanaan, Pengorganisasian dan 

Revisi Pesan-Pesan Bisnis, Penulisan Permintaan Langsung 

(Direct Request), Pesan Rutin, Pesan Positif (GoodNews), 

Pesan Buruk (BadNews) dan Pesan Persuasif, 

Korespondensi, Penulisan Resumen dan Surat Lamaran 

Kerja, Wawancara Bisnis, Presentasi Bisnis, Rapat Kerja 

yang Efektif, serta Peranan Mendengarkan dalam 

Komunikasi.       

Tim penyusun menyadari bahwa bahan ajar ini 

masih banyak kekurangannya namun penyusun berharap 

dengan adanya bahan ajar ini mahasiswa dapat lebih mudah 

memahami mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk 

peningkatan kualitas bahan ajar ini, kami selaku tim 

penyusun menerima saran dan kritik dari para pembaca. 

 

Jakarta,  Desember 2012 
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BAB I  

Peranan Komunikasi Bisnis 

 

 
Gambar 1.1 Komunikasi Bisnis Perusahaan 

 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu 

sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah 

tangga, di tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat atau 

dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak 

akan terlibat dalam komunikasi. Apalagi, manusia yang 

bekerja di sebuah perusahaan atau oraganisasi. 

Perusahaan atau organisasi terdiri dari sekelompok orang 

yang bekerja sama untuk kepentingan bisnis, profesi, sosial 

dan berbagai macam keperluan yang lain. Mereka bekerja 

sama untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, 

menyusun rencana kerja, mengelola dan menjalankan 
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operasi bisnis organisasinya termasuk menyusun peraturan, 

mengambil keputusan dan berhubungan dengan berbagai 

pihak. Untuk menjalankan tugas-tugas itu, mereka beraksi, 

berinteraksi dan berkomunikasi. 

Lebih dari 70% dalam hari kerja para eksekutif dan staf 

perusahaan atau organisasi dipergunakan untuk melakukan 

kegiatan komunikasi (bisnis). Entah itu ketika memberikan 

instruksi kerja, melakukan presentasi bisnis, memimpin 

atau menghadiri rapat kerja, melakukan wawancara, 

menulis surat bisnis, memorandum serta menyusun laporan 

bisnis. 

Kegiatan komunikasi bisnis yang dilakukan pimpinan 

puncak, manajer, eksekutif dan karyawan diperlukan untuk 

memperlancar pelaksanaan rencana kerja, menuju 

tercapainya tujuan bisnis atau memonitor kinerja bisnis 

perusahaan. Ini berlaku bagi organisasi-oraganiasi lain 

seperti yayasan, koperasi, lembaga pendidikan, lembaga 

olah raga, lembaga sosial maupun lembaga politik. Namun 

sayangnya, banyak eksekutif dan staf perusahaan yang tidak 

menyadari atau mempedulikan bagaimana cara melakukan 

komunikasi bisnis yang efektif, akibatnya tujuan utama 

komunikasi bisnis tidak tercapai. Padahal suatu perusahaan 

tidak dapat berfungsi dengan sempurna tanpa melakukan 

komunikasi yang efektif.  
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Gambar 1.2 Komunikasi Bisnis di tingkat Manajemen 

 

Pakar manajemen, Prof. Richard  C Huseman, mengatakan 

komunikasi yang efektif merupakan suplemen manajemen 

yang professional. Menurutnya, ketika dilahirkan tidak 

setiap orang mahir berkomunikasi secara efektif namun 

keterampilan manajemen itu dapat dipelajari. Ia juga 

mengatakan bahwa dewasa ini, salah satu masalah besar 

yang dihadapi oleh banyak perusahaan didunia adalah 

kekurang mampuan para manajer untuk berkomunikasi  

secara efektif kepada bawahan atau pihak ketiga. Masalah 

komunikasi bisnis ini menjadi lebih pelik lagi ketika 

organisasi berkembang secara berarti, seperti meluasnya 

bidang usaha maupun ruang lingkup geografi (membuka 

cabang bisnis di tempat baru).  

Begitu kompleksnya masalah komunikasi bisnis, bisa kita 

cara solusinya dengan cara mencari tahu, apa itu komunikasi 

bisnis. Dengan mengetahui definisi dari komunikasi bisnis, 

kita dapat membuat batasan masalah dari Komunikasi bisnis 

itu sendiri.  
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Berikut beberapa definisi mengenai Komunikasi Bisnis: 

Komunikasi Bisnis adalah komunikasi yang terjadi dalam 

organisasi itu sendiri, baik itu komunikasi anatara atasan 

dengan bawahan, atau komunikasi antara rekan kerja, 

maupun dengan berbagai pihak diluar organisasi atau 

perusahaan, seperti pelanggan, konsumen, kreditur, 

pemasok, pesaing, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya.  

Ada juga yang mengartikan komunikasi bisni sebagai proses 

pengiriman dan penerimaan pesan-pesan untuk sustu 

urusan (bisnis) antara dua orang atau lebih, antara 

kelompok-kelompok kecil, dalam satu bidang atau lebih, 

yang ada dalam suatu organisasi. 

Selain itu, Definisi komunikasi bisnis juga dapat berarti 

komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang terdiri 

dari komunikasi: 

- verbal (lisan dan tulisan) 

- non verbal  

- individu, kelompok maupun organisasi 

Menurut Tara Benson, Definisi dari Komunikasi Bisnis 

adalah, “Business communication is the process of 

establishing a common understanding between or among 

people within a business environment” atau Komunikasi 

bisnis adalah sebuah proses dimana terjadi saling pengertian 

antara orang-orang yang berada dalam lingkungan bisnis. 

Setelah kita mengetahui definisi dari komunikasi bisnis, 

maka kita juga perlu mengetahui tujuan utama dari 

komunikasi bisnis. Terutama tujuan  utama komunikasi 

bisnis yang efektif. Dari beberapa sumber penelusuran tim 
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penulis, maka didapatkan beberapa tujuan utama 

komunikasi bisnis yang efektif, yaitu: 

a. Mendapat pemahaman penuh tentang makna pesan 

yang diberikan kepada pihak lain, baik didalam 

maupun diluar organisasi perusahaan. 

b. Mendapat tanggapan, tindakan atau persetujuan dari 

penerima pesan seperti yang diharapkan pemberi 

pesan. 

Pesan dapat berbentuk berita, introduksi tentang sesuatu 

yang baru, pencapaian pendapat, informasi, penjelasan, 

rekomendasi, perintah, pertanyaan atau imbauan untuk 

berbuat sesuatu. 

 

Dari tujuan tersebut, kita dapat mengambil manfaat 

komunikasi bisnis yang efektif, beberapa diantaranya, 

adalah : 

a. Manfaat internal 

Bagi internal perusahaan akan terbangun dua pola 

komunikasi berikut, yaitu: 

 Komunikasi vertikal (Upward dan downward 

communications) 

Terciptanya suasana kerja yang kondusif dan 

kepuasan kerja bawahan sehingga meningnkatkan 

moral, motivasi dan efisiensi kerja perusahaan. 

Disatu sisi, atasan juga dapat mengetahui berbagai 

macam hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan 

manajemen secara lebih transparan sehingga dapat 

mengambil keputusan yang lebih tepat. 

 Komunikasi horizontal 
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Membantu individu dan bagian perusahaan bekerja 

sama dalam memecahkan problem bersama, 

membantu melaksanakan tugas dan keputusan 

bersama, dan merupakan sarana untuk menyamakan 

persepsi, pendapat dan pola pikir antarbagian 

sehingga menjadi sarana untuk membangun 

keharmonisan  hubungan dan kerja sama 

antarbagian dalam perusahaan. 

b. Manfaat eksternal 

Berdampak positif dalam keberhasilan usaha bisnis 

dan membangun citra perusahaan dimata 

masyarakat dan meningkatkan minat konsumen 

kepada produk yang dipasarkan. 

c. Manfaat bagi staf dan eksekutif 

Kemampuan komunikasi secara efektif dapat 

menunjang perkembangan karir pekerjaan mereka. 

Hal tersebut dikarenakan 60-80% waktunya 

dihabiskan untuk berkomunikasi, misalnya : diskusi, 

ceramah, teleconference, dan korespondensi. Oleh 

karena itu, Kemampuan berkomunikasi secara 

efektif menjadi salah satu syarat keberhasilan 

menjalankan pekerjaan atau jabatan tertentu. 

 

Adapun Prasyarat komunikasi bisnis yang efektif, antara lain 

: 

1. Sikap positif pemberi pesan 

Ciri sikap positif antara lain adalah kompeten, 

antusias dan penuh perhatian kepada penerima 

pesan. Seorang pimpinan, manajer, eksekutif dan 
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karyawan perusahaan wajib memiliki sikap positif, 

mereka harus sadar atas peranannya untuk 

memperoleh tanggapan atau reaksi dari penerima 

pesan seperti yang diharapkan perusahaannya. Sikap 

positif tersebut harus ditujukan tidak hanya ketika 

menjalankan tugas penting tapi juga selama 

menjalankan tugas rutin, karena kumulasi pesan 

terhadap sikap dari deretan komunikasi juga 

menimbulkan kesan tertentu terhadap citra 

perusahaan. 

2. Memenuhi syarat-syarat khusus 

Adapun Syarat-syarat khusus yang harus dimiliki 

seseorang dalam komunikasi bisnis yang efektif, 

antara lain: 

 Cerdas, dapat diartikan kaya akan bahan 

pertimbangan yang sehat dalam memilih 

topik atau fakta yang perlu dikemukakan 

selama komunikasi 

 Sabar dan penuh perhatan, bahkan saat 

menghadapi orang yang berperangai buruk 

 Jujur, maksudnya mempunyai integritas yang 

tinggi 

 Menguasai subyek dan bahasa yang 

digunakan selama berkomunikasi 

 Mempunyai pengetahuan dasar tentang 

proses komunikasi dan metode-metode 

dalam memberikan dan mengirimkan pesan 

secara efektif. 

Berikut ini beberapa tujuan komunikasi bisnis: 
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o Memberikan informasi  

o Mengumpulkan informasi  

o Mempengaruhi orang lain 

o Menyelesaikan masalah  

o Membuat keputusan  

Adapun jaringan dalam komunikasi bisnis organisasi, terdiri 

atas dua bagian, yaitu: 

o Jaringan Formal 

Saluran pesan-pesan yang dipelihatkan dalam 

bagan organisasi yang menunjukkan siapa 

bertanggung jawab kepada siapa. Jaringan ini 

dikendalikan oleh manajemen. 

o Jaringan Informal 

Saluran yang tidak resmi sebagai tempat 

berlalunya pesan dalam organisasi. Sering 

disebut selentingan (grapevines). Jaringan ini 

tidak dikendalikan manajemen. 

Sementara itu, arus komunikasi dalam organisasi bisnis, 

yaitu:   

o Komunikasi ke bawah  

o Komunikasi ke atas  

o Komunikasi horisontal  

 
Gambar 1.3 Sarana Komunikasi Horizontal 
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BAB II   

Memahami Komunikasi Bisnis 

 

Komunikasi merupakan faktor yang penting dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis, oleh karena itu 

para pimpinan, staf atau eksekutif perusahaan perlu 

memahami dan memperhatikan kemampuan komunikasi 

mereka. Untuk dapat memahami komunikasi dengan mudah, 

mereka  perlu terlebih dahulu mengetahui konsep-konsep 

dasar komunikasi. 

 

A. Definisi Komunikasi 

Komunikasi adalah proses memberikan dan menerima pesan 

verbal maupun non verbal, dengan harapan munculnya 

tanggapan atau reaksi dari si penerima. 

Communication comes from the latin word communis, which 

means common (understanding, action, etc). When individual 

communicate, they try to establish a common understanding 

between or among themselves. 

Komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, 

penerimaan dan pengolahan pesan atau informasi dalam diri 

seseorang dan atau diantara dua orang atau lebih dengan 

tujuan tertentu.  

Komunikasi juga dapat diartikan suatu proses pertukaran 

informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa 

(lazim) baik dengan simbol-simbol, sinyal, maupun perilaku 

atau tindakan.  

Adapun sifat dasar komunikasi adalah proses pembentukan 

makna di antara dua orang atau lebih. Atau dengan kata lain, 
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sifat dasar dari komunikasi adalah proses pertukaran pesan 

antara dua pihak yang disebut sumber dan penerima.  
 

 
Gambar 2.1 Siklus Komunikasi 

 

Berdasarkan gambar diatas, kita memahami bahwa 

komunikasi adalah sifat dasar manusia. Untuk itu dibawah 

ini tertera beberapa prinsip dasar komunikasi, agar mudah 

dipelajari, yaitu: 

o Komunikasi tidak mungkin dihindari  

o Sebagian besar komunikasi adalah nonverbal 

o Konteks mempengaruhi komunikasi  

o Arti pesan terdapat pada orang, bukan dalam 

kata-kata  

o Komunikasi tidak dapat diubah  

o Gangguan mempengaruhi komunikasi  

o Komunikasi adalah sirkuler  

o Penting menciptakandasar pemufakatan  

o Komunikasi memiliki efek  

 

B. Elemen-Elemen Komunikasi 

Berikut ini elemen-elemen yang ada dalam sebuah proses 

komunikasi, yaitu: 

1. Pemberi pesan (sender/encoder) 
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Terdiri atas individu, kelompok, organisasi yang mengambil 

inisiatif untuk memulai komunikasi atau mengirim pesan, 

bertanggung jawab memformulasikan pesan yang akan 

mereka berikan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti 

sepenuhnya oleh penerima pesan. 

Biasanya dikenal sebagai pemrakarsa suatu pesan. Dia harus 

memilih simbol-simbol yang tepat untuk mewakili 

pemikiran dan gagasan (encoding). Pada saat sumber 

mengirim pesan, secara simultan, dia juga menerima umpan 

balik. Hal tersebut menjadikan dia ‘transceiver’. 

2. Pesan  

Terdiri dari simbol-simbol yang menggambarkan informasi, 

pendapat, introduksi, petunjuk, perintah, pertanyaan, 

larangan, dan sebagainya yang ingin disampaikan. Simbol-

simbol tersebut dapat berbentuk verbal (lisan dan tulisan) 

maupun non verbal (isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, 

dan sebagainya) 

Pesan Verbal adalah semua jenis komunikasi yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Pesan verbal dibagi 

menjadi dua, yaitu:  

o Pesan Verbal Disengaja  

Pesan verbal sebagai usaha yang dilakukan secara 

sadar, untuk berhubungan dengan orang lain 

o Pesan Verbal Tak Disengaja  

Pesan verbal berupa sesuatu yang kita katakana, 

tanpa bermaksud mengatakan hal tersebut. 

Bentuk komunikasi  verbal, selain berbicara atau komunikasi 

lisan dapat dilakukan dengan cara lain seperti dibawah ini : 

1. Membuat dan mengirim surat klaim 
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2. Membuat dan mengirim surat penawaran harga 

kepada pihak lain 

3. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang 

kepada pihak lain 

4. Membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada 

pelanggan 

5. Membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada 

pihak lain  

6. Memberi informasi kepada pelanggan yang meminta 

informasi tentang produk-produk baru 

7. Berdiskusi dalam suatu tim kerja (team work) 

8. Melakukan wawancara kerja dengan para pelamar 

kerja di suatu perusahaan 

9. Mengadakan briefing dengan staf karyawan 

10 Mengadakan pelatihan manajemen kepada para 

manajer operasional/lini bawah 

11. Melakukan presentasi proposal pengembangan 

perusahaan di hadapan tim penguji 

12. Melakukan teleconference dengan pihak lain. 

13. Melalui komunikasi lisan dan tulisan, diharapkan 

orang dapat memahami apa yang disampaikan oleh 

pengirim pesan dengan baik. 

Sementara itu, pesan non verbal adalah semua pesan yang 

disampaikan tanpa kata-kata, atau selain dari kata-kata yang 

kita pergunakan. Pesan nonverbal memiliki beberapa fungsi, 

yaitu: pertama, menggantikan pesan verbal. Kedua, 

menguatkan pesan verbal. Ketiga, menentang pesan verbal. 

Seperti pesan verbal, pesan non verbal juga terdiri atas dua 

bagian, yaitu: 
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o Pesan nonverbal disengaja  

 Pesan nonverbal yang memang ingin kita sampaikan  

o Pesan nonverbal tak disengaja  

Pesan nonverbal yang meliputi semua aspek 

nonverbal dalam perilaku kita, yang kita sampaikan 

tanpa kita kendalikan 

Bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi 

bisnis adalah komunikasi nonverbal. Sebelum manusia 

menggunakan kata-kata , manusia telah menggunakan 

gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh (body language) 

sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. 

Komunikasi non verbal dapat tercermin dari perilaku atau 

tingkah laku seperti dibawah ini : 

1. Menggerakan gigi untuk menunjukan kemarahan 

2. Mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang 

sedang serius/ berfikir 

3. Gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk 

toilet untum menunjukkan kamar sesuai dengan jenis 

kelaminnya 

4. Berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang 

sedang melam 

5. Tersenyum dan berjabat tangan dengan orang lain 

untuk mewujudkan rasa senang, simpati dan 

penghormatan 

6. Membuang muka untuk menunjukkan sikap tidak 

senang atau antipati terhadap orang lain 

7. Menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap 

menolak atau keheranan. 
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8. Asbak diatas meja yang menunjukkan tamu 

diperkenankan/ boleh merokok 

9. Mengirimkan bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta 

atau duka cita 

Dalam komunikasi nonverbal orang dapat mengambil suatu 

kesimpulan tentang berbagai macam perasaan serta maksud 

yang dikandungnya. Kebaikan dari komunikasi nonverbal 

adalah kesahihannya. Dari bahasa tubuh atau isyarat yang 

yang keluar dari seseorang kita dapat menangkap maksud 

yang paling dalam dari orang tersebut. Jika dibandingkan 

dengan kata-kata lebih dapat diatur sehingga kita kadang-

kadang merasa tertipu dengan kata-kata. 

Komunikasi nonverbal memiliki beberapa tujuan penting 

seperti contoh dibawah ini : 
 

 Menyediakan atau memberikan informasi 

 Mengatur alur suatu percakapan 

 Mengekspresikan emosi 

 Memberi sifat, melengkapi, mengembangkan 

komunikasi verbal 

 Mengendalikan atau mempengaruhi orang lain 

 Mempermudah tugas-tugas khusus 

3. Penerima pesan (receiver/decoder)  

Yang dimaksud dengan penerima pesan adalah mereka yang 

menerima pesan, baik tertulis maupun lisan melalui 

pendengaran/ penglihatan, kadang-kadang juga melalui 

sentuhan. Dalam mengartikan/ bereaksi terhadap pesan 

yang mereka terima, dipengaruhi oleh persepsi atau sikap 

mereka terhadap pesan tersebut, dan terhadap pembawa 

pesan.  



 

 

15 
 

Sedangkan persepsi/ sikap tersebut dipengaruhi oleh 

pengalaman dan lingkungan, latar belakang pendidikan, 

tingkat intelegensi, profesi, budaya, agama, ras, suku, dan 

sebagainya. Agar dapat bereaksi secara efektif, penerima 

pesan memerlukan persiapan mental dan fisik secukupnya. 

Selain itu, untuk memahami pesan, dia harus menguraikan 

sandi, yaitu menerjemahkan simbol-simbol yang 

diterimanya (decoding). Sebagai penerima pesan, secara 

simultan, dia juga mengirim pesan, hal ini menjadikannya 

‘transceiver’. 

4. Tanggapan  

Tanggapan dapat diartikan sebagai reaksi penerima pesan 

yang dipengaruhi oleh seberapa jauh mereka dapat 

memahami arti/makna pesan yang diberikan. Tanggapan 

dapat berbentuk lisan, tulisan, tindakan/ kombinasi. Misal : 

persetujuan, penolakan, pernyataan, penjelasan lebih lanjut, 

dan sebagainya dapat berbentuk laporan panjang/pendek. 

Bila tanggapan yang dihasilkan negatif, maka tanggapan 

tersebut berubah menjadi gangguan. Gangguan adalah 

segala suatu yang mengubah informas,i yang disampaikan 

sumber kepada penerima, sehingga komunikasi menjadi 

tidak efektif. Adapun macam-macam gangguan, antara lain: 

o Gangguan fisik  

o Gangguan psikologis  

o Gangguan semantik  

5. Jalur dan Media  

Pesan dapat disampaikan melalui dua jalur utama, yakni 

jalur lisan dan tulisan. Jalur komunikasi yang akan 
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dipergunakan tergantung kebutuhan/kondisi  yang sedang 

dihadapi pemberi pesan.  

Media yang dapat dipergunakan antara lain, memo, surat, 

fax, email, laporan, katalog, brosur, dan sebagainya. Kita 

juga bisa menggunakan kombinasi jalur lisan dan tulisan 

secara bersamaan. Misal : pembicaraan dinas via telepon 

disusul surat resmi, berisi rincian resmi hasil pembicaraan 

tersebut (sebaliknya). 

Jalur dan media juga dapat diartikan sebagai saluran. 

Saluran adalah media tempat pesan disampaikan, yang 

dibedakan menjadi komunikasi tatap muka dan komunikasi 

tidak tatap muka. 

 

 
 

Gambar 2.1 Jalur Elemen-Elemen Komunikasi 

 

 

B. Proses Komunikasi 

Menurut Courtland L. Bovee dan John V. Thil dalam 

Business Communications Today, proses komunikasi ada 

enam tahap, yaitu 6P :  

1. Pengirim mempunyai  suatu ide/gagasan 

Proses ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang 

terbentang luas dihadapan kita. Ide/gagasan setiap 

orang berbeda karena perbedaan cara mempersepsi. 
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Seorang komunikator yang baik, harus dapat 

menyaring hal-hal yang tidak penting atau tidak 

relevan, dan memusatkan perhatian pada hal-hal 

yang memang penting dan relevan, proses ini dikenal 

sebagai proses abstraksi. 

2. Pengirim mengubah Ide menjadi suatu pesan 

 Ide yang berbentuk abstrak dalam pikiran, diubah 

kedalam  bentuk kata-kata. Agar ide dapat diterima 

dan dimengerti dengan sempurna, pengirim pesan 

harus memperhatikan subyek, maksud/tujuan, 

audience, latar belakang budaya, dan sebagainya. 

Misal : orang timur cenderung menggunakan bahasa 

tak langsung dan menggunakan bahasa halus. 

3. Pengirim menyampaikan pesan 

Memindahkan atau menyampaikan pesan melalui 

berbagai saluran yang ada kepada penerima pesan. 

Dalam memilih saluran komunikasi perlu 

diperhatikan jenis dan sifat pesan yang akan 

disampaikan 

4. Penerima menerima suatu pesan 

Suatu pesan yang disampaikan harus dapat 

dimengerti dan tersimpan di dalam pikiran 

penerima. Pesan baru dapat ditafsirkan secara benar 

bila penerima telah memahami isi pesan 

sebagaimana yang dimaksud pemberi/pengirim 

pesan. 

      5. Penerima menaksirkan pesan 

Pesan yang diterima kemudian ditafsirkan oleh 

penerima pesan. Ia menyoba menafsirkan pesan 
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dengan cara menangkap isi pesan dengan cara 

menerjemahkan isi pesan sesuai yang diinginkan 

pemberi pesan 

6. Penerima memberi tanggapan dan umpan balik ke 

pengirim 

Umpan balik adalah penghubung akhir dalam suatu 

mata rantai komunikasi dan merupakan tanggapan 

penerima pesan yang memungkinkan pengirim 

menilai efektivitas suatu pesan. Umpan balik juga 

dapat menunjukan ada tidaknya factor-faktor 

penghambat komunikasi, misal : perbedaan latar 

belakang, penafsiran kata-kata dan perbedaan reaksi 

emosional. 

 

  
Gambar 2.2 Jalur Proses Komunikasi 
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Berdasarkan jalur diatas, kita mendapatkan unsur-unsur 

komunikasi merujuk pada pernyataan Laswell (1960), “who, 

says what, in which channel, to whom, with what effect”, 

yaitu:  

 Who (komunikator) 

• says what (pesan) 

• in which channel (media) 

• to whom (komunikan) 

• with what effect (umpan balik) 

Agar mendapatkan umpan balik yang positif, hendaklah 

seorang komunikator menerapkan prinsip dasar komunikasi 

berikut ini yang dikenal dengan 7 C, yaitu: 

 Completeness (Lengkap) 

Pesan yang disampaikan hendaknya lengkap, tidak 

sedikit-sedikit, sehingga perlu koreksi berkali-kali. 

 Conciseness (Singkat) 

Pesan yang disampaikan hendaknya singkat dan 

padat 

 

 Consideration (Pertimbangan) 

Sebelum menyampaikan pesan, hendaklah 

komunikator mempertimbkan dulu seperti isi pesan 

yang ingin disampaikan, sampai kepada efek apa 

yang ingin didapatkan jika mengirimkan pesan 

seperti yang telah dipertimbangkan 

 Concreteness (konkrit) 

Isi pesan yang disampaikan hendaklah sesuatu yang 

konkrit sehingga segera bisa dilaksanakan. Bukan 
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sebuah teori yang harus diuji terlebih dahulu, baru 

bisa dijalankan. Jadi isi pesannya bukan uji coba. 

 Clarity (Kejelasan) 

Pesan yang disampaikan hendaklah jelas. Tidak 

hanya isi, tapi kepada siapa pesan ditujukan harus 

jelas juga. Selain itu, media penyampaian pesan juga 

harus jelas, dan bukan malah mendapatkan 

hambatan akibat gangguan dari media. 

 Courtessy (Kesopanan) 

Isi pesan juga harus memperhatikan norma 

kesopanan dan kepatutan. Dengan kata lain sesuai 

dengan etika bisnis. 

 Correctness (ketelitian) 

Sebelum pesan dikirimkan, cek dan ricek lagi isinya. 

Pastikan tidak ada kesalahan  

 

C. Pola Komunikasi 

Pola komunikasi yang umum dipakai ada dua, yaitu 

saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi 

informal. Adapun penjelasannya, dapat dibaca dibawah 

ini: 

1. Saluran Komunikasi Formal 

Dalam struktur organisasi terdapat bermacam–macam 

posisi/kedudukan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawabnya. Apakah itu sebagai atasan mapun 

sebagai bawahan. Berikut ini beberapa model saluran 

komunikasi yang ada dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi, yaitu: 
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a. Komunikasi  atas–bawah (Downward), 

komunikasi yang terjadi berdasarkan 

tanggung jawab dan  wewenang. 

Tujuan : mengarahkan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan yang di level 

bawah 

Bentuk : perintah/tugas, instruksi, prosedur 

yang harus dijalani karyawan, disiplin, 

pernyataan, kebijaksanaan, balikan. 

Metode :  

o tulisan : surat, pengumuman, 

memo, surat kabar, majalah, buku 

petunjuk karyawan, bulletin, dan 

sebagainya. 

o lisan : percakapan, rapat, telepon, 

internet, seminar, konfrensi. 

Kelemahan : ada penyaringan/sensor 

informasi penting atas–bawah sehingga tidak 

lengkap/informasi yang diberikan tidak 

cocok dengan pekerjaan. 

b. Komunikasi bawah–atas (Upward) 

Model komunikasi ini, melibatkan adanya 

partisipasi bawahan dalam proses 

pengambilan keputusan. Hal tersebut akan 

sangat membantu pencapaian tujuan 

organisasi, dikarenakan bawahan tahu 

operasional sehingga keputusan yang diambil 

atasan lebih tepat. 
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Bentuk : saran, pertanyaan, balikan, ide, 

kritik, keluh kesah ke permukaan sehingga 

tahu apa sebenarnya mengganggu 

operasional, menumbuhkan apresiasi dan 

loyalitas karyawan karena diberi kesempatan 

untuk mengajukan pertanyaan dan 

mengembangkan gagasan/saran, membantu 

karyawan mengatasi masalah pekerjaan.  

Namun dibeberapa perusahaan ataupun 

organisasi, model komunikasi seperti ini sulit 

dijalankan karena beberapa alasan:   

 Pegawai cenderung menyembunyikan 

perasaan dan pikiran karena takut akan 

mendapat kesukaran, jadi hanya 

mengikuti saja yang disampaikan atasan. 

 Karyawan merasa atasan tidak tertarik 

kepada masalah karyawan, atasan tidak 

prihatin terhadap masalah karyawan 

(sering lapor tapi tidak ditindak lanjuti). 

 Kurang reward/penghargaan terhadap 

karyawan yang berkomunikasi ke atas. 

Dikarenakan komunikasi yang dijalankan 

dirasakan komunikasi sambil lalu. 

 Karyawan merasa atasan tidak dapat 

menerima  dan merespon terhadap apa 

apa yang dikatakan oleh karyawan 

(terlalu sibuk/sulit ditemui) 

Di Satu sisi, bawahn juga memiliki 

kelemahan, yaitu kecenderungan bawahan 



 

 

23 
 

menyampaikan informasi yang baik–baik 

saja/ABS (Asal Bapak Senang), sedang 

informasi yang kurang/tidak disenangi 

manajer cenderung tidak disampaikan, 

karena para bawahan beranggapan dengan 

hanya melaporkan hal yang baik–baik saja, ia 

dapat menjaga/menyelamatkan posisi. 

Seorang bawahan umumnya tidak ingin 

prestasi kerjanya dinilai tidak berhasil/gagal 

sehingga memilih tidak melaporkan 

kegagalan tersebut. 

c. Komunikasi horizontal 

Komunikasi yang terjadi antara bagian yang 

memiliki posisi – posisi sejajar/ sederajat 

dalam suatu organisasi. 

 Tujuan: persuasi, mempengaruhi, memberi 

informasi kepada bagian/ departemen yang 

memiliki kedudukan sejajar. 

Sifat : koordinatif 

Komunikasi horizontal penting jika masing–

masing departemen saling tergantung dan 

sebaliknya. Mengkoordinasikan tugas–tugas, 

berbagi informasi mengenai rencana dan 

aktivitas, memecahkan masalah diantara 

organisasi yang sama tingkat, menyelesaikan 

konflik antar anggota, memperoleh 

pemahaman yang sama/mencari 

kesepakatan, mengembangkan dukungan 
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antar persona untuk memperkuat hubungan 

diantara anggota. 

Metode : rapat–rapat komite, percakapan 

telepon, informasi–informasi waktu istirahat, 

aktivitas sosial. 

d. Komunikasi diagonal 

Komunikasi antara dua organisasi yang 

berbeda. Komunikasi ini berisfat lateral, lebih 

banyak diterapkan dalam organisasi yang 

berskala besar dimana terdapat saling 

ketergantungan (interdependence) yang 

cukup besar antara bagian/ departemen 

dalam organisasi tersebut. 

Keuntungan :  

 Penyebaran informasi lebih cepat. 

 Memungkinkan individu dari berbagai 

departemen ikut membantu    

menyelesaikan masalah organisasi. 

Kelemahan : 

 Dapat menggangu jalur komunikasi rutin 

dantelah berjalan normal. 

 Dalam skala besar sukar di kendalikan 

secara efektif.   
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Gambar 2.3 Bagan Saluran Komunikasi Formal 

Perusahaan/Organisasi 

 

Setelah kita mengetahui adanya beberapa model saluran 

komunikasi formal, kita dapat mengamati bahwa model 

tersebut, ternyata memiliki berberapa keterbatasan, 

diantaranya : 

a. Sudut pandang individual 

Sering membuat frustasi/ menjengkelkan pihak 

tertentu, dikarenakan keterbatasan untuk masuk ke 

dalam proses pengambilan keputusan/banyak jalur 

yang harus dilalui sebelum dapat berkomunikasi 

secara langsung dari atasan puncak 

b. Sudut pAndang perusahaan 

      Munculnya distorsi/gangguan penyampaiaan 

informasi ke level yang lebih tinggi karena suatu 

keterkaitan dalam jalur komunikasi dapat 

menyebabkan munculnya kesalahpahaman. Misal: 

pesan yang diterima tidak sama dengan aslinya. Cara 
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mengatasinya dengan mengurangi jumlah 

tingkat/level dalam struktur organisasi. 

2. Saluran Komunikasi Informal 

Bagan organisasi formal menggambarkan informasi 

yang ada di transformasikan dari satu bagian ke bagian 

yang lain sesuai dengan jalur hierarki yang ada. Namun 

pada praktek/pelaksanaannya orang-orang yang ada 

dalam organisasi berkomunikasi secara leluasa tanpa 

mempedulikan jenjang hierarki, pangkat dan 

kedudukan/jabatan.  

Adapun ciri-ciri dari komunikasi informal, antara lain:  

 Biasanya percakapan yang bersifat umum. 

Kadang kala tentang hal – hal yang berkaitan 

dengan situasi kerja dalam organisasi.  

 Informasi bersifat pribadi.  

 Arah aliran informasi kurang stabil mengalir 

dengan arah yang tidak dapat diduga. Biasanya 

dikenal dengan selentingan/ desas desus/ 

grapevein/ kabar angin.  

 Cepat menyebar dari mulut ke mulut, makin 

cepat tahu, cepat menyampaikan pada pihak 

lain. Hal tersebut, dipengaruhi oleh banyaknya 

orang yang lebih percaya desas desus yang 

didapat dari komunikasi informal daripada 

informasi yang berasal dari para manajer. 

Padahal, informasi dari jalur ini sering kali tidak 

akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 
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Adapun cara menangani grapevein adalah dengan 

cara: saluran komunikasi formal diusahakan tetap 

terbuka, terus terang, cermat, sensitif, hubungan 

atasan–bawahan berlangsung efektif. 

 

D. Bentuk Dasar Komunikasi 

Bentuk dasar komunikasi terdiri atas komunikasi verbal dan 

non verbal. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing 

bentuk: 

1. Komunikasi Verbal 

Bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain 

melalui tulisan dan lisan. Adapun kegiatan yang dapat 

dikategorikan komunikasi verbal, antara lain: 

a. Berbicara dan menulis 

Dalam komunikasi Bisnis, biasanya orang lebih senang 

bicara daripada menulis karena lebih praktis, dan bisa 

terjadi interaksi yang interaktif. 

b. Mendengarkan dan membaca 

Dalam dunia bisnis ada kecenderungan orang lebih suka 

memperoleh informasi atau   mendapat informasi 

daripada menyampaikannya sehingga perlu 

keterampilan mendengar dan membaca. 

Langkah-langkah efektif agar dapat mendengar dan 

membaca dengan efisien: 

 Mencatat informasi, dengan cara memusatkan 

perhatian pada pembicaraan atau bahan yang dibaca 

 Menangkap inti pembicaraan/bacaan 

 Menafsirkan dan menilai informasi  
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 Menyaring informasi mana yang penting dan tidak, 

caranya adalah dengan menemukan mana ide pokok 

dan ide pendukung. Hal lainnya yang dapat 

dilakukan  untuk dapat menyerap informasi dengan 

baik. seseorang harus dapat berkonsentrasi pada  apa 

yang dibaca/didengarnya. 

 

 
 

Selain empat kegiatan diatas, banyak juga yang 

mengelompokan komunikasi verbal menjadi dua bagian, 

yaitu: 

 Komunikasi lisan 

Biasanya berupa perintah, penjelasan, 

bimbingan tugas kepada bawahan, presentasi 

bisnis, rapat, pertemuan formal, wawancara, 

pembicaraan bisnis melaui 

telepon/teleconference, dan sebagainya. 

Berdasarkan Kriteria pilihan bentuk 

komunikasi, komunikasi lisan biasanya berupa 

pesan sangat penting, singkat, rahasia, dan 

membutuhkan tanggapan yang cepat. 
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 Komunikasi tulisan  

Biasanya berbentuk formulir, memorandum, 

surat tugas, surat, telefax, laporan formal, 

naskah, hands out, kertas kerja, sarana promosi 

(brosur, iklan, spanduk, poster, dan 

sebagainya). 

Berdasarkan Kriteria pilihan bentuk 

komunikasi, komunikasi tulisan biasanya 

pesannya cukup banyak dan kompleks, perlu 

penjelasan panjang lebar/teknis, perlu 

visualisasi pesan dalam bentuk angka, grafik, 

gambar, perhitungan statistik, penerima 

terpisah jarak jauh dengan pemberi pesan, 

memerlukan laporan, data, dokumen tertulis 

untuk arsip dan tidak membutuhkan tanggapan 

yang cepat. 

2.  Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tertulis 

atau lisan tapi menggunakan bahasa isyarat, ekspresi 

wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian, warna, intonasi 

suara, sikap tubuh, kontak mata, dan sebagainya. 

Dengan komunikasi non verbal orang dapat mengambil 

kesimpulan tentang berbagai macam perasaan dan emosi 

seseorang, seperti senang, benci, cinta, marah, dan 

sebagainya. 

     Dalam dunia bisnis, komunikasi non verbal juga memiliki 

peranan penting, dikarenakan: 

 Kesahihan/reliabilitas/lebih dapat dipercaya, 

karena terjadi secara spontan. Dengan 
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memperhatikan isyarat non verbal, seseorang 

dapat mendeteksi kecurangan atau menegaskan 

kejujuran pembicara. 

 Lebih efisien, karena dapat disampaikan tanpa 

harus berpikir panjang dan audience dapat 

menangkap artinya dengan cepat. 

 

E. Cara mengelola Komunikasi 

1. Menangani pesan–pesan yang bersifat rutin, dengan 

beberapa langkah berikut: 

a. Mengurangi jumlah pesan, dengan cara 

dipertimbangkan hal-hal dibawah ini, 

sehingga pemborosan uang dan waktu dalam 

organisasi akan dapat dikendalikan: 

 Maximumkan manfaat dengan biaya 

tertentu 

 Menghemat pengeluaran 

memo/surat-surat yang 

berlebihan/tidak berguna 

 Meringkas isi rapat/pertemuan 

sehingga yang terjadi bukan omongan 

yang sia-sia dan membuang waktu 

percuma karena tidak menghasilkan 

sesuatu yang berarti. 

b. Memberi instruksi yang jelas 

Seorang komunikator sudah  seharusnya 

memahami kebutuhan dan tujuan organisasi 

secara keseluruhan sehingga tidak salah 

dalam memberi instruksi, mencari kejelasan 
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pesan karena kebutuhan perusahaan yang 

terus berkembang secara dinamis 

mempengaruhi arti suatu pesan, hubungan 

dengan anggota dan memberi feedback 

terhadap pengembangan pesan. 

c. Mendelegasikan tanggung jawab 

Seorang pimpinan harus bisa 

mendelegasikan beberapa pekerjaannya 

kepada bawahan yang kompeten dengan 

terlebih dahulu berkomunikasi kepada orang 

yang bersangkutan 

d. Melatih para penulis dan pembicara 

Cara melatihnya melalui latihan yang teratur 

dan terencana dengan baik. Suatu organisasi 

dianjurkan untuk menyelenggarakan 

pelatihan keterampilan, khususnya 

keterampilan dalam berkomunikasi bagi 

orang-orang yang tugasnya berhubungan 

erat dengan masalah komunikasi. 

Komunikator perlu meningkatkan dan 

melancarkan kemampuan berbahasa dan 

keterampilan presentasi sehingga 

komunikasi berjalan lebih baik dan lancar. 

2. Penanganan krisis komunikasi 

Keterampilan komunikasi baru benar–benar teruji 

saat muncul krisis komunikasi dalam suatu 

organisasi. Semakin besar tantangan/resiko yang 

harus dihadapi maka semakin tinggi tingkat 

keterampilan yang dibutuhkan. Cara penanganan 
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krisis suatu perusahaan akan berbeda dengan 

perusahaan yang lain. Krisis dapat mempengaruhi 

masa depan produk  dan reputasi perusahaan. 

Dalam kaitannya dengan krisis, ada dua falsafah 

dalam komunikasi, yaitu : 

a. Bersikap diam, Misal: tidak mengatakan sesuatu 

b. Katakan apa yang terjadi dengan segera 

Ahli humas menyarankan, dalam menangkis isu-isi 

yang beredar dalam masyarakat, jelaskan apa yang 

menjadi masalah kepada publik (masyarakat umum) 

dan karyawan. Namun pada saat yang sama, 

berusaha mengatasi dan mengendalikan sumber 

masalah. Yang perlu dinggat kerena merupakan hal 

yang paling penting,  pikiran tetap tenang, karena 

diperlukan untuk memikirkan jalan keluar yang 

terbaik dan tidak emosional.    

 

F. Cara meningkatkan keterampilan komunikasi  

Beberapa keterampilan khusus yang diperlukan 

dalam komunikasi bisnis, antara lain adalah  : 

1. Membaca 

2. Mendengarkan 

3. Percakapan yang menarik 

4. Wawancara 

5. Diskusi kelompok 

6. Pidato dan presentasi 

7. Menulis (surat, memo, laporan, dan sebagainya) 

Adapun cara terbaik untuk meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi adalah melalui: 
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latihan/praktek, belajar dari pengalaman, dan 

pelajaran penting dari pengalaman adalah belajar 

dari kesalahan dan kegagalan yang pernah 

dilakukan. 

G. Kesalahpahaman dalam Komunikasi 

Tidak semua komunikasi berjalan lancar, terkadang dalam 

bisnis banyak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. 

Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi bisnis itu sendiri. 

Oleh karena itu, seseorang harus mengetahui hal-hal yang 

dapat menjadi masalah dalam komunikasi sehingga timbul 

kesalahpahaman. Berikut ini berberapa kesalahpahaman 

dalam komunikasi: 

1. Masalah dalam mengembangkan pesan 

Masalah ini bisanya terjadi pada saat merumuskan 

pesan. Adapun penyebabnya antara lain:  

 Munculnya keragu-raguan tentang isi pesan 

 Kurang terbiasa dengan situasi yang ada, 

sehingga ide sulit keluar 

 Adanya pertentangan emosi, mana yang 

harus dikedepankan mana dibelakangkan 

 Kesulitan dalam mengekspresikan 

ide/gagasan, karena ada perasaan, jika 

mengembangkan pesan  salah berarti proses 

komunikasi akan dimulai dengan sesuatu 

yang salah dan ini akan membawa kegagalan 

yang berkelanjutan. 

2. Masalah dalam menyampaikan pesan 
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 Dipengaruhi oleh faktor fisik, misal : 

sambungan kabel yang jelek, akustik yang 

lemah,  

 Disampaikannya dua pesan yang mempunyai 

arti berlawanan secara bersamaan, 

 Pesan disampaikan melalui saluran 

penghubung yang cukup panjang, dan 

sebagainya.  

 Tidak tepat dalam pilihan tempat yang 

memungkinkan audience dapat melihat dan 

mendengar apa yang disampaikan dengan 

jelas.  

 Hindari ruangan yang ada penghalang antara 

pembicara dan audience 

 Tidak mengunakan sound system yang baik, 

dan sebagainya. 

 

 

3. Masalah dalam menerima pesan 

 Adanya persaingan antara penglihatan 

dengan suara, misal : kursi yang tidak 

nyaman, lampu yang kurang terang dan 

kondisi lain yang mengganggu konsentrasi 

penerima,  

 Berhubungan dengan kesehatan penerima 

(pendengaran/penglihatan yang kurang baik, 

sakit kepala, dan sebagainya), 
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 Kurang konsentrasi disebabkan pikiran 

melayang memikirkan hal-hal lain diluar 

yang dibicarakan.  

 Melamun 

4. Masalah dalam menafsirkan pesan 

 Perbedaan latar belakang, seperti 

pengalaman, usia, pendidikan, jenis kelamin, 

status sosial, kondisi ekonomi, budaya, 

agama, temperamen, kesehatan, dan 

sebagainya 

 Perbedaan penafsiran kata. Misal: masalah 

dalam memahami pesan terletak pada 

bahasa. Ada yang menggunakan kata-kata 

sebagai simbol untuk menggambarkan suatu 

kenyataan. Latar belakang yang berbeda, 

seperti perbedaan daerah, budaya, 

pendidikan, dan usia menyebabkan orang 

mempunyai pengertian dan pemahaman yang 

berbeda. 

 Perbedaan reaksi emosional, seseorang 

mungkin bereaksi berbeda terhadap kata 

yang sama dalam keadaan yang berbeda. Hal 

tersebut dikarenakan, suatu pesan mencakup 

dua hal :  

1. Dalam arti isi/berkaitan dengan subyek 

suatu pesan.  

2. Dalam arti hubungan yang memberi sifat 

interaksi antara pengirim dan penerima 

pesan. 
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H. Cara memperbaiki komunikasi  

Jika hasil yang dicapai tidak sama dengan apa yang 

diharapkan, dapat dikatakan bahwa komunikasi yang 

terjadi tidak efektif, sehingga tidak mencapai sasaran 

dengan baik. 

Untuk melakukan komunikasi yang efektif 

diperlukan beberapa persyaratan, yakni : 

1. Persepsi, komunikator harus memprediksikan 

apakah pesan-pesan yang akan disampaikannya 

dapat diterima oleh penerima pesan. 

2. Ketepatan, komunikator perlu mengekspresikan 

hal yang ingin disampaikan sesuai dengan 

kerangka pikir audience. Jika ini diabaikan maka 

akan muncul miscommunications 

3. Kredibilitas, komunikator perlu memiliki suatu 

keyakinan bahwa audience-nya adalah orang-

orang yang dapat dipercaya sehingga harus 

punya keyakinan akan inti pesan dan maksud 

yang ingin mereka sampaikan. 

4. Pengendalian, reaksi audience tergantung 

berhasil atau tidaknya komunikator melakukan 

pengendalian audience saat berkomunikasi. 

5. Kecocokan/ keserasian, komunikator selalu 

dapat menjaga hubungan yang baik dan 

menyenangkan dengan audience sehingga 

komunikasi dapat berjalan lanaer dan tujuan 

tercapai. 
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Dalam proses komunikasi, komunikasi yang efektif dapat 

mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya bila 

memperhatikan tiga hal berikut : 

1.  Membuat suatu pesan secara lebih berhati-hati, dengan 

cara memperhatikan hal berikut ini: 

 Memperhatikan maksud dan tujuan 

komunikasi serta audience yang dituju 

 Katakan apa yang dikehendaki oleh audience 

 Gunakan bahasa yang sederhana, jelas, 

mudah dipahami, tidak bertele-tele, jelaskan 

poin-poin yang penting, tekankan dan telaah 

ulang poin-poin yang penting. 

2. Minimalkan gangguan dalam proses komunikasi 

Caranya dengan memilih saluran komunikasi yang 

disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan 

3. Mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan 

penerima  

Agar pemberian umpan balik dapat memberikan 

manfaat yang berarti, cara dan waktu penyampaian 

harus direncanakan dengan baik 

 

 

J. Organisasi 

Organisasi memiliki pengertian sekelompok masyarakat 

kecil yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan Schein mengartikan bahwa organisasi 

merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah 

orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui 
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pembagian pekerjaan dan fungsi atas dasar hierarki 

otoritas dan tanggung jawab. 

Komunikasi mempunyai dua fungsi penting dalam 

organisasi : 

1. Memungkinkan terjadinya pertukaran informasi 

2. Membantu menghubungkan sekelompok anggota 

dalam organisasi dengan orang lain 

 

Pada fungsi yang pertama, yang berkaitan dengan 

pertukaran informasi, ada beberapa bentuk kegiatan 

organisasi terkait fungsi tersebut, antara lain : 

a. Menetapkan tujuan  

Utuk dapat menentukan suatu tujuan, mereka yang 

terlibat dalam organisasi perlu melakukan berbagai 

pembahasan yang serius dan cukup matang.  

b. Membuat dan melaksanakan keputusan 

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka 

harus disertai keputusan-keputusan yang mendukung 

terlaksananya tujuan tersebut. Selain itu semua pihak 

yang ada dalam organisasi harus mematuhi keputusan 

yang telah disepakati. Untuk membuat suatu keputusan, 

harus mengumpulkan fakta sehingga dapat melakukan 

penilaian terhadap berbagai alternatif/pilihan yang ada 

dengan cara membaca, bertanya, dan sebagainya. 

c. Mengukur hasil 

Setelah keputusan dilaksanakan, manajer perlu 

melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah hasil 

yang diharapkan telah tercapai. 

d. Merekrut dan mengembangkan staf 
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Berikut ini beberapa langkahnya: 

 Mengumumkan secara terbuka 

 Meneliti resume 

 Wawancara 

 Diperkenalkan  

 Diberi umpan balik akan prestasi yang telah 

dicapai baik dalam bentuk penghargaan, 

pengakuan maupun tanggung jawab yang lebih 

tinggi. 

e. Berurusan dengan konsumen 

Berususan dengan konsumen sama dengan berhubungan 

dengan para pelanggan/ konsumen melalui komunikasi 

baik formal maupun non formal 

f. Melakukan negosiasi dengan pemasok dan pemberi 

pinjaman 

Untuk melakukan negosiasi dengan berbagai pihak dan 

menyampaikan laporan pengembangan suatu 

perusahaan kepada pihak lain yang berkepentingan, 

semuanya melibatkan komunikasi. 

g. Memproduksi produk 

Proses menuangkan ide/gagasan mengenai produk baru, 

menempatkan dalam proses produksi sampai produk 

dipasarkan,  dibutuhkan komunikasi. Dari mulai 

merancang produk, penelitian pakar, kampanye 

penjualan, dan sebagainya 

h. Berinteraksi dengan peraturan yang ada 

Komunikasi juga terjadi antara perusahaan dengan 

perusahaan lain atau pemerintah. Pemerintah menyusun 

berbagai peraturan untuk dipatuhi oleh perusahaan, 
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untuk dapat mematuhinya, suatu perusahaan harus 

mengetahui peraturan-peraturan tersebut melalui 

proses komunikasi. Misal: peraturan keselamatan kerja, 

perlindungan kesehatan, jaminan hari tua, dan 

sebagainya. 

Dalam organisasi, khususnya dalam bidang pemasaran, 

komunikasi bisnis yang dipakai biasanya dikenal dengan 

istilah marketing mix, yaitu: 

 Perencanaan produksi 

 Penetuan merk dagang 

 Penentuan bentuk kemasan 

 Kebijaksanaan harga 

 Penyusunan saluran penjualan 

 Penjualan secara pribadi 

 Periklanan dan promosi  

Diantara marketing mix diatas, iklan adalah sarana 

pemasaran yang cukup jitu dan berhubungan juga public 

relations. Berikut ini fungsi iklan sebagai media komunikasi 

bisnis, yaitu: 

1. Mendorong para pengusaha berproduksi massa dan 

membuat barang yang lebih baik karena timbulnya 

permintaan yang lebih banyak terhadap barang yag 

dibuatnya. 

2. Mendorong penyalur dan penyebaran yang lebih cepat 

karena masyarakat konsumen dan para pengencer 

merasakan kebutuhan akan barang tersebut. 

3. Meningkatkan penggunaan suatu barang atau jasa. 

4. Mengumumkan adanya penawaran istimewa. 
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5. Memberitahukan perusahaan yang medukung pembuatan 

barang tersebut. 

6. Mempengaruhi orang-orang yang dapat mempengaruhi 

calon-calon pembeli. 

7. Untuk menghadapi persaingan. 

8. Untuk bersaing mendapatkan tenaga kerja dan bahan 

baku. 

9. Untuk menjual goodwill dan image 

10. Untuk membuat suatu kelompok barang-barang 

sekeluarga mempunyai image yang sama.  
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BAB III  

Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Komunikasi 

Bisnis 

 

A. Kendala Efektivitas Komunikasi Bisnis 

Prof. Murphy menyebutkan tiga kendala efektifitas 

komunikasi, yakni : 

1. Penafsiran Kata-Kata 

Menurut Murphy, hal-hal yang perlu dipahami dalam 

penafsiran kata-kata antara lain: 

 Kesamaan Penafsiran 

Komunikasi akan berjalan lebih efektif kalau pemberi 

dan penerima pesan mempunyai penafsiran yang 

sama terhadap kata-kata yang dipergunakan selama 

berkomunikasi.  

Untuk menghindari mis-komunikasi karena 

ketidaksamaan penafsiran kata-kata, maka selama 

berkomunikasi, pemberi pesan harus yakin bahwa 

kata-katanya dapat dimengerti secara penuh oleh 

pendengar atau pembaca tulisannya.  

Jika menggunakan kata atau kalimat bahasa asing 

seyogyanya kalimat tersebut diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia. Pendengar yang tidak mengerti 

arti kata atau kalimat tertentu hendaknya tidak 

segan-segan untuk menanyakannya. 

 Arti Harfiah dan Multi Arti 

Kadang-kadang sebuah kata yang sama mempunyai 

dua macam arti, yaitu arti harfiah (denotations) dan 

multi arti (ambigu).  
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Arti harfiah adalah arti kata yang sebenarnya dan 

dimengerti orang-orang pada umumnya sehingga 

jarang menimbulkan kesalahan dan aman untuk 

dipergunakan sebagai media komunikasi.  

Sedangkan multi arti artinya kata yang mempunyai 

banyak arti sehingga dapat menimbulkan kesan yang 

berbeda pada penerima pesan yang berlainan latar 

belakang atau situasi 

 Euphemisms 

Adalah penggunaan kata-kata yang bersifat 

memperhalus. Penulis dan pembicara yang bijak 

cenderung memilih kata-kata yang halus dalam 

tulisan, pidato, ceramah atau presentasi karena 

euphemisms dapat menciptakan suasana yang 

menyenangkan selama proses komunikasi sehingga 

dapat diharapkan lebih efektif. 

2. Batas Ruang Lingkup Pesan 

Pemberi pesan perlu membatasi ruang ringkup pesan 

yang mereka berikan, karena ruang lingkup dan 

kebebasan berkomunikasi selalu dibatasi oleh berbagai 

macam faktor, seperti waktu, biaya, halaman, ruang 

gerak, tujuan, dan sebagainya. 

Oleh karena itu dalam memformulasikan pesan, pemberi 

pesan wajib memilih data, informasi atau fakta yang 

paling bersangkutan dengan subyek yang disampaikan 

atau yang menunjang tujuan komunikasi.  

Hindari data yang tidak relevan dan tidak menarik. Sikap 

bijak pemberi pesan adalah menghindari anggapan 
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bahwa mereka tahu segala hal yang bersangkutan 

dengan apa yang mereka utarakan. 

3. Pengaruh Sikap, Opini, Emosi dan Kondisi 

Lingkungan 

Efektivitas komunikasi juga dipengaruhi oleh sikap, 

opini, dan emosi orang-orang yang berkomunikasi. 

Orang cenderung bereaksi atau bersikap positif terhadap 

pesan yang selaras dengan opini mereka, bersikap positif 

terhadap pesan yang diberikan oleh orang-orang yang 

disukai atau dikagumi. 

Sikap, opini dan emosi seseorang dipengaruhi oleh 

pengalaman, kondisi dan lingkungan pribadi, latar 

belakang pendidikan dan perkembangan lingkungan 

hidupnya sejak kecil. Seorang komunikator yang mahir 

selalu mempunyai perhatian yang penuh terhadap 

pendengar atau pembaca tulisannya. Mereka berusaha 

mengemukakan hal-hal yang menarik atau dirasa 

bermanfaat bagi lawannya berkomunikasi.  

Satu hal yang harus diingat, para komunikator tidak 

boleh membiarkan dirinya terseret gejolak emosi 

penerima pesan. Ketika menghadapi audience dengan 

sikap kurang menguntungkan , komunikator wajib 

memusatkan komunikasinya pada hal-hal yang dapat 

menurunkan ketegangan dan mengurangi sikap 

konfrontatif. 

4. Kejelasan Tujuan Komunikasi 

Seorang komunikator harus mempunyai gambaran yang 

jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Dalam 

menentukan tujuan, perhatikan ciri khusus pesan yang 
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akan diberikan, karakteristik organisasi dan anggota 

organisasi yang akan menerima pesan itu sehingga 

tujuan dapat ditentukan secara lebih realistic dan 

diharapkan dapat tercapai. 

5. Pemilihan Bentuk dan Media 

Komunikasi bisnis dilakukan dalam tiga bentuk utama 

yaitu verbal, non verbal dan visual. Media yang 

dipergunakan dapat berupa percakapan langsung/suara, 

dokumen tertulis, gambar, grafik, radio, tv, rambu-

rambu, dan sebagainya. Komunikasi dapat diharapkan 

efektif kalau kombinasi bentuk dan media  yang 

dipergunakan disesuaikan dengan sifat pesan yang akan 

diberikan dan karakterisrik penerima pesan. 

6. Menahan Informasi yang Diperlukan 

Tiap perusahaan, bagian atau jabatan dalam perusahaan 

mempunyai rahasia, yang dalam batas-batas tertentu 

tidak boleh diketahui atau diberitahukan kepada kepada 

orang lain. Rahasia seperti itu seringkali menjadi 

hambatan berkomunikasi antara orang-orang yang 

melaksanakan kegiatan bisnis, baik didalam organisasi 

perusahaan maupun antara perusahaan dengan pihak 

luar. 

Tingkat kerahasiaan yang terlalu ketat membawa dua 

dampak yang kurang menguntungkan. Pertama, 

kerahasiaan itu akan menurunkan produktivitas dan 

efisiensi perusahaan. Kedua, dapat menumbuhkan 

budaya penyebaran desas-desus dan intrik dikalangan 

perusahaan dan dapat mempengaruhi efektivitas 

tanggapan/reaksi yang tidak diperlukan. 
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7. Bahasa Pengantar 

Bahasa dapat menjadi salah satu hambatan lain 

berkomunikasi, terlebih dalam komunikasi bisnis 

internasional. Hambatan tersebut tidak terbatas pada 

penguasaan bahasa asing saja, melainkan seringkali 

terjadi karena perbedaan pengucapan (pronunciation). 

Hambatan bahasa pengantar yang lain terjadi karena 

masing-masing pihak mempergunakan istilah teknis 

atau jargon yang tidak dikuasai oleh lawan 

berkomunikasinya, sehingga mereka tidak dapat 

mengerti sepenuhnya apa yang disampaikan lawan 

bicaranya, dan hal ini dapat menyebabkan mereka gagal 

dalam membangun komunikasi yang dapat berimbas 

pada kegagalan dalam membina hubungan bisnis. 

 

 

 

B. Upaya Mengatasi Kendala Efektivitas Komunikasi 

Bisnis 

Kendala-kendala komunikasi bisnis yang efktif dapat 

diatasi dengan jalan memperhatikan beberapa hal 

berikut : 

1. Bersikap Bijak (tactful) 

Sikap bijak dalam komunikasi bisnis dapat diperoleh 

dengan memperhatikan hal-hal berikut : 

a. Menyesuaikan diri dengan tingkat 

intelegensi lawan komunikasinya 

Seorang komunikator yang berpengalaman 

tidak akan mengatakan atau menulis pesan 
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yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

dibandingkan dengan tingkat intelegensi 

penerima. 

b. Menghindari sikap ofensif 

Sikap ofensif seringkali menimbulkan 

antipati, oleh karena itu hendaknya dihindari 

baik dalam komunikasi verbal maupun non 

verbalnya. 

c. Memperhatikan persepsi penerima 

Komunikator yang bijak tidak memfokuskan 

pikirannya pada persepsi dirinya sendiri, tapi  

bagaimana orang lain mempersepsi 

pesannya. Sikap seperti ini diperlukan guna 

menghindari perdebatan dengan audience, 

karena perbedaan pengertian tentang sesuatu 

yang disampaikan. 

2. Mengetengahkan Pihak Lawan Komunikasi (You 

Approach) 

Komunikator yang bijak juga memfokuskan diri pada 

kebutuhan atau keinginan penerima pesan. Penerima 

pesan ditempatkan sebagai titik sentral komunikasi. 

3. Bernada Positif 

Tanggapan penerima pesan juga dipengaruhi oleh 

suasana komunikasi yang diciptakan  pemberi pesan. 

Bila suasana yang diciptakan positif, pembaca dan 

pendengar cenderung bereaksi positif dan 

sebaliknya. Untuk menciptakan komunikasi bisnis 

yang efektif hendaknya ciptakan suasana yang 

positif.  
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Hindari kata-kata atau kalimat-kalimat yang bernada 

negatif karena kata/kalimat bernada negatif 

biasanya akan menimbulkan sikap konfrontatif dari 

pihak lawan komunikasi. 

Untuk menciptakan suasana positif, pesan yang 

menyenangkan seyogyanya diucapkan beberapa kali 

terutama pada awal dan penutup komunikasi. Jika 

memang pesan yang tidak menyenangkan harus 

disampaikan, jangan memberatkan dan membesar-

besarkan pesan yang kurang menyenangkan 

tersebut. 

4. Mempergunakan Kalimat Aktif 

Kalimat aktif lebih menarik karena menunjukan 

kegiatan subyek yang disebutkan dalam kalimat 

sehingga dapat menghidupkan suasana komunikasi. 

5. Efisiensi Penggunaan Kata dan Kalimat 

Tiap kalimat yang dipergunakan dalam komunikasi 

bisnis hendaknya hanya mengandung satu hal, agar 

lebih mudah dimengerti. Setiap kalimat yang 

diucapkan atau ditulis dibuat sederhana dan tidak 

berkepanjangan. Hindari kalimat yang terlalu 

panjang, karena sulit dimengerti pendengar atau 

pembacanya. Pengulangan kata yang tidak perlu 

sedapat mungkin dihindari. 

6. Keterkaitan Hal-Hal Yang Disampaikan 

Komunikator yang berpengalaman selalu 

memperhatikan keterkaitan satu hal dengan hal lain, 

yang mereka ucapkan atau tulis, sehingga akan 
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tampak keterkaitan hal-hal tadi, dengan isi pesan, 

yang mereka sampaikan secara keseluruhan.  

Keterkaitan hal tersebut, dapat dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan bahan-bahan yang akan 

dipergunakan dan menyusunnya secara rapi. 

Disamping itu keterkaitan tersebut dapat diupayakan 

dengan jalan menyusun outline atau sipnosis yang 

dapat membantu pemberi pesan menghubungkan 

secara logis hal-hal yang akan disampaikan. 

7. Pesan yang Jelas 

Penerima pesan dapat memahami pesan dengan jelas 

bila apa yang dikatakan atau ditulis pemberi pesan 

mudah dimengerti.  

Arti pesan diharapkan mudah dimengerti bila : 

a. Menghindari penggunaan jargon atau 

istilah teknis 

Penggunaan jargon atau istilah teknis dalam 

komunikasi dapat menjadi hambatan bagi 

lawan komunikasi yang tidak menguasainya, 

sehingga komunikasi tersebut tidak efektif. 

Jargon hanya dapat dipergunakan bila 

komunikasi dilakukan dengan lawan 

komunikasi yang seprofesi, mempuyai latar 

belakang pendidikan atau pengalaman yang 

sama. 

 

b. Menghindari kata atau kalimat yang tidak 

umum 
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Penggunaan kata atau kalimat yang tidak 

umum juga menyulitkan lawan 

berkomunikasi. Lawan komunikasi akan sulit 

untuk memahami pesan yang mereka dengar 

atau baca. Kata-kata umum disini, termasuk 

kata-kata dalam bahasa asing dan dialek 

lokal. Apabila penggunaan kata-kata asing 

tidak dapat dihindari, karena belum ada 

terjemahan yang tepat, hendaknya dijelaskan 

apa yang dimaksud dengan kata-kata yang 

tepat sehingga kesalah tafsiran arti kata 

dapat dihindarkan. 

Selain poin-poin diatas, seseorang yang aktif dalam 

komunikasi bisnis, juga harus memahami 

karakteristik pesan bisnis yang efektif, yaitu : 

1. Provide practical information 

Yaitu menjelaskan atau menggambarkan cara 

untuk melakukan sesuatu, atau menjelaskan 

mengapa suatu prosedur diubah  

2. Give facts rather than impressions 

Pesan bisnis yang efektif menggunakan bahasa 

yang kongkrit dan memberikan detil/spesifikasi. 

Ia juga mampu memberikan Informasi yang jelas, 

meyakinkan, akurat dan etis, karena 

menyediakan bukti, bukan cuma opini. 

Mengetengahkan semua sisi argumen sebelum 

membuat kesimpulan.  

3. Clarify and condense information 
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Pesan bisnis biasanya menggunakan tabel, grafik 

atau diagram, untuk menyingkat informasi, atau 

untuk menjelaskan proses dan memberikan 

penekanan. 

4. State precise responsibilities 

Pesan bisnis yang efektif ditujukan ke audience 

yang spesifik. Dengan jelas menyatakan apa yang 

diharapkan, apa yang dapat dilakukan untuk 

audience tersebut.  

5. Persuade others and offer recommendations 

Pesan bisnis sering kali mempersuasi orang lain 

untuk menerima suatu rencana, misal : membeli 

suatu produk.  

6. Pesan dapat berbentuk berita, introduksi tentang 

sesuatu yang baru, pencapaian pendapat, 

informasi, penjelasan, rekomendasi, perintah, 

pertanyaan atau imbauan untuk berbuat sesuatu. 

 

C. Bahan pertimbangan dalam mempromosikan 

jenjang karir  

Dalam sebuah komunikasi di perusahaan maupun 

organisasi, seseorang memiliki berbagai macam 

tujuan, diantaranya kenaikan jenjang karir. Berikut 

ini beberapa bahan pertimbangan dalam 

mempromosikan jenjang karir, agar terus meningkat 

sampai akhirnya berada di posisi puncak, yakni: 

1. Kemampuan bekerja sama  

2. Kemampuan manajemen  

3. Kepercayaan diri  
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4. Kemampuan mengambil keputusan yang 

sehat  

5. Latar belakang pendidikan akademis  

6. Punya ambisi untuk maju  

7. Kemampuan berkomunikasi secara efektif  

8. Berpenampilan menarik  

Berdasarkan poin diatas, seseorang menyadari 

bahwa keberhasilan karir tergantung pada diri 

sendiri. Diantara sekian banyak poin tersebut, salah 

satu cara terbaik, adalah dengan meningkatkan 

kemampuan untuk melakukan komunikasi secara 

efektif.  

Komunikasi yang efektif akan meningkatkan 

produktivitas karyawan maupun produktivitas 

organisasi. Hanya melalui komunikasi yang efektif, 

kita dapat mengantisipasi masalah yang mungkin 

timbul, mengambil keputusan, koordinasi alur kerja, 

membimbing/mengarahan, mengembangkan 

hubungan baik, dan mempromosikan produk atau 

jasa.  

Komunikasi yang efektif dapat membentuk kesan 

baik untuk diri sendiri maupun perusahaan kepada 

pihak lian. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif 

dapat menghambat solusi bahkan menambah buruk. 

Dengan komunikasi yang tidak efektif, setiap orang 

akan salah paham dan salah menginterpretasikan 

informasi. 
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BAB IV 

Perencanaan, Pengorganisasian dan 

 Revisi Pesan-Pesan Bisnis 

 

A. Perencanaan Pesan-Pesan Bisnis 

Perencanaan pesan merupakan suatu langkah strategis bagi 

pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik 

akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. 

Proses komposisi penyusunan pesan-pesan bisnis dapat 

dianalogikan dengan proses penciptaan lagu oleh seorang 

komposer. Proses komposisi meliputi: Perencanaan, 

Komposisi, dan Revisi. 

Adapun penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi tiga tahap, 

yaitu : 

a. Perencanaan 

Meliputi hal-hal yang mendasar seperti 

tujuan/maksud komunikasi, audience yang akan 

menerima pesan, ide pokok pesan yang akan 

disampaikan, saluran dan media yang akan 

digunakan dalam penyampaian pesan bisnis 

termasuk mengatur intonasi suara. Yang terpenting 

adalah mensiasati situasi yang ada sehingga tujuan 

yang dikehendaki dapat tercapai. 

b. Komposisi  

Erat kaitannya dengan penyusunan dan pengaturan 

kata-kata, kalimat dan paragraf. Gunakan kata-kata 
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yang sederhana, mudah dimengerti, mudah 

dipahami, dan dilaksanakan oleh penerima pesan. 

c. Revisi 

Seluruh maksud dan isi pesan harus ditelaah 

kembali,  sudah sesuai  dengan rencana atau belum. 

Jika belum, lakukan pengecekan sekaligus revisi atau 

perbaikan-perbaikan seperlunya sehingga apa yang 

direncanakan dapat tercapai. 

 

B. Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan 

komposisi. Penentuan tujuan harus jelas dan dapat diukur 

serta sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan yang jelas 

akan membantu proses pengambilan beberapa keputusan, 

seperti dalam menentukan untuk meneruskan atau tidak 

suatu pesan, dalam menanggapi audience, memusatkan isi 

pesan, keputusan untuk menetapkan saluran dan media 

dalam menyampaikan suatu pesan. 

Adapun tujuan Umum  Komunikasi Bisnis : 

1. Memberi informasi (informing) 

2. Memberi persuasi (persuading) 

3. Melakukan kolaborasi (collaborating) 

Selain itu juga terdapat tujuan-tujuan khusus sebagai 

penjabaran dari tujuan umum. Namun sebelum kita sampai 

kesana, ada baiknya kita mengetahui mengenai cara menguji 

tujuan. Gunanya adalah untuk megetahui, bahwa tujuan 

yang telah kita tetapkan bersama sudah memenuhi standar. 

Adapun caranya adalah tujuan yang telah ditentukan perlu 

diuji dengan empat pertanyaan, yakni : 
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1. Apakah tujuan itu realistik ? 

Suatu tujuan hendaknya realistik, maksudnya ide 

atau gagasan yang akan disampaikan dapat 

dilakukan dan sesuai dengan kemampuan yang ada. 

2. Apakah waktunya tepat ? 

Ketepatan waktu penyampaian suatu ide atau 

gagasan perlu dipertimbangkan, sehingga 

penyampaian ide tersebut kemungkinan besar dapat 

diterima. 

3. Apakah orang yang mengirimkan pesan sudah 

tepat ? 

Pesan atau ide yang disampaikan oleh orang yang 

berkedudukan atau berjabatan tinggi cenderung 

lebih dapat diterima, daripada bila disampaikan oleh 

orang yang kedudukannya rendah. 

4. Apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan 

? 

Tujuan penyampain pesan hendaknya mengacu pada 

tujuan organisasi  secara keseluruhan, jadi usahakan 

pesan tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi. 

 

 

C. Analisis Audience 

Setelah kita ketahui tujuan kita sudah memenuhi sebuah 

stAndar tujuan, langkah berikutnya dalam sebuah 

perencanaan pesan bisnis adalah menganalisis audience. 

Berikut adalah langkah-langkahnya: 

1. Mengembangkan Profil Audience 
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Dalam mengembangkan profil audience ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan : 

a. Jumlah dan komposisi audience 

Bentuk dan format penulisan materi yang akan 

disampaikan ditentukan oleh jumlah dan komposis 

audience. Jika audience-nya berjumlah sedikit, 

dengan latar belakang yang tidak terlalu beragam, 

maka materi dapat dikemas dalam bentuk laporan 

sederhana. Sedangkan jika audience-nya besar,  

dengan latar belakang yang beragam, maka 

sebaiknya materi dikemas dalam bentuk 

makalah/laporan, dengan gaya pengorganisasian 

dan format penulisan yang formal. 

b. Identifikasi audience yang memegang posisi atau 

peranan kunci atau paling penting 

Orang yang berstatus tinggi dalam sebuah 

perusahaan atau organisasi, atau memiliki kelebihan 

dibidang tertentu, biasanya yang memegang posisi 

kunci atau penting. 

c. Reaksi audience 

Antisipasi reaksi audience yang mungkin muncul, 

suka berdebat atau kurang kritis. 

d. Tingkat pemahaman audience 

Perhatikan latar belakang audience, jika antara 

komunikator dan audience memiliki latar belakang 

yang jauh berbeda, pertimbangkan seberapa jauh 

audience harus dididik terlebih dahulu. 

e. Hubungan audience dengan komunikator 
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Struktur pesan yang akan disampaikan dan nada 

suara komunikator dapat menunjukan tingkat 

hubungan komunikator dan audience. Intonasi saat 

berbicara dengan orang yang sudah dikenal akan 

berbeda dengan saat berbicara dengan orang yang 

baru dikenal.  

 

 

 

 2. Memenuhi Kebutuhan Audience (Informasi) 

Ada lima tahap yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

audience : 

a. Cari apa yang diinginkan audience 

Mencari tahu hal apa yang dinginkan audience dan 

segera memberikan informasi yang diminta, jangan 

ditunda-tunda. 

b. Antisipasi pertanyaan yang tak diungkapkan 

Berikan tambahan informasi, meskipun tidak 

diminta secara khusus oleh audience. 

c. Berikan semua informasi yang diperlukan 

Informasi-informasi penting harus sudah tercakup 

dalam pesan yang diberikan. 

d. Informasinya akurat 

Berikan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kalau terjadi 

kesalahan, komunikator harus segera 

membetulkannya dan memohon maaf atas 

kekhilafan yang dilakukannya. 

e. Temukan ide yang menarik bagi audience 
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Berikan perhatian yang lebih pada poin ide ini, 

karena ide penting untuk menentukan pesan itu 

disukai atau tidak, berdasarkan ide pokok dari pesan 

tersebut. 

3. Memuaskan Kebutuhan Motivasional Audience  

Beberapa jenis pesan, bertujuan memotivasi audience untuk 

mengubah perilaku mereka. Tetapi pemberian motivasi ini, 

seringkali mengalami hambatan/kendala, karena memang 

ada kecenderungan audience tidak mau mengubah sesuatu 

yang ada, dengan hal yang lebih baru. 

Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut, adalah 

dengan mengatur pesan-pesan sedemikian rupa, sehingga 

informasi yang disampaikan dapat diterima audience dengan 

mudah. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan 

memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan 

pendekatan emosi. 

 

D. Penentuan Ide Pokok 

Setiap pesan bisnis, akan bermuara pada satu tema pokok, 

yaitu ide pokok (main idea) dan selebihnya hanya 

merupakan ide pendukung (supporting idea). 

Topik adalah subyek pesan yang luas. Sedangkan ide pokok 

adalah pernyataan tentang suatu topik, yang menjelaskan isi 

dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima 

audience. 

Untuk menentukan ide pokok, poin-poin yang penting yang 

harus diidentifikasikan terlebih dahulu, yaitu : 

1. Teknik Brainstorning 
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Pendekatan yang baik adalah Brainstorning yang 

memberikan keleluasaan pikiran, untuk mencari berbagai 

macam kemungkinan, dan menguji berbagai alternatif 

dengan mempertimbangkan tujuan, audience, dan fakta yang 

ada. Teknik yang digunakan : 

a. Storyteller’s Tour 

Dengarkan dengan teliti, berlatihlah sehingga ide 

pokok dari pesan dapat ditemukan dengan 

mudah. 

b. Random List 

Tulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran di 

atas kertas, kemudian pelajari hubungan antara 

ide-ide tersebut. Lalu temukan poin-poin penting 

dan tidak penting. 

c. CFR (Conclusions, Findings, Recommendations) 

Worksheet 

Jika subjek yang dibahas mencakup pemecahan 

masalah, gunakan suatu worksheet yang akan 

membantu menjelaskan hubungan antara 

temuan (findings), kesimpulan (conclusions) dan 

rekomendasi (rekomendations) yang akan 

diberikan. 

d. Journalistic approach 

Pendekatan jurnalistik memberikan poin yang 

baik sebagai langkah awal menentukan ide 

pokok. Pendekatan ini dikenal dengan 5W+1H, 

akan dapat menjelaskan ide pokok presentasi, 

yang terdiri atas: 

o Who (siapa yang menjadi audience kita) 
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o When (kapan presentasi dilakukan) 

o Where (dimana presentasi dilakukan) 

o Why (kenapa kita melakukan presentasi, 

hubungkan dengan tujuan) 

o What (apa ide besar yang akan 

disampaikan) 

o How (bagaimanacara menyampaikan) 

e. Questions and Answer Chain 

Pendekatan yang paling baik adalah melihat dari 

sisi perspektif audience. Kita dapat menganilis 

arus pertanyaan dan jawaban dari audience, 

sehingga ide pokoknya dapat ditemukan. 

2. Pembatasan Cakupan 

Ide pokok dari pesan-pesan, selebihnya disesuaikan 

dengan waktu yang tersedia, sehingga poin-poin penting 

tidak terabaikan. Yang penting adalah, ide pokok yang 

disampaikan harus mudah dimengerti dan diterima oleh 

audience. 

 

E. Seleksi Saluran Komunikasi dan Media 

Pesan-pesan bisnis harus sesuai dengan situasi yang ada. 

Ide-ide dapat disampaikan melalui dua saluran : 

1. Komunikasi Lisan 

Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan, adalah 

kemampuannya memberikan umpan-balik dengan 

segera. Bila pesan yang akan disampaikan sederhana, 

maka audience-nya dapat dibuat lebih nyaman. Dari segi 

ekomoni, komunikasi lisan bersifat ekonomis, alias 

tanpa biaya. Untuk informasi yang bersifat 
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kontroversial, bisa disampaikan bila audience-nya sedikit 

dan programnya relatif informal. 

2. Komunikasi Tertulis 

Pesan-pesan tertulis dapat disampaikan melalui berbagai 

macam bentuk, seperti surat, memo, dan laporan. Salah 

satu kebaikannya, penulis mempunyai kesempatan 

untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan 

mereka, sesuai yang diinginkan, karena tidak ada lobi 

dan negosiasi lagi.  

 

F. Pengorganisasian Pesan-Pesan Bisnis 

Pengorganisasian pesan-pesan bisnis yang baik akan 

mempermudah pencapaian tujuan komunikasi bisnis. 

Berikut ini poin-poin yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam pengorganisasian pesan-pesan bisnis: 

A. Hal-Hal Yang Menyebabkan Pesan-Pesan Tak 

Terorganisasi 

Tidak terorganisasinya komunikasi antara atasan 

dengan bawahan dapat disebabkan oleh beberapa hal 

, yakni : 

1.Bertele-tele 

Pesan awal yang bertele-tele, membuat 

pembaca memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk dapat memahami maksud pesan 

yang disampaikan. 

2. Memasukan bahan-bahan yang tidak 

relevan 

Adanya informasi yang tidak relevan dan 

tidak penting membuang waktu. Selain itu, 
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membuat pesan yang disampaikan menjadi 

kabur, tidak jelas dan sulit dipahami. 

3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis 

Adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak 

terkait dengan topik bahasan, menyebabkan 

komunikasi tidak lancar karena audience 

akan sulit memahami poin-poin penting yang 

disampaikan. 

4. Informasi penting kadangkala tidak 

tercakup dalam pembahasan 

Keasyikan membahas hal-hal yang tidak 

relevan, tidak penting, dan bersifat bombastis 

membuat pesan penting justru terlupakan 

dari topik pembahasan. 

B. Pentingnya Pengorganisasian yang Baik 

Dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan dan 

tidak bertele-tele membuat pesan yang disampaikan 

dapat memuaskan kebutuhan informasi, motivasi 

maupun kebutuhan praktis audience. Untuk dapat 

melakukan pengorganisasian yang baik, ada empat 

hal yang perlu diperhatikan : 

1. Subyek dan tujuan harus jelas 

2. Semua informasi harus berhubungan dengan 

subyek dan tujuan 

3. Ide-ide harus dikelompokan dan disajikan 

dengan cara yang logis 

4. Semua informasi yang penting harus sudah 

tercakup 
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Banyak manfaat yang akan didapat, bila seseorang 

dapat melakukan pengorganisasian yang baik dalam 

komunikasi bisnis, antara lain: 

1. Membuat audience memahami suatu pesan 

Pesan yang terorganisasi dengan baik akan 

mempermudah audience memahami 

maksud/tujuan pesan. 

2. Membantu audience menerima suatu pesan 

Pengorganisasian pesan yang baik membantu 

audience menerima isi pesan  

3. Menghemat waktu 

Dengan hanya menyampaikan pesan yang 

relevan waktu audience dapat dihemat dan 

audience akan mudah mengikuti alur 

pemikiran pesan yang disampaikan 

4. Mempermudah pekerjaan komunikator 

Pengorganisasian pesan yang baik dapat 

membantu pekerjaan komunikator, sehingga 

dapat selesai lebih cepat dan menghemat 

waktu. Dengan mengetahui apa yang ingin 

disampaikan dan tahu cara menyampaikan 

pesan, rasa percaya diri komunikator akan 

meningkat, sehingga ia akan semakin cepat 

dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. 

C. Pengorganisasian Pesan-pesan Melalui Outline 

Untuk mencapai pengorganisasian yang baik 

diperlukan dua proses tahapan, yaitu yang Pertama 

adalah pendefinisian dan penggolongan ide-ide. 

Sedangkan yang kedua adalah penetapan urutan ide-
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ide dengan cara perencanaan organisasional yang 

terpilih secara hati-hati. Adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Pendefinisian dan Penggolongan Ide-ide 

Bila pesan yang disusun panjang dan 

kompleks, pembuatan outline sangat 

diperlukan dan menjadi penting, karena 

outline akan membantu memvisualkan 

hubungan antara bagian yang satu dengan 

bagian yang lain. Outline akan memberikan 

arahan sehingga komunikator dapat 

menyampaikan ide-ide dengan cara yang 

sistematik, efisien dan efektif. 

 

Adapun susunan outline secara garis besar 

terdiri dari tiga tahap, yaitu : 

a. Mulailah dengan ide pokok 

Ide pokok dapat dirangkum kedalam 

dua hal, yakni: Pertama adalah hal 

apa yang ingin dilakukan atau 

dipikirkan oleh audience. Kedua 

adalah alasan mengapa mereka harus 

melakukan hal tersebut. 

b. Nyatakan poin-poin pendukung 

yang penting 

Caranya adalah menyusun poin-poin 

penting lainnya sebagai pendukung 

ide pokok 

c. Ilustrasikan dengan bukti-bukti 
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Kemukakan bukti-bukti yang sudah 

berhasil dikumpulkan, semakin 

banyak bukti, semakin bagus outline 

yang dibuat. 

2. Cara Menentukan Urutan dengan Cara 

Organisasional 

Untuk menentukan urutan penyampaian 

materi, ada dua pendekatan penting yang 

dapat digunakan, yaitu : 

a. Pendekatan Langsung (direct 

approach) 

Disebut juga pendekatan deduktif, 

dimana ide pokok muncul paling awal 

baru diikuti bukti-bukti pendukung. 

Cocok digunakan ketika audience 

mempunyai hasrat, tertarik, senang 

atau bersikap netral terhadap pesan 

akan disampaikan. 

b. Pendekatan Tak Langsung (indirect 

approach) 

Disebut juga pendekatan induktif, 

bukti-bukti muncul lebih dahulu 

kemudian diikuti dengan ide pokok. 

Cocok digunakan ketika audience 

menolak, tidak sebal, tidak tertarik, 

atau acuh tak acuh terhadap pesan 

akan disampaikan. 

Kedua pendekatan ini bisa digunakan untuk 

pesan-pesan singkat seperti : memo dan surat 
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maupun pesan-pesan formal atau panjang. 

Untuk menentukan pendekatan yang dapat 

digunakan reaksi audience terhadap 

maksud/tujuan pesan dan tipe/jenis pesan 

yang akan disampaikan dianalisis terlebih 

dahulu. 

 

Selain kedua pendekatan diatas, berikut ada 

beberapa model untuk menentukan rencana 

organisasional mana yang paling cocok: 

1. Direct Request 

Jenis/tipe pesan bisnis yang paling 

umum digunakan adalah 

penyampaian yang langsung pada 

poin yang dituju. Direct request dapat 

berbentuk surat atau memo. Bila 

audience tertarik dan memiliki hasrat 

luar biasa, dapat digunakan 

pendekatan langsung. 

2. Pesan Rutin, Goodnews, atau 

Goodwill 

Audience biasanya bersikap netral 

terhadap pesan rutin dan bersikap 

senang terhadap pesan yang berisi 

berita baik (goodnews) dan goodwill. 

Pesan-pesan seperti ini lebih cocok 

menggunakan pendekatan langsung, 

karena reaksi audience-nya netral dan 

positif. 



 

 

68 
 

3. Pesan Badnews 

Jika pesan yang diumumkan berisi 

berita buruk, audience pada umumnya 

akan kecewa atau tidak senang 

mendengarnya. Oleh karena itu 

pendekatan yang dapat diterapkan 

adalah pendekatan tak langsung. 

4. Pesan Persuasi 

Bila audience benar-benar sangat 

tidak tertarik terhadap pesan yang 

disampaikan, maka pesan persuasi 

dengan pendekatan tak langsung 

dapat digunakan.  

Kebanyakan pesan-pesan singkat 

dapat menggunakan salah satu dari 

keempat dasar rencana 

organisasional, tapi untuk pesan yang 

lebih panjang, seperti 

laporan/presentasi diperlukan pola 

yang lebih kompleks. Pola tersebut 

dapat dibedakan kedalam dua 

kategori, yaitu: informasional dan 

analitikal. 

 

G. Revisi Pesan-Pesan Bisnis 

Revisi diperlukan agar pesan-pesan yang telah direncanakan 

dan dibuat, dapat ditinjau ulang untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan, 

sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. 
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Berikut beberapa hal yang perlu dikuasai dalam merevisi 

pesan-pesan bisnis: 

a. Keterampilan Merevisi 

Dalam sebuah keterampilan merevisi, ada beberapa 

hal yang perlu di edit : 

1. Edit isi dan pengorganisasiannya 

Keseluruhan dokumen perlu dibaca dahulu 

dengan cepat. Pusatkan perhatian pada isi, 

organisasi, dan alur surat-surat bisnis 

tersebut. Bandingkan draft yang telah dibuat 

dengan rencana asli. Perhatikan bahan-bahan 

yang perlu, penting dan relevan dengan 

pesan-pesan yang ingin disampaikan.  

Perhatikan dengan seksama pesan awal dan 

akhir, karena pesan-pesan tersebut 

mempunyai pengaruh terbesar terhadap 

audience. Pembuka harus relevan, menarik 

dan dapat memberi reaksi kepada pembaca, 

paragraf pertama harus mencakup subyek, 

maksud, dan organisasi bahan. 

2. Edit gaya penulisan 

Gaya penulisan harus memberikan kesan baik 

bagi audience. Gunakan kata-kata dan frasa-

frasa yang mampu menghidupkan suatu 

pesan sehingga menarik bagi audience. 

Cek ulang apakah pesan sudah jelas, tidak 

membingungkan dan mudah dipahami, 

apakah informasi penting sudah dinyatakan, 
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apakah transisi yang digunakan diantara 

kalimat dinyatakan secara jelas.  

Untuk memudahkan audience menangkap 

pesan, buat judul, sub judul, identasi, huruf 

tebal, garis bawah, tabel, gambar, dan 

sejenisnya dalam penataan pesan. 

3. Edit format 

Disamping melakukan penelaahan terhadap 

tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan tulis 

dan  tAnda baca, perhatikan juga format 

penulisan. Format penulisan harus menarik, 

ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan dan 

kertas yang digunakan berkualitas baik. 

b. Pemilihan Kata yang Tepat 

Kata-kata harus dipilih dengan sebaik-baiknya, agar 

pesan yang terkandung dalam kalimat yang 

disampaikan kepada orang lain, dapat dengan mudah 

dimengerti. 

 

Berikut ini beberapa kiat pemilihan kata yang tepat : 

1. Pilih kata-kata yang sudah dikenal atau 

familiar 

Gunakan kata-kata yang sudah dikenal, 

umum, dan lazim digunakan, jangan gunakan 

kata-kata atau istilah yang nampaknya 

mentereng dan bombastik tapi justru 

membuat bingung audience. 

2. Pilihlah kata-kata yang singkat 
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Penggunaan kata-kata yang singkat selain 

efisien juga mudah dipahami audience. 

3. Hindari kata-kata yang bermakna gAnda 

Penggunaan kata-kata tersebut akan 

mengakibatkan terjadinya penafsiran yang 

bermacam-macam sehingga kemungkinan 

maksud pesan bisnis yang disampaikan tidak 

tercapai. 

 

H. Cara Membuat Kalimat Efektif 

Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan 

sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi 

yang tepat dan baik. Dalam menyusun kalimat perlu 

diperhatikan kesatuan pikiran, kesatuan susunan dan 

kelogisan. 

Pada setiap kalimat, paling tidak terdiri atas subyek dan 

predikat. Untuk dapat  mengenali subyek suatu kalimat, 

jawablah dengan pertanyaan “siapa” dan “apa” yang 

dibicarakan oleh predikat. Predikat biasanya kata kerja 

berkaitan erat dengan apa yang subyeknya. Ia menjelaskan 

apa yang dilakukan oleh subyek. Predikat dapat dikenali 

dengan menempatkan pertanyaan “melakukan apa” setelah 

subyek. 

Disamping subyek dan predikat, suatu kalimat dapat 

dilengkapi dengan pelengkap yang akan memperjelas arti 

suatu kata kerja. Ada beberapa jenis pelengkap antara lain, 

obyek langsung dan obyek tak langsung. Untuk mengetahui 

obyek langsung, gunakan pertanyaan “siapa” atau “apa” 

yang dikenai oleh predikat atau untuk mudahnya pada 
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kalimat aktif tempatkanlah pertanyaan “apa” dan “siapa” 

setelah kata kerja. 

Dalam sebuah kalimat, setidaknya terdapat tiga jenis 

kalimat, yakni : 

a. Kalimat sederhana 

Kalimat yang hanya memiliki sebuah subyek dan sebuah 

predikat, namun mungkin saja dilengkapi dengan obyek 

langsung maupun tak langsung. 

b. Kalimat majemuk 

Kalimat majemuk berisi dua atau lebih klausa 

independen dan tidak mempunyai klausa dependen. 

Klausa independen merupakan anak kalimat yang dapat 

berdiri sendiri atau mempunyai pengertian utuh. Klausa 

dependen adalah anak kalimat yang tidak dapat berdiri 

sendiri sehingga tidak memiliki pengertian utuh. Kalimat 

majemuk dihubungkan dengan kata-kata penghubung: 

dan, tetapi atau. 

c. Kalimat kompleks 

Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 

satu atau lebih klausa dependen. Dalam menyusun 

kalimat, gunakan kalimat yang paling tepat atau cocok 

dengan pemikiran atau ide yang akan disampaikan. 

 

I. Cara mengembangkan paragraf 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam 

mengembangkan paragraf, yaitu pendekatan induktif dan 

deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan 

mengemukakan berbagai alasan pendukung terlebih dahulu, 

kemudian baru dibuat kesimpulan. Pendekatan deduktif 



 

 

73 
 

dimulai dari kesimpulan kemudian baru diikuti dengan 

alasan-alasannya.  

Suatu paragraf dapat dikembangkan dengan memberi 

ilustrasi atau contoh, perbandingan seperti persamaan dan 

perbedaan, pembahasan sebab akibat, klasifikasi, dan 

pembahasan pemecahan masalah. 

Suatu paragraf dapat dikembangkan melalui berbagai cara: 

a.Ilustrasi 

Berikan ilustrasi atau contoh yang dapat memperjelas 

gambaran ide atau gagasan umum 

b. Perbandingan (persamaan dan perbedaan) 

Membandingkan persamaan maupun perbedaan 

terhadap suatu pemikiran  

c. Pembahasan sebab akibat 

Fokuskan perhatian pada alasan-alasan yang 

mendukung ide pokok paragraf 

d. Klasifikasi 

Lakukan klasifikasi atau pengelompokan ide-ide umum 

kedalam ide-ide yang lebih khusus 

e. Pembahasan pemecahan masalah 

Menyajikan masalah dilanjutkan dengan memcahkan 

masalah tersebut. 

 

Komunikator harus dapat memusatkan ide/gagasan tunggal 

untuk setiap paragraf dan menjaga agar paragraf tetap 

singkat, agar tulisannya dapat memberikan pengaruh 

kepada audience. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang 

jumlah kalimat yang baik untuk setiap paragraph, namun 

paragraf tidak boleh terlalu panjang dan terlalu pendek. 
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Yang penting suatu paragaf merupakan kesatuan ide atau 

gagasan yang utuh, yang diutarakan secara jelas. 
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BAB V  

Penulisan Permintaan Langsung (Direct Request), Pesan 

Rutin, Pesan Positif (GoodNews), Pesan Buruk 

(BadNews) dan Pesan Persuasif 

 

Dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh 

pemimpin kepada para bawahan, terkadang tidak 

terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-

pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau 

hasilnya tidak sesuai dengan apayang dikehendaki.       

Dengan  mengatur ide-ide secara logis, berurutan, dan tidak 

bertele-tele, ide yang disampaikan akan dapat memuaskan 

kebutuhan-kebutuhan informasi, motivasi, maupun praktis 

bagi audiens. Mengorganisasi pesan-pesan secara baik 

adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi 

komunikator. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut : 

1. Subjek dan tujuan harus jelas. 

2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek 

dan tujuan. 

3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan 

cara yang logis. 

4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. 

Suatu pesan yang disusun dengan baik akan membantu bagi 

audiens terutama dalam hal-hal berikut ini : 

1. Memahami pesan yang disampaikan 

Dengan mengemukakan hal-hal penting secara jelas, 

menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan 

memasukan semua informasi yang relevan dalam 
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pesan, maka audiens akan lebih mudah dalam 

memahami maksud dan isi pesan.   

2. Membantu audiens menerima pesan 

Pengorganisasian pesan-pesan yang baik disamping 

membantu audiend dalam memahami maksud pesan, 

juga membantu audiens untuk dapat menerima isi 

pesan tersebut.  

3. Menghemat waktu audiens 

Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, 

penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. 

Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang 

baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide yang 

relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi 

yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. 

Disamping itu, audiens dapat dengan mudah 

mengikuti alur pemikiran pesan yang disampaikan, 

tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. 

4. Mempermudah pekerjaan komunikator. 

Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat 

membantu pekerjaan komunikator, sehingga dapat 

selesai lebih cepat dan menghemat waktu. Hal ini 

merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis, 

dimana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, 

cepat, dan efisien. Dengan mengetahui apa yang ingin 

disampaikan, dan menetahuo cara menyampaikannya, 

rasa percaya diri komunikator akan meningkat. 

Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, 

semakin cepat dan efisien dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
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Untuk mencapai pengorganisasian pesan-pesan yang baik 

maka diperlukan suatu cara agar pesan tersebut dapat 

berguna dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara : 

1. Mendefinisikan dan Mengelompokkan Ide 

Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah 

masalah mendasar bagi setiap komunikator yang 

harus dicari pemecahannya. Jika materi memang 

lemah, tidak memiliki suatu muatan yang menarik, 

maka akan mengaburkan fakta yang ada.  

Apabila penyusunan pesan yang panjang dan 

kompleks, maka outline sangat diperlukan dan 

menjadi penting artinya. Hal ini karena dengan adanya 

outline akan sangat membantu memvisualisasikan 

hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang 

lain. Selain itu, outline juga membantu untuk 

mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih 

sistematik, efisien dan efektif. Melalui perencanaan 

yang baik outline akan membantu mengekspresikan 

transisi antara ide-ide sehingga audiens akan 

memahami pola pikir komunikator. 

Susunan suatu outline secara garis besar dapat 

digolongkan ke dalam tiga golongan, antara lain : 

a. Memulai dengan Ide Pokok, akan sangat 

membantu dalam menetapkan tujuan dan 

strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok 

dirangkum ke dalam dua hal yaitu: keinginan 

terhadap audiens untuk melakukan dan 

memikirkannya, sebagai alasan yang mendasar 
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bagi audiens mengapa harus melakukan dan 

memikirkannya. 

b. Menyatakan hal-hal pendukung yang penting, 

yang akan sangat berguna dalam mendukung 

ide-ide pokok. 

c. Membuat ilustrasi dengan bukti-bukti, semakin 

banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka 

outline yang dibuat akan semakin baik. 

2. Menentukan Urutan dengan Rencana Organisasional 

Setelah mengelompokkan ide-ide, langlah selanjutnya 

adalah menentukan urutan-urutan terhadap ide-ide 

tersebut aga selaras dengan rencana organisasional, 

melalui dua pendekatan yaitu : 

a. Pendekatan Langsung (direct approach), sering 

disebut juga dengan pendekatan deduktif , 

dimana ide pokok muncul paling awal, kemudian 

diikuti bukti-bukti pendukungnya. Biasanya 

reaksi dari audiens akan positif dan 

menyenangkan jika menggunakan pendekatan 

ini. 

b. Pendekatan Tidak Langsung (indirect approach), 

atau sering disebut dengan pendekatan induktif, 

dimana bukti-bukti diletakan paling awal, 

kemudian baru diikuti dengan ide pokok. 

Biasanya audiens akan merespon negatif dan 

tidak menyenangkan. 

Setelah menganalisa berbagai kemungkinan respon yang ada 

dari dalam diri audiens serta telah menemukan suatu 

pendekatan yang terbaik, maka tahap selanjutnya adalah 
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menentukan jenih pesan yang akan dibuat atau disampaikan. 

Secara garis besar jenis pesan yang dapat di sampaikan 

meliputi permintaan langsung (direct request), pesan-pesan 

rutin, good news atau goodwill, pesan-pesan bad news dan 

pesan-pesan persuasif.   

 

A. Permintaan Langsung (Direct Request) 

Dilakukan untuk mendapat respon dari audience (pembaca) 

secara langsung, berupa jawaban pertanyaan, pengiriman 

barang/ jasa/ tindakan lain. Selain itu, permintaan langsung 

dilakukan dengan asumsi, respon pembaca menyenangkan. 

Berbagai macam aplikasi permintaan langsung adalah: 

pesanan barang/jasa (order), permintaan informasi penting 

suatu produk, mengajukan klaim (aduan) dan penyesuaian 

(adjusment), permohonan kredit, dan sebagainya 

Strategi pengorganisasian untuk pendekatan langsung, 

diantaranya: 

1. Sajikan / nyatakan permintaan/ gagasan pokoknya 

2. Beri rincian yang diperlukan, Misal: manfaat 

3. Tutup dengan permintaan untuk melakukan 

tindakan khusus dan lengkap, sebagai tAnda ekspresi 

penghargaan dengan memberikan informasi 

bagaimana cara mereka menghubungai Anda. Misal: 

memberikan nomor telepon, alamat, dan sebagainya. 

Biasanya, permintaan informasi yang bersifat rutin 

mencakup tiga pertanyaan: 

 Apa yang ingin diketahui ? 

 Mengapa hal tersebut perlu diketahui ? 

 Mengapa hal ini dapat membantu ? 
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A.1. Direct Request untuk aduan 

Hal ini terjadi jika kita (konsumen) merasa tidak puas 

dengan produk/ jasa/ kebijakan perusahaan dan perlu 

diadukan kepada orang yang berkompeten. Ini memang 

tidak menyenangkan, tapi penting bagi manajer untuk 

mengindikasikan buruknya pelayanan konsumen untuk 

kepuasan pelanggan. Misal: pengembalian barang yang 

sudah dibeli dan uang yang telah dibayar, pengiriman 

barang baru yang sesuai, mengganti barang yang rusak, 

perbaikan gratis, pengurangan harga, pembatalan pesanan, 

dan sebagainya. 

Aduan bisa dengan cara lisan, yaitu dengan telepon ataupun 

datang langsung/ mengunjungi. Namun secara tertulis 

dianggap lebih baik karena dapat lebih terinci. Bila Anda 

memilih dengan cara tertulis, berikut ini strategi penulisan 

direct reguest untuk aduan: 

 Jelaskan masalahnya dengan jelas dan tenang, 

tergambar dari gaya penulisan yang sopan dan runut. 

 Lampirkan bukti pendukung/ informasi pendukung, 

Misal: faktur 

 Gaya Bahasa tidak emosional 

 Permintaan tindakan khusus dan informasi untuk 

menghubungi Anda 

A.2. Direct Request untuk permintaan kredit 

Untuk yang satu ini, strategi yang tepat adalah dengan 

pendekatan langsung. Adapun langkah-langkahnya: 

 Isi form 

 Nyatakan ide pokok 
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 Sebutkan informasi pendukung 

 Referensi kredit harus sah/ resmi dan sesuai dengan 

fakta 

Isi dari sebuah surat Direct Request harus terdiri dari tiga 

bagian antara lain: 

1. Bagian Awal 

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan atau 

pembukaan, yang berisi tentang alasan kita dalam 

mengajukan atau meminta sesuatu. Kalimat yang 

digunakan hendaknya haruslah jelas, singkat dan tidak 

bertele-tele, tujuannya adalah agar pihak atau orang 

yang membaca pemintaan kita menjadi lebih paham 

akan maksud yang tergan dung dalam surat 

permintaan tersebut. 

2. Bagian Pertengahan 

Bagian ini merupakan penjelasan rinci dari apa yang 

kita tuliskan pada bagian pendahuluan, berisi hal-hal 

yang bersifat rincian dari maksud permintaan. Teknis 

penyusunan kalimat dan kata-kata dapat 

menggunakan serangkaian pertanyaan terutama jika 

permintaan menyangkut perlengkapan yang sangat 

kompleks. Dapat berisi tentang pertanyaan mengenai 

teknis, dimensi serta kegunaan sesuatu yang kita 

minta. Jika permintaan lebih dari satu jenis, sebaiknya 

kita membuat daftar dan memberi nomor secara 

berurutan. 

3. Bagian akhir 

Bagian ini merupakan bagian penutup yang sebaiknya 

diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan 
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khusus, lengkap dengan batas waktu, dan ekspresi 

terhadap apresiasi maupun pemberian goodwill. 

Untuk mempermudah pembaca, sebaiknya perlu 

mencantumkan beberapa informasi penting seperi 

nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat 

dihubungi. 

 

 

B. Pesan Rutin 

Surat permintaan rutin layak untuk memperoleh perhatian 

secara bijaksana. Dalam setiap organisasi, memo dan surat-

surat dikirim ke ratusan bahkan ke ribuan karyawan , 

konsumen, klien dan sebagainya. Surat permintaan rutin 

mempunyai potensi untuk membentuk suatu kesan positif 

atau citra yang baik bagi organisasi yang bersangkutan. 

Pedoman dalam menulis surat ini bahwa harus dijaga 

maksud dan tujuan menulis suatu pesan dalam ingatan kita. 

Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 

tiga pertanyaan, yaitu : apa yang diketahui, mengapa hal 

tersebut perlu diketahui, mengapa hal ini dapat membantu.  

Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan 

rutin dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi 

bisnis. 

1. Permintaan dari dalam organisasi 

Meskipun suatu permintaan dapat saja dilakukan 

secara lisan, namun beberapa pesan permintaan dapat 

dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti 

memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat 
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menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui 

secara tepat apa yang diinginkan. 

Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan 

dengan karyawan, pimpinan dengan karyawan, 

pimpinan dengan supervisor dan sebagainya. 

Surat permintaan dalam bentuk memo mengikuti 

suatu estándar perencanaan langsung. Mulai dengan 

pernyataan yang jelas mengenai alasan penulisan, 

kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih 

mendalam dan diakhiri dengan suatu tindakan yang 

dikehendaki. 

2. Permintaan dari luar organisasi 

Sebagai seorang pelaku bisnis profesional perlu 

adanya komunikasi dengan para pelanggan, pemasok, 

dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis. 

Selain itu, banyak surat-surat yang harus dikirim ke 

luar organisasi untuk memperoleh informasi penting, 

seperti informasi produk baru, katalog buku terbaru, 

keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis, keinginan 

untuk berlangganan. Disamping itu , dapat juga 

memberikan respon terhadap ilkan yang dipasang di 

suatu surat kabar. Dalam hal ini perlu diperhatikan 

tiga hal, yaitu : dimana kita membaca iklan tersebut, 

jelaskan apa yang kita maksud, cantumkan alamat 

yang jelas dan lengkap untuk balasan surat. 

 

Dalam komunikasi bisnis, biasanya pesan rutin dapat berupa 

hal-hal dibawah ini: 
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1. Pesanan 

Pergunakan pendekatan langsung, yakni dengan langsung 

menyatakan keperluan dengan jelas, tidak perlu menggugah 

minat terlebih dahulu. Adapun strategi yang diterapkan, 

adalah seperti berikut: 

1. Nyatakan permintaan 

2. Sebutkan rincian yang diperlukan 

3. Sediakan informasi mengenai pengiriman yang 

disediakan dalam katalog dengan jelas dan lengkap 

2. Petunjuk dan Instruksi 

Memberitahukan karyawan apa yang harus dilakukan. Hal 

ini merupakan pesan rutin dan pembacanya dianggap 

bersedia melakukan hal yang diminta. Adapun strategi yang 

kerap diterapkan, adalah sebagai berikut: 

 Buat instruksi dengan jelas 

 Sertakan daftar peralatan/ materi yang diperlukan 

 Membagi proses dalam langkah2 yang pendek dan 

sederhana 

 Tulis setiap langkah sebagai perintah 

 Beri petunjuk agar pembaca tahu langkah yang benar 

dan lengkap 

 Uji instruksi 

 

C. Pesan atau Informasi Positif 

Penyampaian good news dan good will dapat dilakukan 

dengan pendekatan langsung (direct approach).  

Pendekatan langsung (direct approach) memiliki 

beberapa keunggulan yaitu: 
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1. Meningkatkan pemahaman secara komprehensif 

(menyeluruh)   ketika pertama kali 

2. membaca suatu pesan) 

3. Menekankan pada hasil suatu analisis yang telah anda 

lakukan 

4. Menghemat waktu bagi audiens karena mereka dapat 

segera mengetahui apa maksud pesan tersebut dan 

juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang 

perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu 

memperoleh perhatian secara seksama.  

Sedangkan kelemahannya adalah faktor kebiasaan dimana 

orang cenderung menyampaikan  suatu pesan berdasarkan 

cara berpikirnya dan kesulitan untuk mengubah pola pikir 

yang cenderung  langsung ke pokok bahasan, hal ini terkait 

dengan pola pendidikan yang telah diajarkan sebelumnya. 

Dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis (komunikasi) 

yang positif, baik melalui lisan atau tulisan, maka bentuk-

bentuk pesan yang disampaikan akan mengikuti suatu 

formula yang sederhana, yaitu mulai dengan ide-ide pokok 

yang jelas. Diusahakan dalam bagian awal, penulisan pesan-

pesan positif dimulai dengan pernyataan yang jelas dan 

tegas. Pada bagian pertengahan, sampaikan penjelasan 

secara rinci. Bagian ini adalah bagian penjelasan rinci dan 

porsi terbanyak dibanding dengan bagian awal dan akhir. 

Pada bagian akhir pesan-pesan positif, umumnya diakhiri 

dengan pemberian kesan yang baik atau pernyataan yang 

ramah dan harapan tindakan khusus yang diinginkan oleh 

audiens. 

Jenis pesan ini, biasanya berupa: 
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1. Rekomendasi (Permintaan Referensi) untuk 

melanjutkan studi/ mencari kerja, dan 

sebagainya. Strategi penyampaian pesannya 

adalah pendekatan langsung: 

 Sebutkan nama lengkap yang bersangkutan  

 Utarakan maksud dan manfaatnya 

 Sebutkan atas permohonan siapa (atas 

inisiatif sediri) 

 Sebutkan hakekat hubungan 

 Tulis fakta yang relevan dengan posis yang 

dicari 

2. Pesan Berniat Baik (Goodwill) 

Pesan positif yang mendorong orang lain untuk 

mempertahankan hubungan bisnis. Strategi yang 

dilakukan biasanya berupa pendekatan langsung, 

seperti: 

 Memberi ucapan selamat (singkat) 

 Memberi pujian berdasarkan fakta 

 Akhiri dengan ucapan selamat atas nama 

pribadi 

3. Pesan Penghargaan 

Untuk mendokumentasikan kontribusi seseorang 

(yang telah banyak memberikan bantuan). Strategi 

yang dilakukan adalah dengan pendekatan langsung. 

 

4. Ucapan Ikut Bela Sungkawa 

Memberikan ucapan bela sungkawa secara tertulis, 

sebagai tanda ikut berduka akan memberikan kesan 

baik, sehingga pembaca akan merasa sedikit 
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terhibur. Hal ini cukup sulit mengingat suatu 

kesalahan, malah justru akan menambah kesedihan. 

Strateginya adalah pendekatan langsung. Beberapa 

hal yang disampaikan antara lain: 

 Ucapan bela sungkawa, seperti turut berduka 

 Nyatakan sifat baik/ kontribusi/ yang telah 

dibuat, oleh orang yang meninggal tersebut 

 Tulis arti orang tersebut bagi bisnis Anda 

 Ucapkan bela sungkawa dan harapan, Misal: 

meringankan beban untuk masa depan yang lebih 

cerah 

Adapun yang perlu diperhatikan, antara lain: 

 Mengenang dengan singkat 

 Tulis dengan kata-kata sendiri jangan mengutip 

dan terlalu formal 

 Bijaksana 

 Hati-hati dalam penulisan nama yang benar 

 Sebutkan sifat khusus orang tersebut, dan sifat 

khusus orang yang ditinggalkannya 

5. Pernyataan Penerimaan Pesanan 

Merupakan konfirmasi pesanan bahwa surat  

pesanan telah diterima. Hal ini merupakan 

konfirmasi / pengakuan sebagai usaha untuk 

meyakinkan audience. Strategi penyampaiannya 

dengan pendekatan langsung. Adapun hal-hal yang 

disampaikan, diantaranya:  

 Merupakan berita baik 

 Nyatakan bahwa pesanan dengan diproses 
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 Sebutkan profesionalisme perusahaan 

(rangkaian transaksi yang jelas dan akurat) 

 Yakinkan audience dan beri manfaatnya 

 Ucapan terima kasih 

6. Pernyataan Penerimaan Permohonan Kredit 

Strategi yang digunakan adalah pendekatan 

langsung. Adapun yang disampaikan, antara lain: 

o Nyatakan ide pokok, seperti persetujuan 

o Nyatakan informasi pendukung, seperti batas 

maksimal kredit, tanggal rekening dikirim, 

potongan harga, bunga, jatuh tempo, dan 

sebagainya 

7. Pernyataan penerimaan lamaran kerja 

Strategi yang digunakan adalah pendekatan 

langsung. Adapun yang disampaikan, antara lain: 

 Merupakan berita baik 

 Nyatakan bahwa pelamar diterima dan dapat 

bekerja 

 Waktu mulai bekerja 

 Tugas yang diemban 

 

D. Pesan atau Berita Buruk (BadNews) 

Pada dasarnya pesan atau berita buruk adalah pesan yang 

kurang menyenangkan, tapi tetap harus disampaikan 

dengan tetap menjaga/ memperhatikan dampaknya bagi 

audience. Misalnya: berita duka cita, PHK, (Pemutusan 

Hubungan Kerja), turun jabatan, penolakan kredit, gagal 

dalam ujian, penolakan lamaran kerja, dan sebagainya. 

Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: 
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 Pendekatan Langsung 

Dikakukan, jika orang yang bersangkutan ingin to the 

point, dan setelah dipertimbangkan, pengaruh pesan 

kecil, serta disampaikan sebagai rasa ingin berempati. 

Tapi pendekatan ini jarang digunakan. 

 Pendekatan Tidak Langsung 

Pendekatan ini lebih banyak dipilih dibandingkan 

dengan pendekatan langsung. Adapun strategi yang 

biasa dilakukan, antara lain: 

o Pembuka bersifat netral, hindari kata “tidak”, 

frasa yang tidak relevan, permohonan maaf, 

buffer yang terlalu panjang. Buffer: 

pernyataan netral dan tidak kontroversial, 

relevan dan tidak menyesatkan serta singkat. 

o Beri alasan yang logis, netral, terinci dan 

bijak 

o Kemukakan keputusan buruk yang diambil 

o Tutup dengan kata-kata positif, hangat, dan 

bersahabat, Misal: membina niat baik, 

pandangan masa depan, saran dan tindakan 

o Usahakan nada: tegas, adil, berniat baik 

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan, 

berkaitan dengan pesan yang tak menyenangkan ini : 

1. Menciptakan Audience – Centerred Tone 

Menyangkut nada atau intinasi dalam penyampaian 

bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup 

penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan 

bisnis yang didukung dengan tiga tujuan yang khusus, 

yaitu : 
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a. Membantu audiens mengerti akan bad news 

yang merupakan suatu keputusan yang tegas 

b. Membantu audiens mengerti keputusan yang 

diambil adalah adil. 

c. Membantu audiens agar tetap memberikan 

goodwill bagi perusahaan.  

2. Memilih Pendekatan Organisasional 

Dalam menyampaikan suatu pesan yang sifatnya bad 

news, dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 

perencanaan tak langsung (indirect plan) dan 

perencanaan langsung (direct plan). 

a. Pendekatan tidak langsung (indirect plan), 

merupakan pendekatan yang digunakan untuk 

penulisan pesan-pesan yang mempunyai 

dampak kurang menyenangkan kepada audiens. 

Dalam pendekatan ini terdapat empat bagian 

penting yaitu  

 Pembuka, yang menempatkan audiens pada 

situasi yang netral serta penyataan yang 

tanpa beban bagi audiens. 

 Alasan, dengan mengemukakan alasan 

mengapa suatu keputusan harus diambil, 

sebelum menyampaikan yang sebenarnya, 

penyampaian alasan yang efektif akan sangat 

membantu audiens menyadari bahwa 

keputusan yang diambil adalah fair atau logis. 

 Bad news, merupakan hal yang mungkin 

“menyakitkan” bagi audiens yang 

mendengarnya, namun demikian bagian ini 
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merupakan bagian utama yang merupakan 

keputusan yang diambil dari suatu kondisi. 

 Penutup, setelah pesan yang kurang 

menyenangkan disampaikan, maka tahap 

selanjutnya adalah memberikan kata-kata 

penutup yang bersifat positif, hangat, 

bersahabat, dan lebih menyenangkan. Dapat 

juga diusulkan suatu cara pemecahan dari 

masalah yang dihadapi oleh audiens. 

 

 
 

Gambar V.1. Pendekatan Organisasi Perencanaan  

Tidak Langsung 

 

b. Perencanaan Langsung 

Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang 

diorganisir melalui perencanaan langsung akan 

diawali dengan suatu pernyataan bad news, 

selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang 

mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup 

yang bersahabat. Pendekatan ini memiliki 

kelebihan bahwa audiens hanya memerlukan 

waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide 

pokok yaitu bad news. Pendekatan ini dapat 

diterapakan apabila : 
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 Penerima pesan lebih menyukai pesan 

langsung ke inti yang dituju. 

 Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang 

kecil terhadap si penerima pesan 

 Pesan disampaikan secara empati. 

 
Gambar 4.2. Pendekatan Organisasi Perencanaan Langsung 

 

E. Pesan Persuasif 

Persuasif adalah proses mengubah sikap/ mempengaruhi 

tindakan orang lain. Tujuannya antara lain: untuk menjual 

gagasan, meminta bantuan, mengumpulkan dukungan dan 

meminta dana. Hindari masalah dalam membuat pesan 

persuasi dengan cara tidak menawarkan imbalan dan saling 

bersaing dengan perusahaan/organisasi sejenis. Adapun 

strategi yang dilakukan, yakni: 

o Pendekatan tidak langsung, jika reaksi 

diperkirakan tidak menguntungkan 

o Pendekatan langsung, jika pesannya panjang, 

rumit dan lebih suka terus terang audience-

nya 

Selain hal diatas, yang perlu diperhatikan dalam 

memberikan pesan persuasif, antara lain: 

o Analisis penerimanya, seperti psikografis dan 

budayanya 
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o Perhatikan kredibilitas Anda sebagai pemberi pesan. 

Kredibilitas ditentukan oleh sejauhmana kita 

diAndalkan dan dipercaya. Kredibilitas tinggi, jika 

kita ahli, jujur, antusias, obyektif dan dapat 

dipercaya 

o Didukung oleh argumentasi yang disertai dengan 

fakta, saksi, dokumen, garansi, perhitungan statistik, 

maupun hasil riset 

Berikut ini susunan pesan persuasif yang umum dipakai oleh 

komunikator komunikasi bisnis yang dikenal dengan 

rumusan AIDA, yakni: 

o Attention (pehatian), pesan disusun dengan 

memberikan manfaat yang menarik dan bernilai 

o Interest (minat), pesan dibuat dengan memberikan 

manfaat yang lebih jauh dan menarik logika dan 

emosi 

o Desire (keinginan), pesan dirancang dengan 

memberikan tawaran yang dapat membantu 

o Action (tindakan), pesan dibentuk dengan 

memberikan imbauan kuat, sederhana dan cara 

mudah untuk langkah berikutnya 

 

Selain memiliki susunan pesan diatas, pesan persuasif juga 

berisikan kata-kata yang dipilih dengan pertimbangan 

berikut ini: 

1. Memilih Daya Pemikat  

Umumnya pesanpesan persuasif menggunakan daya 

pemikat dengan logika (logical appeals) dan daya 
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pemikat emosional (emotional appeals) untuk 

melakukan persuasi audiens. 

Kedua pendekatan ini akan memiliki keseimbangan 

apabila tergantung pada tindkan yang diharapkan, 

harapan para audiens, tingkat resistensi yang diatasi, 

kemampuan menjual ide atau gagasan tersebut. 

a. Pemikat Emosional 

Dalam melakukan persuasi audiens, dapat 

memanfaatan emosi yang dilandasi dengan suatu 

argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada 

audiens sepanjang pemikat emosional bersifat 

kuat. Dapat menggunakan kata-kata yang sangat 

berpengaruh pada emosi seseorang seperti 

kebebasan, keberhasilan, nilai, penghargaan, 

kenyamanan, dan keamanan. 

b. Pemikat Logika 

Dalam berbagai hal, penggunaan pendekatan ini 

dapat dilakukan seperti membuat aduan (claim) 

dan memberikan dukungan atas aduan tersebut 

dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang 

ada. Adapun penggunaan pendekatan ini didasari 

atas berbagai alasan diantaranya : 

 Analogi, adalah menggunakan suatu alasan 

dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti 

fisik pula.  

 Induksi, adlah memberikan berbagai alasan 

dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan 

umum. 
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 Deduksi, Pemberian alasan dari yang bersifat 

umum untuk kesimpulan yang khusus. 

c. Pertimbangan Etika 

Persuasif dapat digunakan untuk mempengaruhi 

audiens dengan memberikan informasi dan 

menambah pemahaman mereka dalam berbagai 

hal. Hal yang paling penting dalam pendekatan 

ini adalah menunjukkan perhatian yang jujur 

kepada audiens dengan memenuhi kebutuhan 

mereka. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

97 
 

BAB VI  

Korespondensi 

 

A. Surat 

Dewasa ini, surat dikenal dengan dua jenis surat, yakni: 

o Konvensional, yaitu surat kertas 

o Electronic mail/ e-mail, yaitu seperangkat komputer 

yang sudah dilengkapi modem, telepon dan 

berlangganan salah satu internet provider. 

Sedangkan secara definisi, surat adalah suatu sarana 

komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Surat dibuat 

untuk sejumlah alasan, antara lain:  

o Pesannya cukup banyak dan kompleks 

o Penerima pesan terpisah jarak jauh 

o Tidak membutuhkan tanggapan cepat  

o Dibutuhkan dokumen tertulis untuk arsip 

 

B. Fungsi Surat 

Berikut ini adalah beberapa fungsi surat:  

1. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, 

permintaan atau permohonan, ide atau gagasan 

2. Alat bukti/dokumen tertulis, Misal: surat 

perjanjian jual beli, surat nikah, SIM (Surat Izin 

Mengemudi), dan sebagainya 

3. Alat untuk mengingat, Misal : surat yang 

diarsipkan 

4. Bukti historis, Misal: surat bersejarah 
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5. Pedoman kerja, Misal: SK (Surat Keputusan) dan 

surat perintah (instruksi) 

Rasberry mengatakan bahwa ada empat hal yang 

menjadikan alasan penggunaan surat bisnis untuk 

berkomunikasi, yaitu sebagai: 

o Pelaksanaan korespondensi rutin, Misal: penagihan 

pembayaran  

o Tindak lanjut komunikasi lisan, untuk 

menegaskan/mengingatkan hal-hal penting yang 

telah disetujui/diputuskan oleh pihak-pihak yang 

berunding dalam pertemuan/rapat 

o Sebagai sarana teguran, diamana surat dianggap 

lebih formal, sehingga akan lebih efektif tegurannya, 

karena akan ditanggapi dengan lebih serius 

o Sebagai bahan laporan, sebagai risalah rapat dan 

dokumen yang berisikan hasil pembicaraan rapat 

 

C. Klasifikasi Surat 

Berikut ini jenis-jenis surat yang sering ditemukan dalam 

komunikasi bisnis: 

1. Surat pribadi, surat yang dibuat oleh seseorang 

yang bersifat personal, bahasa yang digunakan santai 

dan tidak baku, isinya adalah kepentingan pribadi 

2. Surat dinas atau surat resmi, surat yang isinya 

berkaitan dengan tugas kedinasan suatu instansi, 

gunanya untuk kepentingan tugas/kegiatan dinas 

instansi, sifatnya formal dan baku. Misal: surat 

perjalanan dinas, undangan dinas, dan sebagainya. 
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3. Surat Bisnis, surat yang digunakan oleh 

orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha bisnis seperti perdagangan, perindustrian, dan 

usaha jasa. Misal: surat pesanan, penawaran, 

pengiriman barang, penagihan, dan sebagainya. 

 

D. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat bisnis 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang 

dan membuat surat bisnis, yaitu: 

1. Citra perusahaan 

Surat mewakili perusahaan pengirim, sehingga akan 

mempengaruhi citra pengirimnya. Oleh karena itu, 

penampilan surat harus diusahakan seprofesional 

mungkin. 

2. Standar komposis surat 

Bagian-bagian dari surat yang menjadi stAndar, 

antara lain: nama dan alamat perusahaan pengirim, 

tanggal penulisan surat, nama dan alamat penerima 

surat, salam pembuka, subyek yang disampaikan, isi 

surat, penutup dan tAnda tangan pengirim. 

 

3. Format surat bisnis, ada dua format yang populer, 

yakni : 

 a. Format tradisional 

Berikut ini pola surat bisnis dengan format 

tradisional: 

o Nama dan alamat penerima dikiri atas 

halaman pertama 
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o Tanggal diketik penuh dengan jarak dua spasi 

diatas nama dan alamat tadi 

o Salam pembuka dibawah nama dan alamat 

tersebut, salam pembuka diketik dibawah 

nama dan alamat dengan jarak dua spasi 

o Dibawah salam pembuka dan ditengah surat 

ketik subyek yang disampaikan, isi surat 

diketik dibawah subyek dan kata-kata 

pembuka tiap paragraf diketik dengan jarak 

tertentu dari garis pinggir, antara paragraf 

diberi jarak dua spasi 

o Tanda tangan pengirim dipojok kanan bawah 

dibawah kalimat penutup, jarak tanda tgn 

dengan kalimat penutup 2/3 spasi 

o Jika ada lampiran, ketik lamp dipojok kanan 

bawah surat dibawah tanda tangan pengirim. 

b. Format penuh 

Tipe ini banyak disukai perusahaan karena lebih 

sederhana. Semua bagian surat kecuali nama dan 

alamat pengirim diketik mulai dari sisi kiri, jarak 

antar paragraf dua spasi. 

4. Jenis berita yang disampaikan ada tiga, terdiri 

atas: Pertama, berita menyenangkan. Kedua, berita 

netral, dan ketiga, berita yang tidak menyenangkan. 

 

E. Bagian dan Bentuk Surat 

Secara umum, bagian surat mencakup : 

1. Kepala/ kop surat 
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Merupakan ciri khas suatu organisasi, badan atau 

instansi. Berisi nama instansi/organisasi, alamat 

lengkap, nomor Telepon, nomor fax, nomor kotak 

pos, logo atau lambang instansi tersebut. 

2. Tanggal surat 

Berfungsi untuk memberitahu penerima surat, kapan 

surat itu ditulis. Ditulis dengan urutan:  nama tempat 

(kota) pembuatan surat, diikuti dengan angka 

tanggal, nama bulan (jugan disingkat atau ditulis 

dengan angka) dan angka tahun. 

3. Nomor, Lampiran, dan Hal atau Perihal 

Ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti titik 

dua, dan ditulis berurutan kebawah. Kata lampiran, 

bila ada berkas yang dilampirkan dalam surat itu. 

Nomor urut penulisan, sesuai dengan kode 

pengarsipan untuk melakukan penelusuran, bila 

diperlukan sewaktu-waktu. 

4. Nama dan Alamat Surat 

Ditulis sesuai dengan kebiasaan orang memanggil 

nama yang bersangkutan, termasuk penggunaan 

kata sapaan, seperti bapak, ibu dan saudara. Diawali 

dengan huruf kapital. Jika menggunakan gelar 

akademik, penggunaan kata sapaan tidak diperlukan 

lagi. 

5. Salam Pembuka 

Merupakan sapaan penghormatan yang dicantumkan 

penulis, sebelum menyampaikan maksud dan tujuan 

penulisan surat. 

6. Isi Surat 
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Merupakan inti surat dan secara garis besar 

mencakup tiga hal, yaitu: pembuka, isi dan penutup. 

7. Salam Penutup 

8. Tanda Tangan, Nama Jelas dan Jabatan 

Surat bisnis/dinas akan sah, jika ditanda tangani oleh 

pejabat yang berwenang. Nama ditulis dibawah 

salam penutup. Diawali dengan huruf kapital. Tidak 

perlu garis bawah, dalam kurung dan tanda titik. 

Nama jabatan dibawah nama pengirim. 

9. Tembusan 

Diawali dengan huruf kapital dan diletakan disebelah 

kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian 

nomor dan hal, serta sejajar dengan nama pengirim 

surat. Kata tembusan diikuti titik dua tanpa digaris 

bawahi. Tembusan dicantumkan, jika surat itu 

memerlukan tembusan, untuk beberapa instansi atau 

pihak lain yang ada kaitannya, dengan surat tersebut. 

10. Inisial  

Merupakan sandi tanda pengenal, yang membuat 

konsep dan mengetik surat tersebut. Ditempatkan 

pada bagian paling bawah disebelah kiri. 

 

Bentuk surat adalah pola surat, menurut susunan letak 

bagian-bagian surat. Ada beberapa macam bentuk surat, 

yaitu:  

a. Lurus penuh (full-block style) 

b. Lurus (block style) 

c. Setengah lurus (semi block style) 

d. Bertekuk (idented style) 
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e. Paragraf menggantung (hanging paragraf style). 

 

F. Bahasa Surat 

Pesan yang disampaikan akan komunikatif dan mudah 

dipahami oleh penerima surat, jika menggunakan bahasa 

yang benar, sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam dunia 

surat menyurat. Pemilihan kata sesuai dengan ejaan yang 

telah disempurnakan. Surat resmi/ bisnis, hendaknya 

menggunakan kata-kata yang baku, lazim dan cermat. 
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BAB VII  

Penulisan Resumen dan Surat Lamaran Kerja 

 

A. Resume 

Resume disebut juga daftar riwayat hidup atau CV 

(curriculum vitae), yang merupakan salah satu prasyarat 

yang sangat penting pada saat memasuki dunia kerja.  

Menurut KC Bay, suatu resume sebenarnya merupakan 

presentasi penjualan formal diri Anda. Secara umum, 

resume adalah suatu daftar dokumen yang berisi kualifikasi 

dan jalur karir seseorang, yang disusun secara teratur, rapi, 

dan menarik perhatian pembaca. Melalui resume, 

diharapkan pimpinan suatu organisasi/ perusahaan, dapat 

mengetahui kemampuan Anda, walautpun belum pernah 

bertemu secara langsung dengan Anda. 

Berikut ini, tiga hal yang perlu dilakukan dalam 

mempersiapkan suatu resume: 

1. Pencarian informasi penting 

Berisikan hal yang relevan dengan jenis 

pekerjaan yang diinginkan. Isinya antara lain: 

o Analisis diri 

Membantu mengenal diri Anda sendiri, 

secara lebih mendalam. Termasuk mengenal 

kelbihan dan kekurangan yang Anda miliki. 

o Analisis karir 

Biasanya diketahui dengan cara membuat 

dan menjawab segala macam pertanyaan, 

yang berkaitan dengan karir Anda dimasa 

depan. 
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o Analisis pekerjaan 

Berisikan analisis terhadap faktor-faktor 

yang berkaitan dengan pekerjaan 

2. Perencanaan resume 

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam 

perencanaan resume, yaitu: 

o Tujuan karir 

Anda harus putuskan, posisi apa yang Anda 

minati, atau yang menjadi tujuan karir Anda. 

Tujuan karir dapat dinyatakan secara umum 

maupun khusus. Misal: pada bagian tujuan 

umum, bisa mengisi posisi pada level 

penjualan. Sedangkan pada tujuan khusus, 

dapat mengisi posisi staf penjualan untuk 

membantu organisasi manajemen bisnis 

retail, dan sebagainya. Sedangkan untuk 

kualifikasi dapat dinyatakan sebelum atau 

sesudah tujuan pekerjaan/karir. Kualifikasi 

mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. 

o Informasi pribadi 

Data pribadi yang tercantum dalam resume 

adalah: nama lengkap, tempat tanggal lahir, 

status perkawinan, agama, alamat, jenis 

kelamin, keterampilan, kesehatan, tinggi dan 

berat badan, jenis SIM dan kendaraan yang 

dimiliki, hobi, kemampuan komputer atau 

bahasa asing, atau menambah data-data lain, 

yang berkaitan erat dengan pekerjaan yang 

dipilih. Tapi ingat, informasi/data yang 
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dicantumkan, harus sesuai dengan jenis 

pekerjaan yang Anda kehendaki. 

o Referensi 

Yakni orang-orang tertentu yang akan 

memberikan surat rekomendasi kepada 

Anda, yang berisi berbagai hal yang mereka 

ketahui, tentang Anda semasa mereka 

mengenal Anda.  

Biasanya kita memiilih tiga orang yang 

memiliki reputasi baik. Sebaiknya pilih, 

orang yang sudah dikenal oleh 

organisasi/perusahaan. Jika Anda sudah 

pernah bekerja di suatu perusahaan, maka 

Anda juga bisa meminta surat rekomendasi 

dari menajer tersebut. 

Anda juga bisa meminta surat rekomendasi 

dari staf pengajar/dosen di perguruan tinggi 

tempat Anda pernah kuliah. Anda sebisa 

mungkin meminta surat rekomendasi kepada 

orang-orang yang akan memberikan nilai 

plus bagi kemampuan yang Anda miliki. 

Cantumkan nama dan alamat lengkap orang 

yang memberikan rekomendasi. 

3. Pembuatan resume 

Resume yang baik, menekankan kompabilitas 

kualifikasi Anda dan prospektif persyaratan kerja. 

Secara umum, resume mencakup: nama, alamat, 

tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi dan 

referensi.  
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Ada tiga jenis resume, yang umumnya dibuat, yakni : 

1. Resume kronologis 

Dibuat berdasarkan urutan kronologisnya 

dengan pendidikan dan pengalaman sebagai 

judul isinya 

2. Resume fungsional 

Dibuat berdasarkan fungsi-fungsi dalam 

organisasi yang dapat dilakukannya dengan baik. 

Biasanya, judul lebih khusus dari resume 

kronologis 

3. Resume kombinasi 

Yakni kombinasi kedua resume diatas 

 Adapun kriteria resume yang baik mencakup empat 

hal: 

o Kerapian (neatness), seperti kertas yang 

bersih dan berkualitas baik, jangan ada 

coretan, bentuk huruf yang baik. 

o Kesederhanaan (simplicity), biasanya dinilai 

dari format yang rapi, bahasa jelas dan tidak 

bertele-tele 

o Keakuratan (accuracy), yakni tidak mengada-

ada 

o Kejujuran (honestly) 

Berikut ini Macam-Macam Judul Resume : 

o Daftar Riwayat Hidup 

o Ikhtisar Riwayat Hidup 
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o Resume  (nama) dengan alamat lengkap 

o Resume (nama) untuk (posisi) di (perusahaan) 

o Rangkuman kualifikasi untuk (nama) 

Dalam proses pembuatan resume, seseorang akan 

menemukan sejumlah masalah, diantaranya: 

o Resume terlalu panjang, sehingga berkesan tidak 

tegas, karena memasukan data yang tidak relevan 

o Resume terlalu singkat, sehingga tidak memberikan 

informasi/ data yang cukup  

o Format penulisan resume kurang baik, tidak 

konsisten, sehingga sulit dimengerti 

o Resume mengandung banyak kesalahan ketik/tulis 

dan kesalahan penyusunan kalimat 

o Pelamar tidak menunjukan secara tegas, pekerjaan, 

posisi dan bidang kerja yang diminati/ dikehendaki 

o Pelamar menampakan keyakinan yang berlebihan, 

sehingga menimbulkan apakah resume tersebut 

realistik 

o Pelamar tidak jujur saat mencantumkan data dalam 

resume. 

 

B. Penulisan Surat Lamaran Kerja 

Surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk 

melamar kerja dan biasanya dilengkapi dengan resume. 

Dalam surat lamaran kerja, biasanya menceritakan 

kemampuan-kemampuan Anda, yang menurut Anda cocok 

dengan posisi yang ditawarkan, atau sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Dapat juga berisi tentang apa yang 
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dapat Anda kerjakan. Berikut ini susunan surat lamaran 

kerja, diantaranya adalah: 

a. Paragraf Pembuka 

Pada paragraf ini biasanya memuat tulisan mengenai 

maksud dari lamaran kerja Anda. Anda juga dapat 

mengemukakan identifikasi jenis pekerjaan yang 

Anda minati. Surat Lamaran Kerja yang baik, 

diantaranya adalah yang menarik perhatian 

pembacanya. Biasanya mencantumkan hal-hal 

berikut ini : 

1. Rangkuman 

Berupa paparan kualifikasi yang Anda miliki, 

yang relevan dengan posisi tersebut. Dan 

jelaskan, bahwa kualifikasi tersebut, 

menguntungkan/ memberi manfaat bagi 

perusahaan 

2. Nama 

Sebutkan nama orang yang dikenal perusahaan 

sebagai orang yang menyarankan Anda melamar 

ditempat tersebut 

3. Sumber publikasi 

Sebutkan dari mana, Anda mendapatkan 

informasi tentang adanya lowongan tersebut. 

Jelaskan juga mengapa Anda memenuhi syarat 

yang dikehendaki oleh perusahaan 

4. Pertanyaan 

Gunakan kalimat tanya diawal paragraf, untuk 

menarik perhatian pembaca, dan untuk 

menunjukan Anda tahu, problem, kebutuhan, 
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tujuan organisasi tersebut dan Anda 

berkeinginan untuk membantu memecahkan 

masalah tersebut. 

5. Cuplikan berita 

Berupa kutipan cuplikan pengumuman/iklan 

lowongan pekerjaann yang dikeluarkan oleh 

perusahaan bersangkutan 

b. Paragraf Pertengahan 

Pada paragraf ini, sajikan kualifikasi Anda, yang 

sesuai dengan pekerjaan yang Anda inginkan. 

Kualifikasi tersebut, yakni pendidikan, pengalaman, 

minat, sikap, aktivitas dan kualitas Anda, dari sudut 

pandang pembaca. Jangan terlalu panjang, maksimal 

tiga paragraf.  

Usahakan hanya berisi penjelasan yang sangat 

diminati atau sangat diharapkan oleh pembaca, juga 

mengulang hal yang sudah dijelaskan dalam resume. 

Usahakan penjelasan tersebut benar-benar sangat 

diminati dan sangat diharapkan oleh pembaca.   

c. Paragraf Penutup 

Berisi suatu harapan tindakan (wawancara) sesuai 

dengan waktu yang telah disediakan oleh perusahaan 

atau lembaga yang Anda lamar.  

Untuk mempermudah pihak perusahaan 

menghubungi Anda, berikan alamat yang jelas dan 

lengkap termasuk nomor telepon, fax, jam berapa 

Anda dapat dihubungi, dan untuk beberapa 

perusahaan perlu melampirkan amplop plus 

perangko balasan 
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C. Tips Untuk Pelamar 

Pada saat melamar pekerjaan, para pelamar hendaknya 

memperhatikan hal-hal dibawah ini: 

o Surat lamaran kerja 

Paling tidak, harus mudah dipahami, jelas, singkat, 

tepat  

o Kualifikasi pelamar sesuai dengan syarat yang ada 

dalam iklan lowongan pekerjaan  

o Rapi dalam penampilan 

Surat lamaran harus dimasukan dalam amplop yang 

rapi dan diketik dengan ketikan yang rapi. Selain itu, 

pada saat datang menyampaikan surat atau 

wawancara, juga datang dengan penampilan yang 

rapi 

Khusus untuk surat lamaran, adapun hal-hal yang perlu 

Anda perhatikan, antara lain : 

o Anda harus mempunyai kualifikasi/ pengalaman 

kerja yang sesuai dengan posisi yang dikehendaki 

o Bangkitkan minat pembaca, terhadap 

kualifikasi yang Anda miliki 

o Tonjolkan hal-hal positif 

o Surat lamaran kerja rapi dan menarik 

o Tulis dari sudut pandang pembaca, bukan penulis 

o Tekankan hak yang berbeda dari pelamar lain 

Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu Anda hindari : 

o Jangan melamar pekerjaan diluar kemampuan Anda 

o Jangan mengirim surat lamaran hasil fotokopi 

o Jangan katakan bahwa Anda menerima jenis 

pekerjaan apa saja 
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o Hindari kata-kata yang bombastis 

o Jangan meminta belas kasihan dari calon “majikan” 

Anda 

o Hindari untuk mempermasalahkan masalah gaji 

o Jangan memberi komentar langsung tentang 

karakter Anda 
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BAB VIII  

Wawancara Bisnis 

 

 
Gambar 8.1 Wawancara Bisnis 

 

Dalam menjalankan setiap kegiatan bisnis, para pelaku yang 

ada di dalamnya tentunya akan selaku berhadapan dengan 

lawan bisnisnya. Pada saat terjadi interaksi diantara mereka, 

sering kali kita jumpai mereka melakukan semacam dialog, 

perundingan atau wawancara dalam memutuskan suatu 

bisnis. Dalam organisasi teknik wawancara dapt dijumpai 

terutama pada kegiatan sumber daya manusia, yang salah 

satu kegiatan didalamnya adalah melakukan wawancara 

kerja.   

Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang akan sangat 
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berguna bagi kegiatan perusahaan. Pada kegiatan 

pemasaran adanya bagian riset memungkinkan untuk 

memperoleh indfirmasi mengenai konsumen, pasar produk 

yang sedang booming, kepuasan pelanggan, kelangsungan 

produk dan sebagainya, yang kesemua itu dapat dilakukan 

dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. 

Dalam setiap kegiatan wawancara terdapat dua pihak yang 

terlibat didalamnya yaitu pewawancara (interviewer) dan 

yang diwawancarai (interviewee). Pada komunikasi timbal 

balik Interviewer mempunyai peranan yang lebih 

menentukan terhadap keberhasilan wawancara. 

Pada perkembangan dunia bisnis saat ini, tidak mudah untuk 

menemukan orang yang ahli dalam berbicara dan yang 

memiliki bakat atau kemampuan sebagai interviewer. 

Namun demikian kini telah hadir sarana-sarana pelatihan 

yang nantinya siap mencetak tenaga-tenaga interviewer 

yang handal didukung oleh para praktisi yang handal di 

bidangnya. 

Tujuan bisnis dari kegiatan wawancara biasanya lebih 

bersifat formal, jika dibandingkan hanya dengan sekedar 

bercakap-cakap saja. Bagi seorang interviewer bisnis, ia 

harus memiliki prosedur tertentu dalam melakukan 

wawancara antara lain pembukaan (opening), inti 

wawancara (body), dan penutup (closing). Wawancara 

bisnis merupakan keterampilan manajemen (management 

skill) yang wajib dipelajari dan dilatih apabila seseorang 

ingin menjadi interviewer yang profesional. 
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Wawancara merupakan komunikasi yang terpusat pada 

suatu tugas di antara dua pihak – pewawancara dan yang 

diwawancarai. Ada dua pendekatan wawancara, yaitu:  

1. Pendekatan Direktif  

Pewawancara menetapkan tujuan-tujuan situasi 

pada awal interaksi. Kelebihan dari wawancara jenis 

ini adalah mudah dipelajari dan efisien. Sedangkan 

kekurangannya adalah  kaku dan kurang semangat 

kerjasama.  

2. Pendekatan Nondirektif  

Pewawancara membiarkan orang yang 

diwawancarai mengendalikan tujuan, langkah, dan 

masalah pokok suatu wawancara. Kelebihan dari 

wawancara jenis ini adalah dapat memperoleh 

informasi yang luas dan wawancara dapat dilakukan 

dengan lebih luwes. Sedangkan kekurangannya 

adalah perlu banyak waktu karena tidak terlalu jelas 

arahannya, dan perlu kecakapan khusus 

pewawancara untuk dapat mengambil intisari dari 

pokok hasil wawancara. 

Berdasarkan jenisnya, wawancara dibagi atas 

sembilan jenis, yaitu: (1) Pengumpulan informasi, (2) 

Pekerjaan, (3) Penilaian, (4) Pemecahan masalah, (5) 

Penyuluhan, (6) Kedisiplinan, (7) Keluhan, (8) 

Pemutusan kerja, (9) Keyakinan. Masing-masing 

jenis memilliki fungsinya masing-masing, berikut 

tabel penjelasan singkatnya: 
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Tabel 8.1 Jenis dan Fungsi Dasar Wawancara 

 

Sementara itu, setiap wawancara juga perlu langkah 

perencanaan. Dan setiap langkah perencanaan juga memiliki 

fungsinya masing-masing. Berikut ini tabel penjelasan 

singkatnya. 
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Dalam setiap kegiatan wawancara ada dua pihak yang aktif, 

yakni : 

o Pewawancara (interviewer) 

Mempunyai peranan yang lebih menentukan 

terhadap keberhasilan wawancara. Mempunyai 

tugas mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, 

yang diperlukan untuk organisasi/perusahaan dari 

interviewee. Wajib membangun gairah interviewee 

untuk berpartisipasi 

o Yang diwawancarai (interviewee) 



 

 

119 
 

 

A. Sudut Pandang Interviewer 

Jenis Wawancara Bisnis, berdasarkan tujuan yang ingin 

dicapai, yakni : 

o Wawancara seleksi pelamar pekerjaan 

o Wawancara evaluasi kinerja karyawan 

o Wawancara pemberian nasihat 

o Wawancara peringatan 

o Wawancara pemutusan hubungan kerja 

o Wawancara untuk tujuan khusus 

 

A.1. Wawancara Seleksi Pelamar Pekerjaan 

Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan calon 

yang paling cocok dengan kualifikasi pekerjaan yang 

ditawarkan. Biasanya dilakukan oleh manajer perusahaan 

yang bersangkutan atau staf yang ditugaskan. Namun 

adakalanya dilakukan oleh dua atau tiga interviewer secara 

berturut-turut atau oleh sebuah tim interviewer secara 

panel. 

Persiapan untuk melakukan wawancara ini, interviewee 

wajib diberitahu beberapa hari sebelum wawancara 

dilakukan. Interviewer mempelajari uraian jabatan 

pekerjaan yang ditawarkan. Yang perlu diingat interviewer 

adalah syarat mutlak/minimal dan tidak mutlak yang harus 

dipenuhi pelamar.  

Interviewer juga perlu mempelajari surat lamaran dan daftar 

riwayat hidup pelamar. Diantaranya mencatat kejagalan 

yang ditemukan untuk ditanyakan pada saat wawancara. 

Selain itu, interviewer juga perlu menyiapkan ruangan dan 
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suasana yang nyaman untuk wawancara, serta meminta 

sekretaris untuk tidak menerima telepon/bertemu kecuali 

mendesak.  

Pada saat pembukaan wawancara, jelaskan pekerjaan yang 

dimaksud kepada interviewee, sehingga interviewee dapat 

menilai diri sendiri, apakah mereka mampu dan memenuhi 

syarat mutlak yang diperlukan. 

Ajukan pertanyaan yang relevan dengan syarat-syarat 

pekerjaan. Kumpulkan informasi tentang diri pelamar. Saat 

menutup wawancara, bacakan tentang hal-hal pokok yang 

telah dibicarakan. Wajib memberi tahu interviewee langkah 

yang akan dilakukan perusahaan. 

 

A.2. Wawancara Evaluasi Kinerja Karyawan 

Dilakukan secara periodik oleh atasan langsung masing-

masing karyawan. Tujuannya untuk memberi gambaran 

kepada karyawan bagaimana perusahaan menilai prestasi 

kerja mereka selama periode evaluasi. 

Wawancara seperti ini tidak mudah dilakukan dan tidak 

jarang yang tidak menyukai tugas ini, untuk itu fokus 

wawancara hendaknya, tidak diarahkan pada kelemahan 

bawahan, melainkan bagaimana cara memperbaiki 

kelemahan tersebut. 

Isi wawancara, antara lain:  

o Prestasi kerja karyawan 

o Tugas-tugas yang tidak memenuhi standar minimun 

yang telah ditetapkan 

o Hal-hal yang harus dilakukan bawahan pada periode 

berikutnya, agar dapat mencapai standar minimum. 
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A.3. Wawancara Pemberian Nasehat atau Saran 

Wawancara ini fokus pada masalah yang dihadapi karyawan 

dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Untuk 

mengatasi hal tersebut, perusahaan menugaskan 

manajer/eksekutif tertentu untuk mewawancara karyawan 

yang bermasalah tersebut. Hal ini bisa memakan waktu lama 

karena sulitnya mendeteksi masalah sebenarnya yang 

dihadapi. Untuk itu,  

interviewer wajib menciptakan suasana yang 

memungkinkan terjadinya tukar pikiran/ informasi secara 

bebas, yakni dengan menciptakan kepercayaan interviewee 

dengan menyakinkan akan kerahasiaan masalah, 

memberikan kebebasan interviewee untuk mengemukakan 

apapun, menentukan subyek pembicaraan, tidak 

memberikan penilaian apapun atas apa yang diutarakan 

interviewee. 

 

A.4. Wawancara Pemberian Peringatan 

Wawancara ini bertujuan untuk memberi 

teguran/peringatan, kepada karyawan bersifat sensitif. 

Sebelum wawancara, kumpulkan informasi dan bukti 

sebanyak mungkin yang bersangkutan, dengan 

pelanggaran/kesalahan karyawan yang bersangkutan. 

Hendaknya pembicaraan, bersifat transparan; tidak ada 

yang ditutupi, menjelaskan tujuan dan menguraikan secara 

rinci kesalahan/pelanggaran yang dituduhkan.  

Beri kesempatan pada karyawan untuk menguraikan 

kesalahan dari versinya. Jika mengakui kesalahannya, wajib 



 

 

122 
 

menyakinkan untuk menerima sanksi atau tindakan korektif 

secara suka rela. Pada saat menutup wawancara, ulangi 

pokok pembicaraan dan tidakan korektif yang akan 

diterapkan. 

 

A.5. Wawancara Pemutusan Hubungan Kerja 

Wawancara ini dilakukan jika karyawan mengundurkan diri 

dari pekerjaannya. Tujuannya untuk mencari tahu sebab-

sebab karyawan mengundurkan diri/ meninggalkan 

perusahaan. Seyogyanya dilaukan oleh seorang psikolog 

agar interviewee bersedia menceritakan sebab sebenarnya. 

Pimpinan wajib meneliti sebab-sebabnya, dan bilamana 

perlu memperbaikinya. Hal ini untuk mencegah lebih banyak 

lagi, karyawan yang meninggalkan perusahaan. 

 

A.6. Wawancara Untuk Tujuan Khusus 

Prosedur dan dasar-dasar umum untuk melaksanakannya, 

tidak jauh berbeda dengan wawancara jenis lain. Adapun 

prosedur wawancara tersebut, antara lain: 

o Persiapan Wawancara  

Diantaranya adalah merumuskan tujuan, 

menentukan siapa saja yang ditunjuk sebagai 

interviewer, memutuskan apakah akan 

menggunakan daftar pertanyaan atau tidak 

menggunakannya dan memilih wawancara secara 

bebas 

o Pelaksanaan Wawancara  

Terdiri dari pembukaan, tanya jawab, dan penutup. 

Pembukaan, bertujuan untuk membangun dasar 
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komunikasi timbal balik yang harmonis, membangun 

suasana santai, dan menjelaskan tujuan wawancara.  

Tanya jawab, pada pelaksanaan ini,  biarkan 

interviewee berbicara paling banyak. Sementara itu 

interviewer, membimbing arah pembicaraan, 

mendengarkan secara efektif, dan mencatat 

informasi yang terkumpul. Penutup, wawancara 

ditutup dengan nada bersahabat. Tegaskan kembali, 

pokok pembicaraan kedua belah pihak. Ulangi 

kesepakatan bersama secara ringkas. 

 

B. Teknik Mengajukan Pertanyaan 

Teknik mengajukan pertanyaan atau teknik bertanya adalah 

kemampuan menyusun pertanyaan-pertanyaan. 

Kemampuan ini merupakan suatu indikator utama 

keberhasilan seorang pewawancara. 

Prof. Richard Huseman, menyatakan mutu pertanyaan 

wawancara yang diajukan interviewer, menentukan hasil 

wawancara. Pertanyaan yang tidak mengarah pada 

informasi yang diperlukan, akan menghasilkan jawaban, 

yang jauh dari informasi yang dibutuhkan. Untuk 

menghindari dari bentuk pertanyaan yang menyimpang, 

maka perlu diketahui, beberapa bentuk pertanyaan: 

1. Pertanyaan Terbuka 

Kelebihan bila menggunakan pertanyaan terbuka, 

adalah memberi kebebasan dan keleluasaan lebih 

banyak pada interviewee untuk menjawab 

pertanyaan, sesuai dengan pengetahuan dan 

keinginan mereka, sehingga mereka tidak tegang, 
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nyaman/tertekan. Melalui pola pertanyaan ini, 

informasi tambahan dapat tergali/muncul tidak 

terduga, namun dapat tidak efektif dan 

memboroskan waktu karena pembicaraan melebar. 

2. Pertanyaan Tertutup 

Kelebihan dari pertanyaan tertutup antara lain: 

Pertama, arah jawaban ada dalam kendali 

interviewer, sehingga dapat menghemat waktu. 

Kedua, jawaban mudah diperkirakan karena sudah 

dibatasi. Namun kekurangannya adalah kebebasan 

komunikasi antara interviewer dan interviewee 

terbatas. 

3. Pertanyaan Yang Mengarah 

Kelebihan pertanyaan ini adalah memberikan 

pertanyaan yang mengandung jawaban yang 

diarahkan interviewer ke jurusan tertentu. 

Tujuannya untuk menjajaki persamaan 

pendapat/menguji konsistensi jawaban yang 

diberikan sebelumnya 

4. Pertanyaan Bermuatan 

Kelebihan dari pertanyaan ini, jawaban yang 

diinginkan interviewer lebih menjurus dari pada 

pertanyaan mengarahkan. Sifatnya seringkali keras 

dan sensitif. Digunakan untuk menguji daya tahan 

interviewee menghadapi berbagai macam tekanan 

mental. Mirip dengan introgasi. Disarankan 

diajukan, jika interviewer-nya berpengalaman 

5. Pertanyaan Lanjutan 
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Pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan dari jawaban 

atas pertanyaan sebelumnya. Tujuannya untuk 

menggali informasi lebih dalam. 

Selain lima bentuk pertanyaan diatas, ada dua jenis 

pertanyaan, yang hampir serupa dengan bentuk pertanyaan 

diatas, yaitu: 

1. Pertanyaan Terbuka 

Tujuan memberikan pertanyaan terbuka adalah 

menghendaki jawaban yang terbuka yaitu, pewawancara 

tidak tahu bagaimana orang yang diwawancarai itu akan 

menjawab. Ada dua jenis pertanyaan terbuka, yaitu: 

a. Pertanyaan Terbuka (Total) 

Pertanyaan jenis ini tidak terikat dengan arahan yang 

ditentukan perusahaan/organisasi 

Contoh: Apa yang dapat Anda ceritakan kepada saya 

tentang diri Anda? 

a. Pertanyaan Terbuka Terarah  

Pertanyaan ini menginkan jawaban terbuka, namun 

jawaban yang sudah dibuatkan konsep kunci yang benar 

sesuai dengan arahan perusahaan. 

Contoh: Apa yang dapat Anda ceritakan kepada saya 

tentang pengalaman penjualan Anda?  

 

2. Pertanyaan Tertutup 

Tujuan memberikan pertanyaan tertutup adalah 

memberikan ruang gerak penyusunan jawaban yang 

relatif kecil kepada orang yang diwawancarai. Ada tiga 

jenis pertanyaan tertutup, yaitu:  

a. Pertanyaan Isian  
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Jawaban dari pertanyaan yang diberikan sangat 

spesifik. 

Contoh: Berapa besar daya tampung JICC ? 

b. Pertanyaan Pilihan Ganda  

Jawaban sudah disediakan dalam bentuk pilihan 

ganda. Penjawab tinggal memilih satu jawaban 

yang menurutnya benar atau sesuai dengan 

pertanyaan 

Contoh: Dari alat humas berikut ini, mana yang 

Anda pilih: (a) Media internal, (b) Pers,  atau (c) 

fotografi? 

c. Pertanyaan Bipolar 

Penjawab disedikan hanya dua pilihan jawaban, ia 

tinggal memilih salah satunya saja. 

Contoh: Manakah barang yang lebih laku 

dipasarkan dalam pameran, model XT atau model 

AT?  

Pertanyaan tertutup memiliki nilai positif dan 

negatif. Adapun Nilai Positif Penggunaan 

Pertanyaan Tertutup, adalah: 

o Kontrol kurang diperlukan  

o Efisien  

o Informasi (fakta, statistik, dll) lebih akurat  

o Mudah bagi pewawancara pemula  

Sedangkan nilai Negatif Penggunaan Pertanyaan 

Tertutup adalah: 

o Jawaban relatif dangkal  

o Sulit untuk mempelajari cara berfikir orang 

yang diwawancarai  
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Sementara itu, untuk membuat daftar pertanyaan 

dalam wawancara, Anda dapat menyuusunnya dengan 

Teknik Terowongan dan Teknik Corong. Adapun 

penjelasan masing-masingnya adalah sebagai berikut:  

1. Teknik Terowongan 

  Terdiri dari serangkaian pertanyaan tertutup  

2. Teknik Corong 

Terdiri dari kombinasi yang dimulai dengan 

pertanyaan terbuka dan diakhiri dengan 

pertanyaan tertutup  

Selain pertanyaan primer, pewawancara dapat 

menggunakan pertanyaan sekunder (penggalian) 

untuk memperoleh rincian jawaban yang lebih baik. 

Ada tiga jenis pertanyaan penggalian, yang terdiri dari 

pertanyaan terbuka: 

1. Penggalian Hipotetis: 

 Terdiri dari narasi yang diikuti pertanyaan 

hipotetis  

Contoh: Misalkan Bapak akan mengadakan 

presentasi mengenai Kampanye PR ditengah 

krisis di perusahaan seperti Sento Group. 

Langkah pertama apakah yang akan pertama kali 

Bapak bahas, dan mengapa? 

2. Penggalian Konfrontasional 

  Menunjukkan adanya jawaban yang tidak 

konsisten  

Contoh: Sebelumnya, saya memahami 

pernyataan Anda, yang menyebutkan, bahwa 
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faktor yang terpenting dalam suatu presentasi 

yang baik, adalah adanya persiapan yang baik. 

Sekarang, saya dengar, Anda mengatakan bahwa 

cara penyampaian presentasi, merupakan suatu 

hal yang terpenting. Bagaimana sikap Anda 

tentang hal ini?  

3. Penggalian Reaktif 

Pertanyaan primer yang diikuti komentar khusus 

untuk mempelajari reaksi orang yang 

diwawancarai  

Contoh: Saya membaca literatur pesaing kita, 

mengenai strategi kampanye public relations. 

Iklan mereka menyatakan, bahwa marketing PR 

mereka, memiliki waktu tanggap tercepat 

terhadap hasil survei dan suka bergerilya sampai 

kepelosok-pelosok. Bagaimana reaksi Bapak 

terhadap hal ini? 

 

Diantara jenis wawancara yang ada, waancara sering 

digunakan dalam proses rekrutmen pegawai. Berikut 

ini 10 Langkah Proses Perekrutan pegawai, 

berdasarkan urutan dan tujuan dilakukan wawacara 

dari segi pewawancara dan orang yang diwawancarai: 
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C. Menyusun Pertanyaan 

Agar konsentrasi interviewee dalam memberikan informasi 

tidak terganggu hendaknya disusun strategi berikut ini: 

o Pertanyaan yang akan diajukan tersusun secara rapi 

o Pertanyaan dikelompokan sesuai dengan hal-hal 

yang ingin diketahui dari interviewee 

o Pertanyaan diajukan secara berurutan, mulai dari 

yang bersifat umum sampai pada Pertanyaan 

spesifik. Tidak melompat-leompat sehingga dapat 

sistematis dan mudah dimengerti. 

 

D. Sudut Pandang Interviewee 

Wawancara Kerja merupakan satu cara yang sangat penting 

bagi suatu perusahaan. Bertujuan untuk 

menyaring/menyeleksi  pelamar yang ada, yang paling cocok 

untuk menempati posisi yang ditawarkan. Untuk dapat lulus 

seleksi, pewawancara hendaknya memperhatikan aspek-

aspek Kepribadian pada saat wawancara.  
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Adapun Aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh 

pewawancara, dan yang akan dinilai mencakup : 

o Penampilan fisik    

o Gerak-gerik dan sopan santun 

o Nada suara     

o Rasa percaya diri 

o Inisiatif 

o Kebijaksanaan 

o Tanggapan dan kerja sama 

o Ekspresi wajah 

o Kemampuan berkomunikasi  

o Sikap terhadap pekerjaan 

o Selera humor 

 

D.1. Wawancara tahap awal disebut wawancara 

pendahuluan. 

Wawancara dilakukan berdasarkan surat lamaran/resume 

yang telah dibuat pelamar. Bertujuan untuk: Pertama, 

memastikan bahwa pelamar telah menyelesaikan proses 

administras.  

Kedua untuk memberikan informasi penting yang berkaitan 

dengan jabatan yang diinginkan. Ketiga, untuk 

menyesesuaikan antara kualifikasi pelamar dengan jenis 

pekerjaan dinilai. 

 

D.2. Wawancara seleksi 

Wawancara seleksi, biasanya waktunya lebih lama. 

Wawancara dilakukan oleh beberapa pewawancara. Pelamar 

akan ditanya mengenai latar belakang, mencakup 
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kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan dan semangat kerja 

secara umum.  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah pelamar 

memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan jabatan 

yang dikehendaki. 

 

D.3. Persiapan Wawancara 

Hal-hal yang perlu diperhatikan pewaancara pada tahap 

persiapan wawancara: 

o Datang tepat waktu    

o Bersikap yakin, tenang dan tersenyum 

o Berpakaian sopan dan rapi  

o Siapkan sertifikat dan surat-surat penghargaan 

o Tunggu sampai dipersilahkan duduk dan minta ijin 

untuk duduk 

o Tatap wajah pewawancara dan ingat namanya 

o Tunjukan kemampuan Anda, tapi jangan berlebihan 

o Perhatikan pewawancara dengan baik 

o Bicara yang jelas dan atur nada suara 

o Bersikap jujur dan langsung  

o Jangan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan  

o Jangan membuka percakapan 

o Jangan memotong pewawancara ditengah kalimat 

o Jangan mengkritik diri sendiri atau calon atasan 

Anda 

o Jangan memberi kesan bahwa Anda tidak sabar 

o Dan sebagainya 
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D.4. Cara Mengenali Pekerjaan dan Perusahaan 

Kenali pekerjaan dan perusahaan yang Anda lamar melalui 

berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah atau buletin.  

Wawancara merupakan komunikasi dua arah. Hal tersebut 

merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk 

menanyakan secara langsung, berbagai hal mengenai 

pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Susunlah 

pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan, untuk 

mengetahui tingkat keseriusan Anda dalam melamar posisi 

pekerjaan tersebut. 

 

D.5. Pertanyaan Penting dalam Wawancara 

Berbagai pertanyaan dapat diajukan pada Anda sehingga 

Anda harus benar-banar mempersiapkan diri. Tujuannya 

agar dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

dengan baik dan benar.  

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkaitan dengan 

pekerjaan yang Anda lamar, program pendidikan dan 

pelatihan yang pernah Anda ikuti, pengalaman kerja, 

pergaulan antarsesama, pergaulan dengan atasan Anda, 

penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang 

keluarga, tujuan karir, dan sebagainya. Berlatihlah 

menjawab aneka macam pertanyaan yang penting dalam 

wawancara. 

 

D.6. Ucapan Terima Kasih 

Segera setelah wawancara berakhir, berikan ucapan terima 

kasih kepada pewawancara, meskipun Anda merasa kecil 
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kemungkinan Anda diterima bekerja diperusahaan tersebut. 

Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukan penghargaan 

Anda, atas waktu yang telah disediakan. 

 

E.  Wawancara kerja 

Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat 

penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah 

pelamar yang ada. Kegiatan wawancara kerja ini adalah 

bagian dari rangkaian kegiatan dalam perekrutan karyawan. 

Dalam suatu penarikan tenaga kerja wawancara digunakan 

untuk menilai capability calon pelamar dan merupakan 

bagian dari proses seleksi. 

 
Gambar 8.2 Proses Seleksi Karyawan 

Pada proses wawancara kerja ini bagi pihak yang 

diwawancarai harus mempersiapkan diri sedemikian rupa 

terutama dalam hal kemampuan verbal dan nonverbal. 

Biasanya aspek yang akan mendapatkan perhatian pada saat 

wawancara adalah aspek kepribadian (personality aspect), 

yang meliputi : 

 

1. Penampilan anda secara 

Fisk 

2. Gerak-gerik dan sopan 

santun 

7. Tanggap dan kerja same 

8. Ekspresi wajah 

9. Kemampuan 

berkomunikasi 
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3. Nada suara (tone voice) 

4. Rasa percaya dire 

5. Inisiatif 

6. Kebijaksanaan 

10. Sikap terhadap pekerjaan 

11. Selera humor 

 

Dengan memperhatikan berbagai karakter diatas, 

pewawancara akan mendapatkan gambaran mengenai calon 

yang akan terpilih. Wawancara tahap awal sering disebut 

juga dengan wawancara pendahuluan. Pada tahap ini, 

wawancara yang dilakukan didasarkan pada lamaran atau 

resume yang dibuat pelamar. Hal ini untuk memastikan 

kesesuaian antara kualifikasi yang dimiliki oleh pelamar 

dengan syarat yang diajukan untuk mengisi suatu posisi 

jabatan. 

Bagi seorang pelamar, pada saat wawancara berlangsung 

hendaknya memberikan keterangan secara, jelas, singkat, 

padat dan tidak berbelit-belit. Jangan sesekali memberikan 

jawaban pertanyaan diluar dari pertanyaan yang diajukan. 

Setelah wawancara pendahuluan, maka dillanjutkan dengan 

wawancara tahap selanjutmya yaitu wawancara seleksi. 

Dalam wawancara ini biasanya orang yang diwawancarai 

(calon pelamar) akan ditanya bernagai hal mengenai latar 

belakang yang mencakup kualifikasi, pengalaman kerja, 

pelatihan dan semangat kerja yang secara umum untuk 

mengetahui informasi mengenai calon pelamar yang 

nantinya akan ditempatkan pada posisi tertentu.  
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F. Persiapan wawancara kerja 

Agar proses wawancara kerja berhasil ada beberap hal yang 

harus diperhatikan/dipersiapkan antara lain : 

1. Datang tepat waktu 

2. Bersikap yakin (Optimis) 

3. Siapkan sertifikat, serta surat penghargaan 

4. Berpakaian rapi dan sopan  

5. Bersikap tenang 

6. Ketuk pintu sebelum memasuki ruangan 

7. Tersenyum 

8. Tunggu sampai dipersilahkan duduk 

9. Ingat nama pewawancara dengan benar 

10. Tataplah pewawancara jika anda berbicara 

11. Tunjukkan kemampuan diri  

12.Perhatikan setiap pertanyaan yang diajukan 

13.Berbicara dengan jelas 

14. Atur nada suara dan intonasi 

15. Tunjukkan minat dan kesungguhan  

16. Bersikap jujur dan terbuka 

Selain melakukan hal-hal tersebut diatas, ada beberapa hal-

hal lain yang perlu dihindari dalam suatu wawancara yaitu : 

1. Jangan datang terlambat 

2. Terlihat kesal karena menunggu  

3. Datang Tanpa Persiapan 

4. Berpenampilan berlebihan (Norak) 

5. Membawa tas belanja atau sejenisnya 

6. Mengajak teman atau keluarga  

7. Duduk sebelum dipersilahkan 

8. Meletakkan tas di meja wawancara 
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9. Membungkuk atau menundukkan kepala 

10. Bertopang dagu 

11. Melipat tangan di dada 

12. Merokok atau makan saat wawancara 

13. Membuka percakapan 

14. Memotong kalimat pewawancara 

15. Melebih-lebihkan diri anda 

16. Mendikte pewawancara/perusahaan 

17. Jangan membual 

18. Mengkritik diri sendiri 

19. Mengkritik/menjelekkan atasan tempat bekerja 

20. Memberikan informasi yang tidak relevan 

21. Memberikan kesan ditawarkan perusahaan 

22.Bertanya hal-hal yang tidak berguna (basa basi) 

23. Emosional 

24. Membuka rahasia perusahaan yang lama 

25. Tidak sabar 

 

G. Cara mengnali pekerjaan dan perusahaan 

Sebelum wawancara ada baiknya calon pelamar mencari 

informasi sebanyak-banyaknya mengenai bidang pekerjaan 

yang dimaksud, hal ini agar nantinya pada saat wawancara 

berlangsung, calon pelamar telah memiliki gambaran 

mengenai bidang pekerjaan tersebut. Informasi tersebut 

dapat di peroleh dari berbagai sumber antara lain jurnal, 

atau media publikasi yang ada di perusahaan.  

Dalam wawancara diperkenankan menanyakan tentang 

pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. 

Pertanyaan yang diajukan dapat berupa : 
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1. Tugas dan jawab pekerjaan 

2. Kebijakan perusahaan dalam hal promosi 

3. Kesempatan berkembang/peningkatan karir 

4. Ketersediaan program pelatihan karyawan 

5. Produk unggulan perusahaan   

6. Pesaing perusahaan 

7. Pangsa pasar produk yang dihasilkan       

 

H. Pertanyaan penting dalam wawancara 

Pada proses wawancara akan terjadi interaksi antara 

pewawancara dengan yang diwawancarai, pada saat itu 

tetntunya akan ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan 

antara lain : 

1. Pekerjaan yang Dilamar, bentuk-bentuk pertanyaan yang 

sering disampaikan seperti : 

a. Mengapa anda menginginkan bekerja di 

perusahaan tersebut ? 

b. Apakah pengalaman kerja Anda telah relevan 

dengan posisi yang anda lamar saat ini ? 

c. Mengapa Anda merasa tertarik dengan jabatan dan 

posisi tertentu yang anda lamar ? 

d. Jika Anda masih bekerja, mengapa Anda 

memetuskan untuk beralih pekerjaan ? 

e. Apa yang anda ketahui tentang perusahaan ini? 

dan sebagainya. 

2. Pendidikan dan Pelatihan 

a. Mata kuliah apa yang paling Anda senangi, dan 

yang paling Anda tidak 

 senangi, mengapa? 
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b. Pembahasan apa saja yang paling menarik Anda 

dari mata kuliah ? 

c. Apakah pendidikan dan pelatihan yang telah Anda 

peroleh dapat membantu 

 pengembangan karir Anda? 

d. Apakan ada keinginan untuk melanjutkan studi 

anda? 

dan sebagainya. 

3. Latar Belakang Keluarga 

a. Apa pekerjaan orang tua Anda? 

b. Apakah Pendidikan terakhir orang tua Anda? 

c. Bagaimana pandangan orang tua Anda terhadap 

pekerjaan yang Anda pilih? 

dan sebagainya. 

4. Kepribadian 

a. Bagaimana Anda menjelaskan tentang diri anda? 

b. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Anda? 

c. Bagaimana Anda menilai orang lain? 

dan sebagainya. 

 

5. Penilaian Pribadi  

a. Menurut Anda, faktor-faktor apa sajakah yang 

mampu mengembangkan karir Anda? 

b. Faktor apa saja yang Anda rasa menjadi 

penghambat karir Anda? 

c. Apa yang paling mengesankan, menjengkelkan 

dan menyebalkan bagi diri Anda? 

d. Pengalaman yang bagaimanakah yang menurut 

Anda mampu menyenangkan Anda? 
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dan sebagainya. 

6. Tujuan Karir 

a. Apa yang menjadi tujuan karir Anda? 

b. Bagaimana Anda dapat mencapai tujuan karir 

Anda? 

c. Posisi apakah kira-kira yang cocok dengan diri 

Anda? 

d. Mengapa Anda merasa cocok dengan posisi 

tersebut? 

dan sebagainya. 

7. Hobi dan lain-lain 

a. Apa yang Anda lakukan pada saat senggang? 

b. Apakah Anda pernah atau sering terlibat dalam 

kegiata-kegiatan sosial di masyarakat ? 

c. Jelaskan tetantang hobi Anda? 

d. Jenis olahraga apa saja yang paling Anda gemari? 

e. Apakah anda selalu mengikuti perkembangan 

berita akhir-akhir ini? 

f. Buku, majalah, surat kabar serta bacaan apa yang 

paling Anda sukai ? 

dan sebagainya. 

 

I. Alur proses waancara kerja  

Proses wawancara kerja merupakan serangkaian kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penarikan 

(rekruitmen) tenaga karja.Dimana wawancara berperan 

dalam menentukan layak atau tidak seseorang untuk 

menduduuki suatu jabatan tertentu. 
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Secara umum arus proses wawancara kerja terbagi dalam 

beberapa tahap, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pihak perusahaan dan pelamar harus dapat menilai 

tingkat kebutuhan atau kepentingan yang ada. Bagi 

pelamar pentingnya wawancara ini sangat berguna 

bagi perkembangan karir dan pekerjaan yang akan 

diterimanya. Sedang bagi perusahaan kegiatan ini 

dimaksudkan sebagai sarana untuk memperoleh 

orang-orang yang sesuai dan cocok dengan bidang 

pekerjaan yang ditawarkan. 

2. Sebelum pelamar mengajukan lmaran perkejaan 

sebaiknya perlu dilakukan penyelidikan terhadap 

bidang pekerjaan yang akan dilamar. Hal ini 

dimaksudkan agar bidang pekerjaan tersebut sesuai 

dengan latar belakang pendidikan dan, kemampuan 

serta keahlian pelamar. penyelidikan pekerjaan dapat 

dilakukan dengan menyeleksi setiap lowongan 

pekerjaan yang ditawarkan dan dibandingkan dengan 

latar belakang pelamar. 

3. Tahap selanjutnya adalah membuat lamaran, pada 

tahap ini dituntut kemahiran pelamar dalam 

menyajikan sebuah surat lamaran. Tidak ada pedoman 

yang baku terhadap penulisan lamaran ini, hanya yang 

perlu diperhatikan dalam pembuatanya haruslah 

dibuat semenarik mungkin karena surat lamaran 

tersebut akan menjadi nilai jual bagi pelamar. Buatlah 

surat lamaran yang simple, padat, jelas dan tidak 

berbelit-belit. Perlu juga melampirkan resume yang 

berkualitas, yang menggambarkan capabity pelamar. 
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Buatlah resume mulai dari yang paling umum hingga 

yang paling khusus, masukkan pula seluruh kelebihan 

atau kekuatan dirii, termasuk di dalamnya 

pendidikan,pengalaman kerja, pelatihan yang telah 

diikuti, penghargaan-penghargaan yang diperoleh 

serta hal lain yang dapat bersifat “menjual” diri 

pelamar sehingga layak untuk dipertimbangkan. 

4. Setelah lamaran dibuat dan dikirim, tugas dari 

perusahaan adalah menyaring atau menyeleksi 

lamaran yang diterima. proses penyaringan ini 

meliputi seleksi administrasi terhadap lamaran 

tersebut. Menyangkut didalamnya kesesuaian antara 

syarat dalam lowongan kerja dengan berkas-berkas 

yang dilampirkan. Ini merupakan syarat minimal yang 

harus dipenuhi oleh pelamar sebagai tahapan awal 

dalam melamar pekerjaan. 

5. Setelah secara administrasi lmaran yang diajukan telah 

memenuhi syarat, tahp selanjutnya adalah melakukan 

wawancara pendahuluan, yang bertujuan mengetahui 

profil pelamar secara fisik serta mencari informasi 

mengenai minat pelamar, keahlian dan keterampilan 

pelamar serta hal lain yang menyangkut diri pelamar. 

6. apabila telah dinyatakan berhasil pada wawanvara 

pendahuluan pelamar akan memasuki tahap 

selanjutnya yaitu wawancara lanjutan, Pada tahap ini 

pewawancara akan memberikan pertanyan yang 

sifatnya lebih khusus  seputar bidang pekerjaan yang 

akan  akan ditawarkan. Hal-hal yang sifatnya kompleks 

akan ditanyakan pada tahap ini. 
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7. setelah dirasakan memenuhi kualifikasi bidang 

pekerjaan yang dibutuhkan, maka pada tahap 

selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut (folow up) 

terhadap hasil wawancara pendahuluan dan lanjutan. 

Bentuk dari follow up tersebut biasanya diadakan 

seleksi lanjutan atau tes penentuan yang bertujuan 

untuk menyaring dan menemukan sosok orang yang 

benar-benar sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

dimaksud, dapat berupa psikotes, tes kesehatan, 

wawancara penentuan, atau penentuan akhir dari 

pihak manajemen perusahaan. Hal ini karena setiap 

bidang pekerjaan yang ditawarkan mungkin hanya 

akan diberikan pad satu orang saja. 

8. Setelah dinyatakan memenuhi standar atau kriteria 

yang yang ditetapkn dan layak untukmenempati posisi 

jabatan tertentu, pihak perusahaan akan menentukan 

di bagian mana pelamar yang telah berhasil tersebut 

akan ditempatkan, disesuaikan dengan posisi atau 

jabatan yang dilamarnya. 

Pada tahap terakhir setelah menempati posisi jabatan yang 

sesuai, bagi karyawan baru perlu adanya pengenalan 

terhadap seluk beluk perusahaan serta tugas dan tanggung 

jawab bidang pekerjaannya dalam suatu orientasi kerja. 

tujuan dari orientasi ini agar karyawan yang bersangkutan 

memiliki bekal yang cukup dalam menjalankan 

pekerjaannya. 
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BAB IX   

Presentasi Bisnis 

 

 
Gambar 9.1 Presentasi Bisnis 

 

Presentasi sering dilakukan oleh para pimpinan puncak, 

manajemen dan eksekutif perusahaan. selain itu para 

pejabat pemerintah, pengajar, pakar ilmu, konsultan, 

teknisi, dan bahkan sales juga mengerjakan tugas tersebut. 

Presentasi bisnis dapat diartikan bentuk komunikasi yang 

berorientasi pada proposal, disajikan dalam lingkungan 

bisnis kepada khalayak yang relatif homogen. Biasanya 

berupa presentasi lisan. Presentasi seperti ini lebih 

bermanfaat dibandingkan memorandum, laporan tertulis 

atau surat, karena: 
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 Efisien : menghemat waktu  

 Efektif : dapat berdialog secara langsung  

 Pengaruh yang lebih baik  

 

A. Bentuk Presentasi 

Berdasarkan waktunya, ada dua jenis bentuk presentasi, 

yaitu:  

o Berlangsung singkat 

Biasanya waktunya antara lima sampai lima belas 

menit. Bentuk presentasinya, seperti: melaporkan 

perkembangan tugas, memperkenalkan pembicara 

dalam seminar, menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada tamu istimewa yang datang ke perusahaan/ 

organisasi, dan sebagainya. 

o Berlangsung lama 

Waktu presentasi ini antara satu atau  dua jam, 

bahkan lebih. Isi presentasi antara lain: menjelaskan 

laporan tahunan, rencana kerja, problem manajemen 

perusahaan, membahas topik tertentu dalam 

konferensi, training, seminar, lokakarya, dan 

sebagainya. 

 

B. Tujuan Presentasi 

Prof. Herta Murphy, mengutarakan tiga macam tujuan 

presentasi, yaitu: 

1. Tujuan informatif 

Presentasi jenis ini merupakan presentasi yang 

bertujuan menyampaikan informasi atau 
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pengetahuan tentang sesuatu hal kepada audience. 

Misal: ceramah, training, atau seminar. 

2. Tujuan persuasif 

Tujuan presentasi persuasif adalah merubah 

pendapat atau sikap para pendengarnya terhadap 

sesuatu hal, sampai pada upaya meyakinkan mereka 

untuk melakukan sesuatu yang diharapkan 

pembicaranya. Misal: meyakinkan investor untuk 

menanamkan modalnya, meyakinkan pimpinan 

untuk memperluas pasar, dan sebagainya. 

Tujuan persuasif dapat dicapai, antara lain melalui 

dua cara berikut ini:  

o Dengan mengutarakan fakta yang 

bersangkutan yang sesuai dengan subyek 

yang dibicarakan 

o Membangun kebutuhan para pendengar 

untuk memiliki atau melakukan sesuatu, dan 

menawarkan sarana untuk 

memiliki/melakukan sesuatu tersebut. 

3. Tujuan menghibur 

Yaitu persentasi yang menyenangkan perasaan 

pendengarnya. Terkadang diselipi humor, cerita atau 

ilustrasi tentang suatu hal/kejadian. Misal: 

pemberian ucapan selamat pada pesta ulang tahun, 

dan sebagainya.  

Prof. Richard Huseman dan John M. Penrose, membagi 

tujuan presentasi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Tujuan umum 
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Presentasi yang bertujuan untuk informatif, persuasif, 

dan menghibur 

2. Tujuan khusus   

Persentasi dilakukan dengan tujuan beraneka ragam 

sesuai dengan subyek yang dipresentasikan dan 

audience yang menghadiri presentasi 

 

C. Prasayarat Menjadi Seorang Pembicara yang Efektif 

Presentasi bisnis merupakan proses dua arah, yaitu 

komunikasi timbal balik antara pembicara dan 

pendengarnya. Presentasi dikatakan efektif, bilamana 

pendengar mendengarkan apa yang dipresentasikan, dengan 

penuh atensi dan dapat memahami sepenuhnya pesan yang 

diberikan. Salah satu tugas utama pembicara adalah 

mendapatkan perhatian penuh dan mempertahankan 

konsentrasi audience selama presentasi berlangsung. 

Berikut ini, beberapa prasyarat agar dapat berbicara didepan 

forum secara efektif : 

1. Mengetahui tujuan presentasi dengan jelas 

2. Menguasai subyek yang dipresentasikan 

3. Yakin bahwa subyek yang dipresentasikan 

bermanfaat 

4. Mengetahui latar belakang audience yang menghadiri 

presentasi 

5. Menguasai bahasa pengantar yang dikuasai audience 

6. Jujur, sabar, dan penuh percaya diri 

7. Menguasai teknik dasar komunikasi bisnis yang 

efektif 
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Presentasi dikatakan berhasil, kalau ia dapat mencapai 

tujuan presentasi yang diinginkan. 

 

D. Langkah Persiapan Presentasi Bisnis 

Berikut adalah beberapa langkah persiapan presentasi 

bisnis: 

1. Memilih topik yang akan dipresentasikan 

Topik yang baik adalah yang berkaitan dengan latar 

belakang pendidikan dan pengalaman profesi pembicaranya. 

Dalam hal ini, pembicara dianggap pakar dalam bidang 

tertentu. 

Jika pemilihan topik diserahkan kepada pembicara, 

hendaknya perhatikan hal-hal berikut: 

a. Latar belakang pendidikan dan profesi 

b. Minat mayoritas audience 

c. Latar belakang penyelenggaraan presentasi 

2. Menganalisis audience yang akan menghadiri presentasi 

Agar presentasi sesuai dengan latar belakang dan minat 

audience, pembicara hendaknya mencari tahu berbagai 

macam hal yang bersangkutan dengan audience, diantaranya 

: 

o Jumlah peserta yang hadir 

o Umur rata-rata peserta 

o Profesi mayoritas peserta 

o Latar belakamg pendidikan peserta 

o Seberapa jauh pengetahuan peserta tentang topik 

yang akan dipresentasikan 

o Sikap peserta terhadap topik tersebut 



 

 

148 
 

o Apa yang diharapkan dari pertemuan, training, 

seminar, lokakarya yang akan peserta hadiri 

Cara mengumpulkan informasi tentang latar belakang 

audience adalah dari orang/ lembaga yang mengundang 

pembicara. Cara lainnya adalah, kalau memungkinkan, 

pembicara bertemu dengan beberapa orang calon audience. 

3. Menyusun naskah presentasi 

Berikut ini langkah-langkah menyusun naskah presentasi: 

o Pengumpulan gagasan 

Termasuk dalam mengumpulkan gagasan adalah 

mengumpulkan ide, data dan informasi untuk 

dituangkan dalam naskah. Semakin dini gagasan, 

data dan informasi dikumpulkan, semakin besar 

pula, kemungkinan pembicara mendapat bahan 

masukan naskah, yang berbobot. 

o Memilih ide, data dan informasi yang terkumpul. 

Setelah data, ide dan informasi yang diperlukan 

mencukupi, kemudian sortir yang sesuai dengan 

pesan dan tujuan presentasi. Lalu bahan masukan 

yang dipilih tersebut, disusun sesuai dengan urutan 

ide yang akan dibicarakan. 

Setelah mengetahui cara menyusun naskah presentasi, maka 

penting juga untuk mengetahui naskah presentasi yang baik 

terdiri dari tiga bagian, yakni : 

 Pengantar 

Pengantar presentasi memiliki beberapa fungsi, 

yakni: 

o Mempersiapkan audience untuk mendengar 

pesan yang diberikan 
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o Membangun minat audience agar mereka 

mendengar dengan penuh perhatian sampai 

presentasi selesai. 

Sedangkan isi dari pengantar, dapat berupa: 

a. Tema subyek yang akan dibawakan pembicara 

b. Manfaat pesan tersebut bagi audience 

c. Menceritakan hasil riset yang berhubungan 

dengan subyek 

d. Data statistik yang bersangkutan dengan subyek 

 Inti naskah 

Beberapa inti naskah, antara lain memuat: 

o Bagian utama pesan yang akan diberikan 

o Hal-hal yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan presentasi.  

Biasanya dibagi dalam sub-sub bagian 

o Contoh-contoh sitiran pernyataan 

pakar/cerita lain yang berkaitan dengan 

subyek. 

 Ringkasan atau kesimpulan 

Berupa ringkasan hal-hal yang disajikan dalam 

pengantar dan inti naskah, serta kesimpulan tentang 

apa yang dipresentasikan. Selain itu, ringkasan juga 

berisi imbauan kepada audience untuk memberikan 

tanggapan, melakukan tindakan atau memberi 

persetujuan tentang pesan yang dipresetasikan  

4. Gladi resik presentasi 

Manfaatnya adalah: Pertama, pembicara dapat 

menyesuaikan waktu yang tersedia dengan bahan yang 

disampaikan. Kedua, membantu pembicara meningkatkan 
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rasa percaya diri. Ketiga, membantu Pembicara mengetahui 

hal-hal penting yang belum dicantumkan dalam naskah. 

Keempat, melatih diri pembicara menjawab pertanyaan 

pendengarnya. Misal: dengan berlatih didepan kaca, didepan 

teman sejawat atau anggota keluarga. 

Selain langkah-langkah diatas, adapula langkah lain dalam 

merencanakan presentasi: 

1. Kajilah tujuan anda  

Tujuan presentasi harus deskriptif, spesifik, realistik  

2. Menganalisis khalayak  

Sebelum presentasi, Anda harus mengetahui siapa 

yang Anda hadapi. Diantara mereka adakah yang 

mengambil keputusan? Pengalaman apa yang telah 

dimiliki khalayak Anda (profesi/karir). Apa yang 

diketahui khalayak tentang Anda. Ini penting karena 

Anda bisa memperkirakan ekspektasi mereka tentang 

Anda.  

3. Mengembangkan gagasan utama  

Kembangkan gagasan utama secara ringkas dan 

langsung  

4. Mengembangkan pokok-pokok utama  

Mendukung, menggambarkan & memperjelas gagasan 

utama  

5. Mengkonsultasikan sumber-sumber informasi  

Data tambahan yang diperlukan: seperti adanya 

rekaman/tayangan wawancara, atau hasil dari 

penelitian    

6.  Mencatat data  
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Data yang ditampilkan dalam presentasi harus data 

yang akurat & sistematis. Sebisa mungkin selalu data 

yang terbaru  

7. Membuat sketsa presentasi  

Sketsa presentasi hendaklah disusun secara logis dan 

berurutan. Biasanya didahului oleh pendahuluan, isi, 

dan kesimpulan 

8. Menggunakan catatan  

Batasi penggunaan catatan pada saat presentasi. 

Sebisanya untuk tidak melirik pada catatan  

9. Latihan  

Hindari menghafal! Karena hal ini membuat Anda akan 

tampak tegang dan tidak rileks 

10. Mengumpulkan umpan balik  

Sebelum presentasi ditutup, hendaklah Anda 

mengumpulkan umpan balik dari khalayak. Gunaanya 

untuk perbaikan berdasarkan saran-saran dari kolega 

anda  

11. Gladi resik  

Sebelum hari presentasi tiba, hendaklah melaksanakan 

gladi resik. Tujuannya untuk mengenali tempat dan 

situasi dimana Anda akan melakukan presentasi esok 

hari. 

 

E. Melakukan Presentasi 

Presentasi bisnis dibagi menjadi empat bagian, yaitu : 

1. Membuka presentasi 

Tujuannya antara lain: Pertama, untuk 

mempersiapkan audience mendengarkan 
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pembicaraan. Kedua, membangun minat agar 

pendengar mau mendengar presentasi sampai 

selesai.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuka 

presentasi: 

o Jangan berjalan terlalu cepat ketika menuju 

mimbar/ meja pembicara. 

o Duduk dengan tenang.  

o Lemparkan pandangan kepada audience dan 

tersenyum kecil. 

o Tidak memulai pembicaraan bila masih ada 

pendengar yang berbicara atau memasuki 

ruangan 

o Ucapkan salam secara sopan kepada 

audience, bila ada tamu agung hendaknya 

nama-nama tersebut disebut dalam salam 

pembuka 

o Jangan mengucapkan kalimat yang bernada 

minta maaf, belas kasihan dan simpati 

o Untuk memperoleh perhatian penuh 

audience, sebelum memulai presentasi inti, 

hendaknya menggunakan metode 

pendekatan: you appeal. Pendekatan yang 

diisi dengan: Pertama, mengemukakan hal-

hal positif yang relevan dengan subyek. 

Kedua, mengemukakan fakta yang 

mengejutkan. Ketiga, mengemukakan 

sesuatu yang memancing keinginan untuk 

mengetahui. Keempat, mengemukakan 
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peristiwa pribadi. Kelima, mengingatkan 

suatu kejadian yang hangat. Keenam, 

menunjukan sesuatu yang menarik, dan 

sebagainya. Metode yang dipilih sesuaikan 

dengan tujuan presentasi, isi pesan dan 

audience yang menghadiri presentasi. 

2. Presentasi inti 

Terdiri dari tiga bagian, yakni: pesan inti, pesan 

tambahan dan pesan ilustrasi. Pembicara harus 

mengusahakan audience, memberikan perhatian 

utuh pada presentasi inti. Beberapa petunjuk untuk 

mempertahankan perhatian audience: 

o Berbicara secara jelas dan sedikit lebih keras 

o Jangan berbicara terlalu cepat, terlalu lambat dan 

tersendat-sendat 

o Ubah-ubah lah tempo/ kecepatan bicara selama 

presentasi 

o Kadang-kadang naikan volume suara 

o Sesekali ubahlah suasana keseriusan presentasi 

dengan menyelipkan humor 

o Pergunakan komunikasi non verbal 

o Menunjukan kesan antusias terhadap subyek 

yang dipresentasikan 

o Selalu memandang audience selama presentasi, 

kecuali bila diperlukan memandang obyek lain 

seperti OHP (OverHead Projector), dan 

sebagainya. 
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o Jika membaca nskah, hindari membaca naskah 

terus menerus, sekali-kali terangkan 1/2 halaman 

dalam naskah 

o Kadang selipkan humor yang sehat dan segar 

3. Menutup presentasi 

Usahakan agar audience mengingat kata-kata 

penutup, sampai jangka waktu yang lama. Hal-hal 

yang harus dihindari saat menutup presentasi : 

o Diam-diam mengakhiri presentasi, dan duduk 

kembali ke kursi, sehingga audience tidak sadar 

presentasi telah usai 

o Mengakhiri presentasi dengan mengucapkan 

kalimat yang bernada minta maaf 

o Segera menutup presentasi jika waktu yang 

disediakan habis.  

Sebaliknya, hendaklah saat menutup presentasi, 

lakukan ceberapa cara berikut ini : 

o Sajikan ringkasan hal-hal penting yang telah 

dipresentasikan 

o Menghimbau audience untuk melakukan sesuatu 

o Mengajukan pertanyaan yang menantang 

o Menceritakan sebuah kisah yang berkaitan 

dengan tujuan presentasi 

o Mensitir pendapat pakar yang selaras dengan 

presentasi 

4. Menanggapi pertanyaan audience 

Dalam menanggapi pertanyaan peserta, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 

o Waktu pertanyaan 
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Ada dua cara pengajuan pertanyaan, yakni : 

a. Pada akhir sesi presentasi  

b. Selama menyajikan presentasi inti 

o Tipe pertanyaan 

Secara umum tipe pertanyaan yang diajukan 

audience, adalah sebagai berikut:  

a. Pertanyaan netral 

b. Pertanyaan bersahabat 

c. Pertanyaan antagonis/antipati 

d. Pertanyaan asal-asalan 

o Teknik menanggapi pertanyaan, menurut 

Jacqueline Dunckle ada beberapa cara, yaitu : 

a. Dengarkan semua pertanyaan dengan hati-

hati dan penuh perhatian 

b. jawab dengan singkat dan batasi hanya 

pada apa yang ditanyakan, jangan 

mengutarakan hal baru 

c. Layani semua pertanyaan secara bersahaja 

tapi tepat 

d. Niarkan penanya yang menginterupsi  

e. Bersikap jujur 

f. Pertanyan netral/bersahabat wajib dijawab 

dengan memberikan informasi / penjelasan 

lebih lanjut 

g. Pembicara hendaknya menunjukan kesan 

kepada penanya antagonis, bahwa ia 

mengetahui latar belakang sikap penanya. 

Dan tunjukan secara pribadi, Anda tidak 

berseberangan dengan penanya 
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h. Jika ada yang menyakan pertanyaan yang 

sama terus menerus, tanyakan kepada 

audience apakah jawaban atas pertanyaan 

tersebut cukup jelas 

i. Jika ada penanya yang bertanya beberapa 

pertanyaan sekaligus, tanyakan mana  

pertanyaan yang utama 

k. Jika pertanyaan kurang jelas, ulangi 

pertanyaan tersebut dengan kata-kata sendiri 

l. Jangan biarkan penanya berpidato 

m. Jangan biarkan satu atau dua penanya 

memonopoli sesi tanya jawab 

 

F. Demam Panggung  

Demam panggung adalah perasaan gelisah (nervous) 

sebelum melaukan presentasi. Adapun cara praktis 

mengatasinya: 

1. Abaikan kegelisahan tersebut 

2. Sebelum naik mimbar/duduk dikursi pembicara, 

diam-diam tarik nafas panjang dan menghembuskan 

kembali enam kali  

 

G. Faktor Pendukung Presentasi 

Keberhasilan presentasi juga didukung oleh empat faktor 

berikut ini, yaitu: 

1. Paralanguage/ cara pembicara menyampaikan pesan 

Termasuk kecepatan bicara, nada, volume suara 

serta artikulasi kata. 

2. Body languange/ komunikasi nonverbal 
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Yakni badan dan beberapa bagian badan yang 

mendukung efektivitas presentasi seperti ; mata, 

wajah, tangan dan posisi badan 

3. Kondisi ruangan presentasi 

Yang perlu diperhatikan pada ruangan presentasi 

antara lain: Pertama, perbandingan antara luas 

ruangan dengan jumlah audience. Kedua, jarak 

mimbar/meja pembicara dengan audience. Ketiga, 

lengkapi dengan pendingin udara yang memadai. 

Keempat, tidak terganggu dengan suara-suara dari 

luar. Kelima, penerangan yang cukup, dan 

sebagainya. 

4. Faktor lain 

Mencakup penampilan pembicara, antara lain: 

Pertama, rapi dan bersih. Kedua, hindari pemakaian 

perhiasan dan riasan/ parfum yang berlebihan. 

Ketiga, pakaian tidak harus mewah, tapi bersih, rapi, 

seperti perhatikan letak dasi, warna pakaian 

sesuaikan dengan latar belakang mayoritas audience 

dan waktu presentasi. 

 

H. Penggunaan Alat Bantu 

Alat bantu yang lazim digunakan untuk presentasi adalah: 

whiteboard, flipchart, overhead projector, film, video dan 

close circuit television, serta slide projector. Tiap-tiap alat 

bantu tersebut, mempunyai beberapa kelemahan dan 

kekuatan tersendiri. Oleh karena itu, pilih sesuai kebutuhan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan alat bantu : 

1. Tujuan presentasi 



 

 

158 
 

2. Tingkat formalitas presentasi 

3. Audience yang akan menghadiri presentasi 

4. Tersedianya alat bantu 

5. Waktu yang dipergunakan untuk menggunakan alat 

bantu 

6. Biaya pengadaan 

Alat-alat bantu ini hanya berfungsi membantu saja. 

Keberhasilan presentasi ditentukan oleh pembicara itu 

sendiri. Sebelum memulai presentasi, periksalah apakah 

alat-alat bantu tersebut, sudah siap untuk dipakai atau 

belum, kecuali sudah ada petugas yang ditunjuk untuk 

mengoperasikan oleh penyelenggara pertemuan.  

 

I. Topik Presentasi Bisnis 

Biasanya dalam sebuah presentasi bisnis ada beberapa 

topik pembicaraan, yaitu 

a. Produk  

b. Jasa  

c. Proses  

d. Pabrik  

e. Kebijakan, atau  

f. Personel  
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Bentuk presentasi yang banyak dipakai: Storyboard (Papan 

cerita), contoh:  

Storyboard  untuk:    

                    (konsep)          (no. halaman) 

     

 

 

 

Gambar / visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narasi  
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Contoh presentasi diatas berbentuk papan cerita, yang 

menjelaskan konsep/tema yang ditegaskan dengan 

gambar/visual dan ada beberapa narasi yang menjelaskan 

gambar dan konsep secara lebih detail, namun dengan 

bahasa yang padat dan singkat. 

 

J. Mengorganisasikan Presentasi 

Organisasi (struktur) suatu presentasi adalah pengaturan 

yang logis dan strategis atau perangkaian gagasan dalam 

suatu pesan yang jelas, koheren dan terpadu. Organisasi 

(unsur-unsur) utama presentasi terdiri atas: 

 Pendahuluan  

 Badan  

 Kesimpulan  

Adapun urutan tahap pengorganisasian suatu presentasi 

berdasarkan unsur-unsur umata presentasi adalah: 

1. Merencanakan pendahuluan 

Perkenalkan gagasan utama kepada khalayak 

2.  Mengembangkan badan 

 Buat atau pilih gagasan utama dan unsur-unsur 

pendukungnya. 

2. Merencanakan kesimpulan 

 Buat pernyataan untuk memusatkan kembali 

perhatian khalayak. 

Berdasarkan urutan diatas, maka pendahuluan merupakan 

komponen pertama yang harus dibuat. Tujuan dibuatnya 

pendahuluan adalah untuk memperkenalkan gagasan 
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utama presentasi Anda. Adapun komponen pendahuluan, 

yaitu: 

1. Mendapatkan perhatian yang menyenangkan 

melalui: 

a. Intensitas (cahaya, suara, bau, atau objek 

yang lebih hebat daripada stimuli 

disekitarnya). 

b. Gerakan  

c. Keakraban  

d. Kebaruan  

e. Humor 

f. Ketegangan  

2. Meningkatkan keramahtamahan dan rasa hormat  

3. Memberikan alasan untuk menyimak  

4. Memberikan pernyataan orientasi  

Biasanya seseorang membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengembangkan badan, karena biasanya dianggap sebagai 

hal yang paling sulit, namun berikut ini ada beberapa 

langkah taktis mengembangkan badan. Anda dapat memilih 

salah satu pola dibawah ini: 

1.  Pola kronologis 

 Susunan gagasan yang diatur berdasarkan 

rangkaian waktu tertentu. 

2. Pola spasial 

 Susunan gagasan yang diatur berdasarkan ruang 

atau tempat. 

3. Pola topikal 

 Susunan gagasan berdasarkan topik.  

4. Pola kausal 
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Susunan gagasan yang diatur dengan membahas 

sebab-sebab suatu masalah dan kemudian 

mempertimbangkan akibat atau hasilnya. 

5. Pola pemecahan masalah 

Susunan gagasan yang dimulai dengan diagnosis 

masalah dan kemudian diikuti dgn pemecahan 

masalah.  

6. Pola pemikiran bijaksana 

Susunan gagasan  dengan  pola  enam  tahap  yang  

meliputi: (1) mendefinisikan dan membatasi 

masalah, (2) menganalisis masalah, (3) 

menghasilkan pemecahan yang memungkinkan, (4) 

menilai pemecahan yang disarankan, (5) memilih 

pemecahan yang terbaik, dan (6) pelaksanaan 

pemecahan masalah.  

7. Pola sekuen termotivasi 

Susunan gagasan yang melalui proses normal 

pemikiran manusia, akan memotivasi khalayak 

untuk menanggapi tujuan  pembicara.  Pola  ini  

terdiri  dari  5  langkah,  yaitu: (1) perhatian, (2) 

kebutuhan, (3) kepuasan, (4) visualisasi, dan (5) 

tindakan.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

163 
 

8. Pola klimaks dan antiklimaks  

SKEMA TUJUAN 

Urutan klimaks 

(pokok utama 

dinyatakan 

kemudian) 

Gagasan utama ditujukan untuk 

memperoleh dampak terbesar. 

Dalam cara ini, penekanan gagasan 

utama disampaikan ketika isu 

dikenal oleh khalayak atau ketika 

khalayak sangat menaruh perhatian. 

Urutan 

Antiklimaks 

(pokok utama 

dinyatakan 

terlebih dahulu) 

Gagasan utama disampaikan pada 

tahap awal ketika khalayak sedikit 

menaruh perhatian. 

Tabel 9.1. Pola Klimaks dan Antiklimaks 

 

Setelah kita mengetahui mana pola yang cocok untuk 

mengembangkan badan, selanjutnya kita merencanakan 

kesimpulan. Tujuannya adalah memfokuskan kembali 

perhatian khalayak. Adapun komponen kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

1. Meringkas hal-hal utama  

2. Memusatkan tema dan tujuan  

3. Mengingatkan kembali para khalayak tentang 

pentingnya perubahan  

4. Memberikan jalan yang jelas kepada khalayak  

5. Mempersilahkan pengajuan pertanyaan  
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Selain ketiga komponen diatas, sebetulnya masih ada dua 

aspek lain yang perlu diperhatikan dalam 

mengorganisasikan presentasi, yaitu: transisi dan pembutan 

sketsa. Transisi adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang 

menghubungkan segmen-segmen suatu presentasi dengan 

tujuan:  

o Menunjukkan bahwa gagasan tercapai, 

o Memberikan hubungan kepada gagasan 

berikutnya, dan  

o Meninjau gagasan yang akan datang. 

Sedangkan pembuatan sketsa atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan outline, dibuat dengan memperlihatkan analisis dan 

susunan gagasan dalam presentasi.  

Untuk lebih memahami apa itu presentasi, ada baiknya kita 

lihat tabel dibawah ini, yang menunjukan keterangan bahwa 

presentasi berbeda dengan retorika. 
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PRESENTASI RETORIKA 

 Khalayak sedikit  

 Multimedia standar   

 Khalayak homogen   

 Lingkungan bisnis   

 Topik ditentukan   

 Komunikasi verbal 

interaktif  

 Berorientasi proporsal  

 Berkesan kritis   

 Hasil segera terlihat  

 Pesan diuji  

 Dibantu ahli 

berpengalaman  

 Khalayak lebih banyak  

 Multimedia terbatas  

 Khalayak heterogen  

 Lingkungan bervariasi  

 Topik dinegosiasikan  

 Komunikasi verbal 

kurang interaktif  

 Tujuan  yang bervariasi  

 Berkesan kurang kritis  

 Hasil tertunda  

 pesan tidak diuji  

 Kadang dipersiapkan 

oleh penulis/ Staf pidato  

Tabel 9.2 Perbedaan retorika (public speaking) dengan 

presentasi (presentational speaking) 

 

K. Menyampaikan Pesan dan Mengevaluasi Presentasi 

Sebagai pemula, Anda harus belajar menangani ketakutan 

pada komunikasi yang akan terjadi. Berikut ini, beberapa 

cara menangani ketakutan: 

o Ketakutan pada kinerja adalah hal biasa  

o Memahami penyebab ketakutan  

o Persiapan mengurangi kegelisahan  

o Ketakutan tidaklah nyata  

o Keterlibatan fisik yang membantu  



 

 

166 
 

o Ketakutan yang terkendali merupakan hal 

yang berguna  

 

o Khalayak ingin Anda melakukannya dengan 

baik  

o Santai  

 

 Hal lain yang perlu diperhatikan dalam presentasi, selain 

dari pendukung multimedia, unsur visual lain, yang dapat 

meningkatkan penyampaian presentasi adalah: 

1. Sikap tubuh 

2. Gerakan 

Dalam membuat sebuah gerakan dalam presentasi, 

sebaiknya presenter memperhatikan jarak antara 

dirinya dengan khalayak bisnis. Adapun pembagian 

jarak, antara lain: 

o Jarak intim (0,5 meter) 

o Jarak personal (0,5 – 1,2 meter) 

o Jarak sosial (1,2 – 3,6 meter) 

o Jarak publik (> 3,6 meter) 

3. Gerak isyarat 

Gerak isyara yang diperlukan dalam sebuah 

presentasi bisnis antara lain: 

o Menunjuk  

o Membagi  

o Menggambarkan  

o Menyetujui  

o Menolak  

o Menekankan  
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4. Kontak mata 

o Membangun dan mempertahankan 

kredibilitas  

o Memantau umpan-balik khalayak  

o Meneruskan minat khalayak  

o Mengatur saluran komunikasi  

5. Ekspresi wajah 

Tujukan wajah yang bersemangat dan bersahabat 

 

 

6. Penampilan Pribadi 

Penampilan pribadi disesuaikan dengan khalayak 

yang hendak ditemui. Kenali bagaimana gaya mereka 

berpakaian. Selain itu perhatikan kebersihan diri 

dari mulai wajah, rambut, sampai bau badan. 

Pastikan Anda wangi dan bersih, disamping juga 

berpakaian yang pantas. 

7. Kredibilitas pembicara dipengaruhi oleh sikap 

penyimak terhadap suara pembicara 

Pembicara harus mengontrol nada bicaranya, agar 

bisa di dengar dengan seksama. Perhatikan jaraj 

dengan khalayak. 

8. Beberapa dimensi suara yang perlu diperhatikan: 

1. Kecepatan  

2. Jeda  

3. Pola titinada  

4. Volume 

5. Kualitas vokal  

6. Lafal  
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7. Artikulasi 

Dalam sebuah sebuah presentasi, disediakan ruang dan 

waktu untuk pertanyaan dan sanggahan dari khalayak. 

Berikut ini 16 prinsip menangani pertanyaan dan sanggahan: 

1. Sadarilah bahwa menangani sanggahan membantu 

keberhasilan presentasi. 

2. Pertanyaan atau sanggahan khalayak justru 

memberikan peluang yang sangat berharga kepada 

penyaji. 

3. Penyaji harus berlatih menangani pertanyaan atau 

sanggahan. 

4. Umumkan bahwa khalayak diperbolehkan bertanya. 

5. Bersedia menunggu pertanyaan pertama. 

6. Berikan jawaban yang jelas. 

7. Ulangi pertanyaan atau sanggahan sebelum 

memberikan tanggapan. 

8. Tidak ada pertanyaan yang ‘bodoh’. 

Setelah tanya jawab dan sanggahan selesai, biasanya 

selesailah presentasi hari itu. Namun setelah presentasi 

selesai, bukan berarti selesai juga kegiatan presentasi. Masih 

ada satu kegiatan tersisa, yaitu: mengevaluasi presentasi. 

Dan kegiatan evaluasi ini merupakan kegiatan yang penting, 

jangan dilupakan, ditunda atau diabaikan. Ada dua alasan 

mengapa evaluasi penting: 

1. Evaluasi sebelum presentasi dapat mencegah 

timbulnya berbagai masalah. 

2. Evaluasi sesudah presentasi dapat meningkatkan 

keberhasilan presentasi di masa mendatang. 
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Untuk melakukan presentasi, ada beberapa tahap yang 

perlu dilakukan, yaitu: 

1. Mengembangkan sikap positip  

 Belajar memberikan kritik (yang objektif) terhadap 

pekerjaan sendiri. 

2. Menganalisis Komponen-Komponen Presentasi, 

seperti: 

(1) Tujuan, pastikan tujuan presentasi selaras 

dengan tujuan yang telah digariskan oleh 

perusahaan/organisasi 

(2) Khalayak, pelajari khalayak yang akan ditemui, 

kenali apa yang mereka butuhkan, dan yakinkahlah 

bahwa kebutuhan tersebut kebutuhan dasar yang 

penting 

(3) Dukungan, buatlah suasana presentasi yang 

mendukung 

(4) Pemikiran, samakan pemikiran Anda dengan 

khalayak 

(5) Organisasi, organisasikan pesan Anda dengan 

jelas dan spesifik kepada khalayak 

(6) Bahasa, dan bahasakan pesan Anda sesuai dengan 

bahasa khalayak sehari-hari   

(7) Alat bantu multimedia. Gunakan alat ini sebagai 

teman pendukung Anda sehingga presentasi Anda 

lebih atraktif dan persuasif 

3. Menginterpretasikan unsur-unsur utama presentasi 

yang melibatkan pengamatan: (1) Motif Anda, (2) 

Tanggapan Khalayak, (3) Situasi, dan (4) Penerapan 

Sistem Kritik. 
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Khusus untuk sistem kritik, berikut ini ada tiga 

pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu dengan: (1) 

Rasionalisme tradisional, (2) Kritik psikologis, (3) 

Kritik dinamis. Tabel berikut ini menjelaskan sedikit 

mengenai penekanan dan dasar utama evaluasi 

masing-masing pendekatan sistem kritik. 

 

PENDEKATAN PENEKANAN DASAR UTAMA 

EVALUASI 

Rasionalisme 

Tradisional  

Pidato atau 

presentasi 

Keakuratan, 

Kebenaran, 

Struktur 

Kritik 

Psikologis 

Khalayak  Efek atau akibat 

Kritik 

Dinamis 

Khalayak 

dan 

Pembicara 

Kerjasama, 

Pemahaman, 

Kesatuan  

Tabel 9.3 Sistem Kritik 

 

4. Mengevaluasi presentasi dengan pendekatan yang 

paling baik untuk presentasi Anda. 

 

 

 

 

 



 

 

171 
 

BAB X  

 Rapat Kerja yang Efektif 

 

 

 
Gambar 10.1 Rapat Kerja 

 

Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk 

melaksanakan bisnis. Rapat menurut Kent Davis (1988), 

adalah: 

1. Untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif  

2. Sarana untuk memperoleh informasi dan 

menghasilkan umpan balik  

3. Memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara 

pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan  

Lebih dari 40% jam kerja pimpinan dan manajemen 

perusahaan dipergunakan untuk memimpin/menghadiri 

rapat. Jumlah jam kerja para eksekutif dan staf yang terpakai 

untuk menghadiri rapat kerja setiap tahun cukup 
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substansial. Walaupun demikian, tidak sedikit pimpinan dan 

para anggota manajemen, yang belum menghiraukan upaya 

untuk menyelenggarakan rapat kerja seefektif mungkin, 

sehingga menimbulkan banyaknya keluhan tentang 

efektivitas rapat-rapat ditempat kerjanya. 

Beberapa sebab tidak efektifnya rapat : 

1. Kurang persiapan 

Tujuan rapat tidak jelas, sehingga pembicaraan rapat 

mengarah kesegala jurusan 

2. Tidak direncanakan dengan baik 

Rapat berkembang kearah yang berlainan dengan 

tujuan yang ingin dicapai 

3. Tidak disusun agenda rapat/pimpinan tidak dapat 

mengendalikan jalannya rapat  

Hal tersebut menjadikan adanya peserta yang 

mendominasi pertemuan 

4. Para peserta membawa agenda rapat sendiri-sendiri 

Hal itu menjadikan suasana rapat terjadi tawar 

menawar agenda 

Rapat yang tidak efektif seperti contoh diatas, sebaiknya 

dihindari bahkan dihilangkan. Karena hal tersebut, lebih 

banyak memboroskan biaya dan membuang-buang waktu 

peserta rapat, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. 

Berikut ini 16 masalah rapat yang paling umum terjadi: 

1. Tidak ada tujuan atau pokok agenda 

2. Tidak ada orientasi sebelum rapat  

3. Lambat memulai rapat  

4. Persiapan yang buruk atau tidak cukup  

5. Melepaskan masalah  
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6. Rapat yang terlalu lama 

7. Tidak terorganisasi  

8. Tidak menyakinkan  

9. Kepemimpinan yang tidak efektif  

10. Informasi yang didiskusikan tidak berhubungan  

11. Membuang-buang waktu  

12. Interupsi  

13. Tidak efektif dalam membuat keputusan  

14. Diskusi bertele-tele, berlebihan dan menyimpang  

15. Para individu mendominasi diskusi  

16. Tidak ada hasil atau tindak lanjut  

Untuk sedapat mungkin diminimalisasi masalah-masalah 

rapat diatas. Karena rapat penting diadakan untuk 

membahas hal yang penting yang perlu dibicarakan bersama 

dan kemudian hasilnya pun dilaksanakan secara bersama-

sama pula. Memang sewaktu-waktu, rapat dpat ditiadakan, 

dikarenakan alasan berikut ini: 

1. Manager memutuskan membuat keputusan sendiri  

2. Manager mumutuskan memikul tanggung jawab atas 

kesalahan yang diperbuat  

3. Dapat memperoleh informasi dengan cara lain. 

 

Menurut Prof. Huseman, rapat kerja merupakan 

implementasi manajemen partisipatif, karena dalam rapat 

kerja, para anggota organisasi mendapat peluang untuk ikut 

serta dalam pengambilan keputusan/pemecahan masalah-

masalah penting, sesuai dengan jabatan/perananya dalam 

organisasi.  



 

 

174 
 

Pimpinan dan bawahan yang secara reguler 

menyelenggarakan rapat kerja yang efektif, mempunyai 

peluang untuk meningkatkan mutu kinerja organisasinya. 

Adapun Manfaat Rapat Kerja yang efektif, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengambilan keputusan yang lebih bermutu 

Keputusan/pemecahan masalah yang diambil 

sekelompok orang, diharapkan lebih bermutu, 

dibandingkan dengan keputusan yang diambil orang 

perorangan. Karena dalam rapat kerja, tiap peserta 

dapat menyumbangkan pikiran dan pengalamannya, 

untuk mengambil keputusan/ memecahkan masalah 

secara lebih tepat. 

2. Kerelaan menerima keputusan yang diambil 

organisasi 

Staf dan karyawan yang diikutsertakan dalam proses 

pengambilan keputusan tentang sesuatu hal, biasanya 

lebih rela menerima keputusan itu. Melalui rapat kerja, 

diharapkan memperoleh pengertian bersama, diantara 

karyawan dan pimpinan tentang sesuatu yang 

dirapatkan. 

3. Keterikatan terhadap keputusan yang diambil 

Kerelaan menerima keputusan yang diambil bersama-

sama, akan menimbulkan rasa keterikatan bagi para 

peserta rapat, untuk mematuhi keputusan tersebut, 

sepeti: lebih antusias dalam menjalankan hasil rapat. 

4. Peningkatan status peserta rapat 

Dengan diikutsertakan dalam proses pengambilan 

keputusan/ pemecahan masalah, karyawan merasa 
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diakui sebagai bagian penting perusahaan, atau bagian 

dimana mereka ditempatkan. 

 

Menurut Robert W. Rasberry, melalui rapat kerja, 

keputusan dapat diambil lebih cepat, dibandingkan bila 

dilakukan secara individual. Selain hal-hal yang telah 

dikemukakan diatas, hal yang juga perlu mendapat 

perhatian adalah perihal biaya rapat kerja. Setidaknya, ada 

dua komponen biaya rapat kerja, yakni: 

1. Biaya finansial 

Yakni jam kerja peserta rapat dan biaya overhead. 

Biaya overhead, antara lain: pertama, biaya 

pengadaan bahan. Kedua, biaya pengiriman 

undangan. Ketiga, biaya hidangan rapat. Keempat, 

uang lembur. Kellima, penggunaan listrik ruang 

rapat. 

2. Resiko 

Resiko yang dimaksudakan disini, adalah 

ketidakjelasan tentang penangung jawab keputusan 

yang diambil dalam rapat. Keputusan rapat 

merupakan keputusan bersama, dengan 

mempertimbangkan pendapat dan saran para 

pesertanya. Oleh karena itu, tidak jelas siapa yang 

bertanggung jawab atas hasil keputusan tersebut.  

Selain itu, timbulnya kemungkinan dominasi 

pendapat peserta tertentu. Misal: timbulnya 

dominasi komunikasi dalam rapat, kadang terjadi, 

karena peserta lain menganggap seseorang/ 

kelompok tertentu, lebih mengetahui subyek yang 
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dibicarakan/lebih berpengalaman, sehingga yang 

lain akan mengekor pendapat dan saran yang 

diberikan peserta, yang dianggap lebih tahu/ lebih 

berpengalaman tersebut. 

Untuk menghindari terjadinya resiko seperti yang 

disebutkan diatas, maka seseorang perlu mengetahui 

penggolongan jenis rapat kerja. Berdasarkan cara 

pelaksanaan rapat, penggolonggan jenis rapat kerja 

dibagi menjadi seperti berikut : 

1. Formal 

Rapat formal memiliki jadwal dan agenda yang pasti. 

Para peserta rapat, diatur oleh ketentuan tertentu. 

Misal: rapat untuk membahas anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga perusahaan, ditugaskan 

notulis untuk membuat notulen rapat yang 

ditandatangani penanggungjawab tertinggi 

organisasi, kadang disahkan notaris. Rapat kerja 

yang diselenggarakan badan usaha swasta disebut 

private committee meeting.  

Rapat kerja formal dibagi menjadi empat kelompok : 

o Rapat umum pemegang saham 

o Rapat dewan komisaris 

o Rapat panitia ad hoc 

o Join committee meeting 

2. Informal 

Tidak diatur oleh satu peraturan tertentu. Secara 

hukum, penyelenggara rapat tidak diwajibkan 

menyusun laporan tertulis tentang hasil/ keputusan 

yang diambil selama pertemuan. Berdasarkan 
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tujuannya, rapat informal diadakan dengan tujuan, 

yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang suatu hal 

2. Memecahkan masalah yang sedang dihadapi 

organisasi/bagian organisasi 

Sedangkkan untuk jenis rapat informal sendiri, 

terdiri dari:  

o Rapat untuk memberikan informasi 

Isi rapat ini, antara lain adalah seseorang/ 

sekelompok orang memberikan informasi, 

pendapat, gagasan, penjelasan tentang 

subyek/ kebijaksanaan tertentu, kepada 

peserta rapat. 

o Rapat staf 

Paling banyak dilakukan. Waktu pertemuan, 

biasanya dilakukan seminggu/ sebulan sekali. 

Rapat jenis ini banyak memakan biaya dan 

waktu. Adapun tujuan rapat staf, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan penjelasan tentang 

kebijaksanaan baru organisasi 

2. Memberikan informasi singkat tentang 

kinerja organisasi 

3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan 

tugas staf 

4. Membahas hal-hal lain yang 

bersangkutan dengan pekerjaan 

o Rapat laporan perkembangan 
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Biasanya rapat jenis ini, kerap membahas 

hal-hal berikut ini: 

1. Perkembangan pelaksanaan tugas 

pekerjaan 

2. Kinerja para pelaksana tugas 

3. Problem yang menghambat pelaksanaan 

tugas 

4. Rencana kerja selanjutnya 

 

o Brainstorming meeting 

Tujuannya mendapatkan ide/ konsep baru/ 

memecahkan berbagai macam problem 

secara kreatif. Adapun ketentuan-ketentuan 

rapat brainstorming, menurut Richard 

Huseman, adalah sebagai berikut: 

1. Semua peserta diperbolehkan 

mengutarakan pendapat 

2. Sebelum tahap tersebut selesai, tidak 

boleh mengkritik pendapat yang muncul 

3. Memambahkan/ menjelaskan pendapat 

peserta lain 

o Rapat untuk memecahkan masalah 

Rapat ini dilakukan, jika organisasi 

menghadapi masalah. Tugas peserta rapat 

adalah mengajukan dan menyatukan 

pendapat yang tepat, tentang bagaimana 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi. 

Untuk itu, dalam rapat ini dilakukan, agar 
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terlebih dahulu menemukan batasan masalah 

sebenarnya, bukan sebab/ akibat masalah. 

Setelah kita mengetahui turunan dari dua penggolonggan 

jenis rapat kerja diatas, ada baiknya kita mengetahui teknik 

menyelenggarakan rapat kerja yang efektif, dimana salah 

satu kuncinya ada para kemampuan pimpinan untuk 

mengefektifkan rapat. Setidaknya ada tiga macam faktor 

yang perlu mendapat perhatian cermat dari pimpinan dan 

peserta rapat, agar berjalan efektif, yakni : 

1. Prosedur penyelenggaraan rapat 

Prosedur penyelenggara rapat informal tidak 

dinyatakan secara tertulis. Namun, ada benang 

merah yang dapat diambil antara prosedur rapat 

formal dan informal, yaitu sebagai hal yang perlu 

mendapat perhatian, antara lain: 

o Keputusan penyelenggaraan (dikaji apakah 

rapat perlu diadakan) 

o Rencana penyelenggaraan(tujuan, peserta, 

tempat dan waktu, agenda rapat) 

o Pelaksanaan rapat 

o Kegiatan paska penyelenggaraan 

 

Dalam merencakan rapat, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

o Penjelasan tujuan  

Tujuan yang jelas perlu tergambar, agar rapat 

tidak keluar dari tujuan. Berikut ini beberapa 

tujuan rapat: 

(1). Pelatihan/ pendidikan peserta  
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(2). Menyebarkan informasi  

(3). Memperoleh informasi  

(4). Memecahkan masalah  

(5). Membuat keputusan  

o Pengembangan agenda 

Seandainya ada pengembangan agenda, hal 

tersebut juga sudah diperkirakan. Alokasikan 

juga keterbatasan waktunya, jangan terlalu 

banyak, karena bukan agenda utama. 

o Pengaturan diskusi 

Sebelum rapat dimulai sudah dibuat pola umum 

pengaturan jalannya diskusi. Siapkan moderator 

agar, diskusi menjadi terarah.  

o Pengalokasian waktu  

Buat target rapat akan berlangsung berapa lama. 

Kiranya ada yang bisa dipadatkan lebih baik. 

o Persiapan lembar bahasan  

Lembar bahasan harus disiapkan sebelum rapat, 

sehingga bisa dibagikan saat rapat berlangsung 

kepada seluruh peserta rapat. 

o Penyiagaan anggota yang akan melapor  

Tunjuk anggota yang menjadi penerima tamu, 

bertugas untuk mengedarkan presensi yang 

ditanda tangani peserta rapat. 

o Penyusunan ruangan  

Untuk mempermudah pengaturan diskusi adalah 

dengan menyusun ruangan sedemikian rupa, 

disesuaikan dengan iklim diskusi yang hendak 
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dibangun. Apakah ruangan diatur menjadi 

diskusi meja bundar, atau yang lainnya. 

o Konsumsi untuk rapat  

Bila rapat berjalan lama, kita perlu menyiapkan 

konsumsi berupa makan siang, diluar snack. 

Pengaturan agenda rapat yang ideal menurut 

Tropman dan Morning Star (1985), bisa dilihat dari 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10.2 Pengaturan Agenda Rapat 
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Berdasakan Gambar diatas, terlihat bahwa Tropman 

dan Morning Star membagi pengaturan agenda rapat 

kedalam tujuh tahapan, yaitu (1) Laporan, (2) 

Pemberitahuan, (3) Masalah keputusan sederhana, 

(4) Masalah keputusan moderat, (5) Masalah yang 

sangat sulit, (6) Masalah yang dibicarkan, (7) 

Masalah kecil, sepele. 

 

Sementara itu, menurut Anthony Jay (1976), Hal-hal 

yang perlu diatur dalam rapat juga ada tujuh, yaitu: 

o Mengendalikan keaktifan berbicara yang 

berlebihan  

o Mendesak orang yang pendiam untuk berbicara  

o Melindungi anggota baru/ junior 

o Mendorong pernyataan gagasan  

o Menekan kecenderungan mematikan gagasan  

o Meningkatkan jenjang senioritas  

o Menutup rapat dengan nada positif  

Dalam sebuah perencanaan rapat, hendaknya juga 

direncanakan teknik pemecahan masalah dalam 

rapat, yaitu dengan membuat kelompok pada peserta 

rapat. Ada beberapa kelompok yang bisa dibuat 

sebagai teknik pemecahan masalah dalam rapat, 

yaitu: 

(1) Kelompok dengungan 

Kelompok ini bertugas membentuk kelompok-

kelompok kecil yang akan memecahkan suasana 

rapat menjadi cair dan tidak tegang. Kelompok-

kelompok kecil ini ada yang bertugas 
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mengeluarkan kelakar, ada yang bertugas 

sebagai time keeper dan lain sebagainya.  

(2) Kelompok nominal 

Kelompok ini juga dibuat dalam kelompok kecil, 

namun tugasnya khusus yaitu diberi tugas untuk 

mengumpulkan gagasan-gagasan. Alias 

kelompok pemikir yang bersaing memberikan ide 

kreatif terbaik. 

(3) Metode Delphi 

Kelompok ini bertugas mengumpulkan penilaian 

dengan kuesioner yang dirancang secara 

sistematis. Kelompok ini bagian riset. 

(4) Lingkaran kualitas 

Kelompok ini adalah kelompok kecil yang secara 

rutin berdiskusi, sebagai sarana bertukar pikiran 

dan memunculkan ide atau gagasan baru yang 

segar, bahkan out of the box. 

 

2. Tanggung jawab pimpinan 

Pimpinan mempunyai peranan penting dalam 

menyusun rencana dan selama pelaksanaan rapat, 

yaitu bertugas mendorong peserta rapat, ikut 

berpartisipasi dan menyusun resume hasil rapat. 

Merupakan tugas pemimpin rapat, agar peserta rapat 

dapat menjadi: (1) Pendorong, (2) Penyeimbang, (3) 

Pengkompromi, (4) Penjaga gerbang.  

Dalam sebuah rapat, biasanya pimpinan rapat dibagi 

menjadi tiga golongan, yaitu : 

(1). Pimpinan yang bersifat otoriter 
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Pemimpin bertipe ini biasanya memiliki sikap, 

sebagai berikut: Pertama, menganggap 

kemampuan peserta terbatas. Kedua, untuk 

melakukan tugas diperlukan pengawasan dan 

bimbingan ketat. Keitga, biasanya mendominasi 

diskusi rapat. Keempat, enggan mendengar 

pendapat peserta yang berbeda. Kelima, cepat 

mengambil keputusan yang dianggap paling 

tepat.  

Pimpinan jenis ini diperlukan, bila perusahaan 

sedang menghadapi krisis yang memerlukan 

keputusan cepat dan tepat. 

(2). Pimpinan yang bersifat supervisor 

Pimpinan dengan tipe ini, memiliki beberapa 

karakter, diantaranya: Pertama, lebih fleksibel 

daripada otoriter. Kedua, mereka menjelaskan 

secara rinci masalah yang dibahas. Ketiga, 

diakhir rapat merumuskan pokok-pokok yang 

diputuskan dan memintar komentar peserta. 

Keempat, memiliki kekurangan, dimana 

kebebasan mengeluarkan pendapat masih tetap 

terbatas. 

(3). Pimpinan partisipatif 

Pimpinan jenis ini, biasanya memiliki karakter 

berikut, yaitu: Pertama, mendorong peserta 

rapat berpartisipasi. Kedua, menjaga agar rapat 

berjalan profesional. Ketiga, mengendalikan 

peserta yang terlampau banyak 

berbicara/mendominasi diskusi. 
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Sementara itu, peserta rapat juga memiliki sejumlah 

kewajiban peserta rapat. Adapun kewajiban yang 

perlu mereka patuhi, antara lain : 

o Datang tepat pada waktunya 

o Mengikuti agenda 

o Menyumbangkan informasi, pendapat dan 

saran 

o Mengevaluasi informasi yang masuk 

o Mendengarkan dengan baik 

o Mengajukan pertanyaan 

o Menghindari diskusi dengan peserta 

disamping 

o Mengutamakan pemikiran kelompok 

3. Pelaksanaan keputusan rapat 

Keputusan rapat wajib ditindaklanjuti dan dimonitor 

pelaksanaannya, begitu pula dengan saran-saran peserta 

yang disampaikan dan disetujui selama pertemuan. 

Dalam pelaksanaan ini, pimpinan rapat memiliki 

sejumlah kewajiban, sebagai bahan pegangan melakukan 

tindak lanjut. Pimpinan perlu membuat risalah rapat 

dengan singkat, padat dan mencakup hal-hal penting 

yang diputuskan dan disarankan dalam rapat. Kemudian 

diperbanyak dan dibagikan kepada peserta rapat dan 

bagian lain, yang ikut berkepentingan satu/dua hari 

kemudian. 

Sementara itu, peserta rapat juga memiliki sejumlah 

kewajiban, yaitu menindaklanjuti hasil rapat. Adapun 

tindak lanjut oleh peserta digolongkan menjadi dua, yaitu 

: 
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 Peserta yang mendapat tugas, wajib segera 

melaksanakan tugas tersebut  

 Peserta rapat, wajib mempelajarinya hasil rapat. Bila 

menemukan hal-hal yang berlainan dengan 

keputusan dan saran dalam rapat, hendaknya 

menanyakan hal-hal itu kepada pimpinan. 

Setelah rapat selesai, ada beberapa tindak lanjut setelah 

rapat, diantaranya:  

o Pengevaluasian rapat  

o Pendistribusian laporan  

o Pelaporan dan rekomendasi kelompok 

 

Berikut ini contoh format notulen rapat: 

 
NOTULEN RAPAT ………………. 

TANGGAL …………………….. 

Peserta yang hadir: 

1. …………………….. 

2. …………………….. 

3. ……………………., dst  

Pemimpin rapat  : ………………… 

Rapat dimulai jam : ………………… 

Agenda yang dibicarakan: 

1. …………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………. 

Rapat ditutup jam : ………………… 

Notulis, 

………………….. 
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BAB XI 

Peranan Mendengarkan dalam Komunikasi 

 

 
Gambar 11. Menyimak dalam lingkungan bisnis 

 

Tujuan mendengarkan adalah untuk mengidentifikasikan 

sesuatu yang diinginkan oleh seorang selama dan sesudah 

mengikuti suatu pesan atau informasi tertentu. Pada saat 

menetapkan tujuan seseorang perlu mengetahui alasan 

melakukan penyimakan (mendengar). Secara umum, orang 

menyimak atau mendengarkan sesuatu untuk memahami, 

mengingat, menganalisis, dan mengevaluasi isi dari pesan 

atau informasi, dan meningkatkan hubungan empatik 

dengan orang lain. 

Mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap 

proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber 

dan penerima, menyimak terdiri atas peranan yang 

dimainkan si penerima dalam proses komunikasi.  
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Pada proses mendengarkan terdapat proses memahami ide 

dalam situasi informasi yang disampaikan oleh seseorang, 

baik secara lisan maupun non lisan. Pada waktu  

mendengarkan untuk memahami konsep yang merupakan 

pokok informasi atau pesan harus dipisahkan dari uraian 

tambahan.   

Dalam dunia bisnis memandang mendengarkan sebagai 

sesuatu yang kritis bagi keberhasilan suatu pekerjaan. 

Faktor utama dalam komunikasi adalah kemampuan melihat 

gagasan dan sikap yang diungkapkan dari sudut pandang 

orang lain. Pesona dalam proses mendengarkan dapat 

membantu dalam melakukan  umpan balik, bekerja dalam 

kelompok, memberikan tanggapan keberatan dan aspek-

aspek komunikasi bisnis lainnya.  

 

A. Perbedaan Mendengar dan Mendengarkan  

Komunikasi verbal seperti diskusi, wawancara, ceramah, 

seminar, lokakarya maupun rapat kerja, merupakan proses 

timbal balik. Dalam komuikasi tersebut, pembicara 

memberikan pesan, sedangkan pendengar mendengarkan 

pesan yang diberikan. Kedua pihak yang berkomunikasi 

harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar 

komunikasinya berjalan efektif. 

Dalam komunikasi bisnis, peranan mendengarkan tidak 

kalah penting dengan memberikan pesan. Mendengar 

berbeda dengan mendengarkan. Setiap hari kita mendengar 

berbaga imacam suara, namun tidak semua suara yang 

didengar itu, mereka dengarkan. Mendengarkan lebih sulit 

daripada mendengar.  
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Mendengar merupakan  permulaan dari proses 

mendengarkan. Untuk mendengarkan, dibutuhkan 

perhatian pendengar kepada suara yang didengar. Orang 

lebih tertarik berbicara daripada mendengarkan, padahal 

komunikasi verbal terdiri dari dua kegiatan yang sama 

penting, yakni  berbicara kepada orang lain dan 

mendengarkan orang lain berbicara. 

Mendengarkan atau disebut juga menyimak (listening) 

merupakan sebuah proses mendengar dengan seksama, 

memperhatikan, memahami, mengevaluasi dan menanggapi 

pesan-pesan. Dan kemampuan komunikasi terpenting 

menurut para eksekutif dalam lingkungan bisnis ialah 

mendengarkan.  

Ada juga yang mengatakan mendengarkan adalah suatu 

aktivitas tunggal, tetapi para pendengar melakukan berbagai 

aktivitas yang berhubungan dan berkaitan dengan upaya 

mereka yang berfungsi sebagai penerima dalam proses 

komunikasi.  

Memahami proses mendengarkan membuat orang 

mengetahui alasan yang menyebabkan pesan komunikasi 

lisan seringkali tidak lengkap diterima audiens. 

Mendengarkan merupakan rangkaian dari beberapa 

aktivitas antara lain : 

1. Memperhatikan, dalam aktivitas ini orang 

mendengarkan dan mencatat pesan. Penerimaan 

pesan dapat terganggu oleh suara gaduh, pendengaran 

yang lemah, atau tingkat perhatian yng rendah. 

2. Menafsirkan, memahami pesan sesuai dengan 

penilaian, ide, harapan, dan pengalaman pribadi. 



 

 

190 
 

Kerangka referensi pembicara dapat berbeda dengan 

yang ada dalam pikiran audiens sehingga perlu 

mengetahui maksud pembicaraan.  

3. Mengingat, menyimpan pesan di dalam memori untuk 

referensi untuk waktu yang akan datang. Selama 

menyimak, audiens harus mengingat pesan yang 

didengarnya dengan membuat catatan di dalam 

ingatan tentang informasi yang disampaikan. 

4. Mengevaluasi, dengan kemampuan berpikir kritis, 

audiens akan menilai pernyataan yang dilontarkan 

oleh pembicara, membedakan antara fakta dan opini, 

dan mengevaluasi bukti yang dikemukakan. 

5. Memberi tanggapan, pada komunikasi yang terjadi 

dalam kelompok, tanggapan awal dapat berupa umpan 

balik secara verbal tetapi dapat saja bentuk tanggapan 

berupa hal lain, seperti tepuk tangan, tertawa atau 

diam.  

 Terlihat bahwa perlu adanya perlakuan terhadap 

penyimak sebagai partisipan aktif dalam proses komunikasi. 

Satu-satunya langkah yang membutuhkan sedikit usaha 

pada pihak penyimak adalah mendengarkan. Karena 

mendengarkan merupakan suatu kegiatan penerimaan 

suara. Mendengar pada dasarnya merupakan syarat penting 

untuk melakukan penyimakan.  

 

B. Syarat Mendengarkan secara Efektif 

Untuk mendengarkan secara efektif, pendengar wajib 

memenuhi syarat-syarat berikut: 

 Ada intensi untuk mendengarkan 
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 Mendengarkan kata-kata yang diucapkan pembicara, 

memahami arti kata-kata tersebut seperti yang 

dimaksudkan pembicara 

 Menguasai bahasa yang dipergunakan pembicara 

 Memahami arti kalimat dan ungkapan yang 

dipergunakan pembicara, memahami apa yang tersirat 

dibalik kalimat bersayap 

 Menyaring inti sari pembicaraan, termasuk 

membedakan fakta dan opini pembicara 

 Memisahkan inti dan bunga pembicaraan 

 Mengingat inti pesan yang diberikan 

 Memberikan reaksi terhadap pesan pesan yang diberikan 

 

C. Hambatan Mendengarkan secara Efektif 

Berikut ini beberapa hambatan untuk dapat mendengarka 

secara efektif: 

1. Hambatan mental 

Hambatan ini, timbul dari benak/ diri audience. Beberapa 

alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, tertangkap 

masalah lain diluar kontek pembicaraan. Kedua, harapan 

berbeda dengan isi pembicaraan. Ketiga, sikap tidak 

kondusif terhadap topik yang dibahas. Keempat, kebiasaan 

mendengarkan yang kurang menguntungkan. Kelima, ingin 

ikut mengutarakan pendapat. Keenam, keletihan fisik.  

2. Hambatan fisik 

Hambatan ini, datang dari luar diri pendengar. Beberapa 

sebabnya, antara lain: Pertama, suhu udara ruang 

pertemuan yang kurang mendukung. Kedua, adanya 

gangguan suara. Ketiga, adanya gerakan yang tidak 
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diharapkan. Keempat, jarak dari pembicara yang terlalu 

jauh. 

Selain adanya sejumlah hambatan diatas, sebab-sebab 

proses mendengarkan atau menyimak tidak efektif, 

dikarenakan sejumlah asalan berikut ini: 

 Hasrat berbicara sendiri, bukan mendengarkan  

Bagi sebagian orang, mendengarkan adalah hal yang 

sulit karena ia tipe orang yang memiliki hasrat 

berbicara sendiri, bukan mendengarkan. 

 Ingin dihibur  

Pada saat pembicaraan berlangsung, terkadang 

seseorang dalam keadaan sedang banyak pikiran. 

Alih-alih ia mau mendengarkan, ia sendiri adalah 

orang yang ingin dihibur. Oleh karena itu, ia tidak 

konsentrasi mendengarkan 

 Prasangka  

Terkadang orang tidak bisa mendengarkan orang 

lain, karena ia mempunyai prasangka dengan lawan 

bicaranya. Dalam pikirannya sudah membanyangkan 

hal buruk terhadap isi pembicaraan lawan bicara. 

 Menyimak dengan tidak kritis  

Terkadang orang tampak mendegar orang lain 

bicara, padahal sebenarnya tidak. Hal ini terjadi 

karena ia hanya mendegar, namun tidak menyimak 

dengan tidak kritis. Sehingga tidak ada proses kerja 

otak yang berarti saat seseorang mendengar dengan 

tidak kritis. 

 Gangguan  
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Banyaknya gangguan saat proses pembicaraan 

terjadi membuat lawan bicara tidak bisa menaruh 

konsentrasi penuh atas isi pembicaraan komunikator 

 Rasa takut pada materi yang sulit  

Lawan bicara memiliki rasa takut terhadap isi 

pertemuan, karena ia merasa under estimate 

terhadap dirinya sendiri. Ia merasa materi 

pembicaraan sulit bagi dirinya yang memiliki 

kapasitas terbatas.  

 

D. Meningkatkan Kemampuan Mendengarkan 

Upaya untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan 

dapat dilakukan melalui dua cara berikut ini: 

1. Peningkatan sikap mental 

Beberapa caranya adalah: Pertama, memperkuat 

kemauan mendengarkan dengan baik. Kedua, pendengar 

wajib meningkatkan kemampuan menyaring inti 

pembicaraan. Ketiga, mengingat inti pesan yang 

diberikan pembicara 

2. Memupuk kebiasaan mendengarkan yang baik 

Beberapa langkahnya, yakni: Pertama, mengatur posisi 

duduk, diatur dalam posisi yang nyaman untuk 

mendengarkan. Kedua, memberikan kemudahan 

berbicara. Ketiga, mengabaikan gangguan kecil 

Selain dua kemampuan diatas, kemampuan mendengarkan 

dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kebiasaan 

secara sadar yang membedakan antara pendengar yang 

efektif dan yang tidak. Strategi yang dapat dilakukan  setiap 

individu dalam meningkatkan kemampuan mendengarkan 
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dapat dilakukan melalui cara-cara seperti terlihat dibawah 

ini, antara lain : 

1. Mengetahui kelebihan pembicara dalam subjek yang 

merupakan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh 

audiens. 

2. Bersikap netral agar dapat mengurangi dampak 

emosional terdapad sesuatu yang disampaikan, dan 

dapat menahan sikap menolak sampai seluruh pesan 

di dengar. 

3. Mengatasi gangguan dengan menutup pintu atau 

jendela dan lebih mendekati pembicara. 

4. Mendengar konsep dan pokok pikiran, serta 

mengetahui perbedaan antara ide, dan contoh, bukti 

dan argumen. 

5. Meninjau ulang pokok pembicaraan. 

6. Tetap berpikir terbuka dengan mengajukan 

pertanyaan yang mengklarifikasikan pemahaman. 

7. Tidak menyela pembicaraan. 

8. Memberikan umpan balik (feed back) 

9. Mengevaluasi dan mengkritisi isi pembicaraan, bukan 

pembicaranya. 

10. Membuat catatan tentang pokok pembicaraan. 

Diantara 10 Strategi meningkatkan kemampuan menyimak 

diatas, umpan balik (feed back) merupakan salah satu poin 

penitng dalam proses mendengarkan. Pengembangan 

pemahaman dan pengetahuan tentang cara kerja umpan 

balik dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan. 

Umpan balik terdiri dari semua pesan verbal dan nonverbal 

yang disampaikan baik secara sadar atai tidak dalam 
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merespon komunikasi dari pihak lain. Umpan balik 

seringkali diungkapkan secara implisit.  

Umpan balik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 

1. Umpan Balik Evaluatif 

Respon yang diungkapkan pada saat orang 

memberikan penilaian atas sesuatu yang dibicarakan. 

Pada saat seseorang meminta penilaian atas aktivitas 

yang dilakukan akan mengundang respon yang bersifat 

evaluatif. Umpan balik ini cenderung membentuk 

perilaku yang bersifat tetap selama perilaku tersebut 

bergerak sesuai dengan arah perilaku yang 

terdahulu.Umpan balik jenis ini juga bersifat korektif 

yang berfungsi mencegah perilaku konikator atau 

pembicara yang tidak diharapkan. 

2. Umpan Balik Non-evaluatif 

Bersifat tidak diungkapkan secara terbuka pada 

tindakan pembicara (komunikator), melainkan 

diterapkan pada saat seseorang ingin mengetahui lebih 

banyak tentang perasaan orang lain untuk 

merumuskan pendapatnya tentang suaru subjek 

tertentu. Pada saat menawarkan umpan balik ini 

seseorang tidak mengacu pada pendapat dan penilaian 

pribadi, melainkan hanya memberikan penjelasan, 

bertanya, atau menunjukkan minat pada subjek yang 

sedang dikomunikasikan. Meskipun tidak bersifat 

memberi penilaian,umpan balik ini sering diartikan 

sebagai sesuatu yang positif, yaitu sikap lawan 

komunikasi semakin percaya pada waktu orang lain 

mencermati dan menawarkan dukungan ketika dia 
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berusaha mengatasi persoalan yang dihadapi. Umpan 

balik jenis ini memberikan kesempatan kepada orang 

lain untuk mengatasi sendiri permasalahan yang 

dihadapinya untuk mendapatkan solusi. 

Umpan balik ini meliputi tiga klasifikasi  antara lain : 

a. Penyelidikan, yaitu teknik nonevaluatif untuk 

memperoleh informasi dari pihak lain dan 

menunjukkan kesedian untuk mendengarkan 

masalah yang dihadapi. 

b. Pemahaman, pada saat berusaha memahami 

perkataan pihak lain, seseorang akan 

mengulanghi perkatan yang didengarnya. 

Pengulangan menunjukkan perhatian kepada 

pihak lain dan permasalahan yang dihadapi. 

c. Dukungan, Biasanya diberikan dalam bentuk 

kata-kata empatik untuk membangkitkan 

semangat dan harapan. 

 

E. Teknik Mendengarkan yang Efektif 

Berikut ini beberapa teknik mendengarkan yang efektif: 

1. Mengingat dan mencatat pokok-pokok pembicaraan 

2. Mengantisipasi pokok pembicaraan selanjutnya 

3. Bersikap terbuka 

4. Berikan perhatian yang besar  

5. Pahami sifat komunikasi nonverbal 

6. Pahami simbol verbal atau pesan (perluas kosa kata) 

7. Lakukan analisis dan evaluasi  

8. Tingkatkan keahlian menyimak antarpersona  
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Diantara tips penyimakan yang efektif adalah lebih 

mengutamakan dialog daripada monolog. Monolog adalah 

komunikasi “yang mencoba memaksa, memanipulasi, 

menaklukan, mempesonakan, menipu dan mengeksploitasi”. 

Sedangkan dialog merupakan komunikasi yang ditandai 

“kualitas kebersamaan, kemurahhatian, keterbukaan, 

kejujuran, spontanitas, keterusterangan, tanpa kepura-

puraan, maksud yang tidak dimanipulasi dan memiliki 

tanggung jawab”.  

Berikut ini ciri-ciri pokok dialog menurut Johannesen (1971) 

: 

1. Kesungguhan  

2. Pemahaman empati yang akurat  

3. Sikap positif yang mutlak  

4. Kehadiran  

5. Semangat persamaan  

6. Iklim psikologi yang mendukung  

Selain teknik mendengarkan yang efektif diatas, ada 

beberapa tips atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai 

bahan kajian agar proses mendengarkan dapat berjalan 

dengan efektif antara lain: 

1. Memberikan Perhatian yang Besar  

Hendaknya pada saat melakukan proses 

mendengarkan, audiens mencoba menyisihkan 

sebagian dari dirinya untuk mencoba memahami arti 

dari setiap pesan atau informasi yang disampaikan. 

Pemahaman ini sangat penting untuk dilakukan 

karena berhasil atau tidaknya seorang pembicara atau 

komunikator dalam menyampaikan sesuatu 
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tergantung dari sejaumana lawan komuniasi (audiens) 

memahaminya. Agar mampu menciptakan perhatian 

yang besar, audiens harus dapat menghilangkan 

berbagai macam gangguan yang mungkin akan 

mengganggu konsentrasi dalam memahami pesan atau 

informasi.  

2. Memahami Sifat Komunikasi Non Verbal 

Terkadang dalam penyampaiannya, seorang 

komunikator atau pembicara lebih sering 

menggunakan komunikasi nonverbalnya agar audiens 

lebih cepat dalam memahami setiap pesan atau 

informasi. Tidak semua audiens terntunya memiliki 

kemampuan dalam menafsirkan setiap bentuk 

komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh pembicara. 

Bagi pembicara hendaknya perlu memperhatikan 

kaidah atau petunjuk dalam menggunakan komunikasi 

nonverbal, harus mampu menempatkannya dalam 

kondisi yang sesuai, sehingga pesan yang disampaikan 

akan dimengerti oleh seluruh audiens. 

 

3. Memahami Simbol Verbal atau Pesan 

Selaim memahami hal-hal yang bersifat nonverbal, inti 

dari proses mendengarkan adalah mengerti akan 

pesan utama atau inti dari pesan yang dimaksud. 

Biasanya para pembicara akan menggunakan berbagai 

macam cara agar pesan yang ia sampaikan dapat 

mengena pada sasaran. Hal ini juga menyangkut dari 

penyampaian materi pesan yang dibuat. Pesan yang 

disampaikan harusnya disajikan dalam bentuk yang 
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realistis dan tidak mengada-ada, dapat berupa data, 

hasil penelitian maupun pesan dalam bentuk tertulis 

lainnya. Bagi para audiens diperlukan kemampuan 

analisa untuk memahami pesan-pesan tersebut. 

 

F. BEBERAPA JENIS MENYIMAK 

 Menyimak yang menyenangkan  

 Menyimak hal-hal yang membuat kita senang atau 

bahagia  

 Menyimak secara diskriminatif  

 Menyimak untuk memahami, seperti di dalam kelas, 

di kantor (menerima instruksi) 

 Menyimak secara kritis  

Menyimak dengan menyelidiki materi pendukung 

seperti: analogi, contoh, statistik, dan kesaksian 

atau kutipan  

 Menyimak dengan empati  

Menyimak ‘dengan merasa terlibat’; tidak 

menghakimi, menilai, atau mengkritik, tetapi 

cenderung menerima, memaafkan dan memahami  
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BAB XII 

Komunikasi Antarpersona dalam Lingkungan Bisnis  

 

A. Komunikasi Antarpersona 

 

 
Gambar 12.1 Komunikasi Antarpersona dalam Lingkungan 

Bisnis 

 

Komunikasi antarpersona adalah komunikasi yang terjadi di 

antara dua orang atau lebih, yang bersifat alamiah, dan 

dapat menghasilkan suatu hubungan produktif secara terus 

menerus. Keberhasilan komunikasi ini, sangat tergantung 

dengan konsep diri. 

Konsep diri adalah cara seseorang memandang dirinya, yang 

dipengaruhi oleh:  

1. Persepsi dirinya sendiri 

Bersumber dari pengalaman masa kecil  

2. Persepsi dari orang lain 
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Bersumber dari pengalaman ketika 

berinteraksi dengan orang lain  

3. Persepsi yang diinginkan 

Merupakan gambaran ideal yang menjadi 

patokan kita  

Selain hal diatas, ada juga yang mengartikan bahwa konsep 

diri adalah pandangan kita sendiri atas diri kit / looking-

glass self (cermin diri). Pandangan tersebut terdiri atas: 

Pertama, pandangan terhadap fisik yang dimiliki. Kedua, 

pandangan terhadap cara kita bergaul terhadap orang lain, 

apakah termasuk tipe terbuka atau tertutup dalam 

pergaulan. Ketiga, pandangan kita terhadap cara kita 

bersikap terhadap suatu hal. Biasanya dipengaruhi 

pengalaman dan lingkungan tempat kita tinggal, pergaulan 

dan tingkat pendidikan. Ada juga yang mengatakan 

dipengaruhi oleh significant others & reference group. 

Significant others adalah orang-orang yang mempengaruhi 

atau memberi pengaruh besar bagi konsep diri seseorang. 

Sedangkan reference group adalah kelompok rujukan yang 

menjadi acuan atau rujukan seseorang dalam bersikap. Bisa 

berupa kelompok pertemanan atau organisasi. 

Untuk lebih mengetahui bagaimana konsep diri seseorang, 

ia dapat merujuk kepada Jendela Johari. 

 

Tabel 2.1 Jendela Johari 
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Jendela johari membagi konsep diri manusia atas empat 

buah jendela. Jendela yang pertama, ia sebut daerah publik 

(public area), dimana manusia mengenal konsep dirinya, dan 

orang lain mengenal manusia tersebut dengan konsep diri 

yang sama. 

Jendela yang kedua, ia sebut daerah buta (blind area), 

dimana manusia tersebut tidak mengenal betul dirinya, 

namun orang lain mengenal dirinya. Hal ini dikarenakan, 

manusia tersebut tidak menyadari adanya sikap tersebut ada 

pada dirinya, tapi orang lain dapat merasakan sikap tersebut 

karena seringnya berinteraksi. 

 

Jendela ketiga adalah daerah tersembunyi (hidden area), 

dimana manusia tersebut mengetahui konsep dirinya, tapi 

orang lain tidak mengetahuinya. Hal tersebut terjadi, karena 

manusia tersebut merahasiakan atau menyimpan sifat 

tersebut. Ia hanya bersikap seperti itu pada tempat atau 

kondisi tertentu saja.  

Sedangkan jendela yang keempat adalah daerah yang tidak 

disadari (unconscius area), yaitu ia dan orang lain tidak tahu 
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akan konsep diri tersebut ada pada manusia itu. Hal ini 

dikarenakan ia dan orang lain tidak pernah tahu atau 

mencoba bahwa manusia ini memiliki kemampuan yang 

tidak pernah ia coba sebelumnya.  

Berdasarkan jendela johari, untuk bisa lebih sukses, 

seseorang harus memperkecil daerah yang tidak 

disadarinya. Ia harus berusaha menjadi orang yang 

produktif dan profesional. Salah satu cara untuk selalu 

produktif dan profesional, harus ditunjang dengan 

kemampuan seseorang membangun hubungan antar 

persona. Berikut ini, tips menjaga hubungan: 

 Menyampaikan perasaan secara langsung dengan 

hangat dan ekspresif  

 Menyampaikan apa yang terjadi dalam lingkungan 

pribadi mereka melalui penyingkapan diri (self 

disclosure) 

 Menyampaikan pemahaman yang positif, hangat 

dengan memberikan respon yang relevan dan penuh 

pengertian  

 Bersikap tulus dengan menunjukan sikap menerima 

secara verbal maupun nonverbal 

 Selalu menyampaikan pandangan positif tanpa 

syarat yang tidak menghakimi dan ramah  

 Berterus terang mengapa menjadi sulit, atau bahkan 

mustahil, untuk sepakat yang tidak menghakimi, 

cermat, jujur, dan membangun  

 

Adapun Kebutuhan dasar antarpersona dalam hubungan 

binis, antara lain: 
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o Inklusi (dilibatkan) 

o Kontrol (pengendalian) 

o Afeksi (kasih sayang)  

 
Tabel 12.1. Tingkat Komunikasi & Hubungan 

 

Dalam sebuah komunikasi antarpersona di lingkungan 

bisnis, banyak dipengaruhi oleh gaya komunikasi organisasi 

dimana person-person itu berada. Berikut ini gaya 

komunikasi organisasi yang biasanya mewarnai komunikasi 

antarpersona dalam sebuah lingkungan bisnis: :  

1. Otoriter VS demokratis  

2. Dimensi tugas VS hubungan  

3. Iklim bertahan VS mendukung  

   

Menurut Mc Gregor (1960), gaya manajemen antarpersona 

yang diambil dari gaya manajemen perusahaan jepang, 

terbagi atas tiga teori berikut ini:  

o Teori X : bawahan harus dikendalikan, diperintah, 

dibuatkan aturan  

o Teori Y : bawahan harus diberi kesempatan  
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o Teori Z : partisipatif dan menemukan potensi yang 

tersembunyi  

 

Untuk menyikapi beragam gaya komunikasi diatas, maka 

diperlukan motivasi dalam organisasi. Herzberg (1966) 

mengatakan bahwa sejumlah motivasi berikut ini, 

diperlukan oleh seorang individu untuk membangun 

hubungan antarpersona di lingkungan organisasi, tempat ia 

bekerja, diantaranya:  

o Penuhi Kebutuhan Dasar  

Motivasi pribadi dibutuhkan untuk memenuhi 

sejumlah kebutuhan dasar. Seperti motivasi untuk 

bisa survive di organisasi tempat ia berkerja. 

o Beri Motivasi  

Bila seseorang merasakan motivasinya menurun, 

maka ia dapat mencari seorang mentor untuk 

memberinya motivasi, agar motivasinya dapat 

bangkit kembali. 

Herzberg juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk 

para pimpinan agar dapat meningkatkan motivasi 

karyawan, diantaranya adalah: 

1. Mengurangi pengendalian administrasi  

Urusan Administrasi yang berbelit-belit membuat 

karyawan tidak terlalu bersemangat untuk 

menyelesaikan sebuah tugas. Untuk, perihal 

administrasi, sebaiknya dilakukan melewati satu 

pintu yang transparan dan akuntabel. 

2. Beri lebih banyak kebebasan kerja, wewenang dan 

tanggung jawab  
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Karyawan yang memiliki tipe lapangan, cenderung 

tidak mau dikontrol oleh aturan yang terlalu kaku. 

Untuk itu berilah mereka kebebasan ruang untuk 

bergerak, namun beri mereka jangka waktu atau 

target dengan sejumlah pemberian wewenang dan 

deskripsi tugas yang jelas 

3. Beri tugas baru yang menantang 

Bila kita melihat karyawan sudah mulai dengan 

rutinitas yang dijalaninya, maka sudah saatnya 

untuk memberi tugas baru yang menantang. Dimana 

tugas baru ini membuatnya lebih semangat dan 

memiliki target pencapaian dalam income yang lebih 

tinggi.  

4. Membantu karyawan menjadi piawai dalam 

bidangnya  

Sebagai seorang manager dan pimpinan, seyogyanya 

tidak hanya bisa mengatur bawahan sesuai bidang 

keahliannya, namun juga bisa menjadi seorang 

mentor yang membimbing karyawan, bagaimana 

cara mengerjakan tugas yang efektif dan efisien. 

 

 

Dari sejumlah motivasi diatas, terlihat bagaimana 

tipe manager dalam sebuah perusahaan. Dari cara 

seorang manajer memberi motivasi kepada 

bawahan, menurut Blake dan Mounton (1991), ada 

lima tipe manajemen seorang manajer. Pertama, 

Manajemen country club. Kedua, Manajemen 

kelompok. Ketiga, manajemen moderat. Keempat, 
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manajemen yang miskin. Kelima, pemenuhan 

wewenang. 

Manajemen country club adalah tipe manajer yang 

perhatian. Ia juga bijaksana terhadap kebutuhan 

orang-orang. Motivasi yang ia berikan kepada 

bawahan, bertujuan untuk memuaskan hubungan. 

Sehingga menghasilkan atmosfer organisasi dari 

waktu kerja yang menyenangkan dan bersahabat. 

Manajemen kelompok adalah tipe manajer yang 

mengejar prestasi kerja dari para karyawan. Manajer 

tipe ini, merasa memiliki ketergantungan dengan 

karyawan, dan selalu berusaha merancang bersama 

setiap program kerja bersama karyawan. Hasilnya, 

memang manajer, tipe ini berhasil menumbuhkan 

hubungan kepercayaan bawahan kepadanya dan rasa 

hormat. 

Manajemen moderat adalah tipe dari manajer yang 

berorientasi pada kinerja oraganisasi. Baginya, 

kinerja organisasi yang memadai, sangat ditekankan 

melalui penyeimbangan kebutuhan-kebutuhan 

pegawai. Pewagai yang tercukupi kebutuhannya, 

akan mampu memiliki kinerja yang bagus. 

Disamping itu, pegawai juga akan terpelihara 

moralnya karena sudah sejahtera dan tidak terpikir 

lagi untuk melakukan korupsi. 

Manajemen yang miskin adalah tipe manajer dengan 

pengerahan usaha minimal untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang dikehendaki. Baginya, asal karyawan 

dapat menjalankan tugasnya sebagaimana deskripsi 
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tugas yang diberikan kepada mereka, maka hal itu 

sudah cukup dan wajar baginya, sebagai sebuah 

usaha untuk menopang keanggotaan organisasi. 

Sedangkan manajemen pemenuhan wewenang 

adalah manajemen dari tipe manajer yang efisiensi, 

dalam mengatur kondisi kerja karyawan. Ia berusaha 

untuk hemat dalam mengatur setiap operasional 

pekerjaan pada karyawan. Perhatian terhadap 

produksi tinggi dan beprinsip pada prinsip ekonomi, 

yaitu dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya, 

namun mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12.2 Leadership Grid (Blake & Mounton, 1991) 
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Dengan pandai membaca gambar diatas, seorang dapat 

mengetahui tipe manajemen seperti apa yang ada di 

lingkungan bisnisnya. Semantara itu, konflik dalam 

organisasi timbul bukan semata-mata karena 

ketidakmampuan manajer mengatur bawahan, tapi lebih 

karena adanya persaingan kekuasaan. Devito (1989) 

memberikan beberapa kiat manajemen konflik model 

humanis, yaitu:  

1. Keterbukaan  

2. Empati  

3. Sikap mendukung  

4. Sikap positif  

5. Kesamaan 

 

 

 

 
Gambar 12.3 Sikap Mendukung sebagai usaha manajemen 

konflik 
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BAB XIII 

KHALAYAK DALAM LINGKUNGAN BISNIS 

 

Keberhasilan setiap presentasi bergantung kepada 

kemampuan pembicara dalam beradaptasi dengan khalayak.  

 

A. Langkah-langkah Menganalisis Khalayak 

1. Mempertimbangkan indvidu: menganalisis penyimak 

individual dan peran mereka dalam kelompok organisasi. 

Individu dalam khalayak perlu dianalisis sebagai 

penyimak individual dengan mempertimbangkan apakah 

dia: 

1) Peka terhadap masalah atau tidak  

2) Luwes atau kaku  

3) Ingin tahu atau tidak  

4) Percaya diri dan berani atau tidak  

5) Takut gagal atau tidak  

6) Sangat termotivasi atau harus dipacu untuk berhasil  

7) Gigih atau tidak  

8) Toleran terhadap ambiguitas dan kerumitan  

9) Selektif atau tidak  

10) Memiliki daya ingat yang baik  

11) Membiarkan masa inkubasi gagasan-gagasan baru  

12) Dapat mengantisipasi waktu energi yang produktif  

2. Mempertimbangkan kelompok: memahami sifat 

kelompok dan bagaimana individu-individu berperilaku 

dalam lingkungan kelompok. Pembicara perlu 

mengingat bahwa terdapat perbedaan antara 
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mengambil keputusan sendiri dan mengambil 

keputusan kelompok. 

Hal yang perlu dipertimbangkan ialah: 

1) Adanya tekanan konformitas: pada individu 

mengalah terhadap cara pandang mayoritas. 

2) Adanya tekanan sosial: para individu saling 

mempengaruhi; orang yang pendapatnya lain 

cenderung mengubah posisinya sehingga lebih 

mendekati pendapat orang lain. 

3) Adanya dominasi individual. 

4) Adanya tujuan sekunder yang bertentangan sehingga 

kelompok tidak berfungsi efektif dan mempersulit 

pembicara untuk beradaptasi. 

3. Mempertimbangkan iklim komunikasi 

Adalah menganalisis keadaan tempat khalayak bekerja. 

Pendekatan iklim komunikasi mempertimbangkan 

perbedaan sistem terbuka dan tertutup. Adapun ciri-ciri 

sistem terbuka: 

1) Saling tukar-menukar informasi  

2) Birokrasi bersifat luwes  

3) Mudah beradaptasi dengan perubahan  

4) Pimpinan mau mendengar saran bawahan  

4. Menganalisis khalayak 

Berikut ini adalah beberapa langkah menganalisis 

khalayak: 

1) Melakukan observasi  

2) Mengajukan pertanyaan  

3) Melakukan survei 

4) Mempertimbangkan kebutuhan pokok insane 
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5) Mempertimbangkan proses pengambilan 

keputusan 

Berikut ini beberapa jenis keputusan khalayak dalam 

lingkungan bisnis: 

1) Keputusan opsional  

 Khalayak bebas membuat pilihan secara individual 

2) Keputusan kolektif  

 Khalayak harus merinteraksi untuk mengambil 

keputusan  

3) Keputusan otoritas  

 Keputusan dibuat atas paksaan 

Sebagai pembicara presentasi, Anda bertujuan agar terjadi 

perubahan pada khalayak, sesuai yang Anda inginkan. 

Menurut Gerald. A. Hauser, dengan kita menganalisis 

khalayak, maka kita dapat menetukan tipe khalayak dan 

pendekatan yang cocok untuknya. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 
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KHALAYAK PENDEKATAN 

 Khalayak memiliki 

kemampuan dan 

motivasi untuk 

berubah  

 Khalayak dapat 

berubah tetapi 

kurang motivasi  

 Khalayak 

menginginkan 

perubahan tetapi 

kurang mampu 

berubah  

 Khalayak kurang 

motivasi dan 

kemampuan untuk 

berubah  

 Pembicara mengusulkan 

perubahan. 

 Pembicara menunjukkan 

kepada penyimak bahwa 

kegagalan bertindak dapat 

mengakibatkan pengurangan 

staf dan pemotongan 

bayaran. 

 Pembicara memberikan 

penjelasan mengenai 

bagaimana perubahan 

sebenarnya memungkinkan  

 Hanya sedikit yang dapat 

dilakukan pembicara. 

 

Tabel. 13.1 Pendekatan terhadap khalayak yang berbeda 

 

B. Mempengaruhi Melalui Pemberian Informasi 

Khalayak dalam bisnis adalah sasaran yang harus 

dipengaruhi/dipersuasi. Cara mempengaruhi khalayak 

adalah melalui pemberian informasi, yaitu dengan cara: 

 Penjelasan ringkas  

 Laporan   

 Instruksi  
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TAKTIK KIAT PEMBICARA 

1. Teknik ya-ya 

 

 

2. Jangan bertanya 

jika ….Bertanyalah 

yang …. 

3. Menjawab 

pertanyaan dengan 

pertanyaan 

4. Mendapatkan 

komitmen sebagian 

5. Bertanyalah lebih 

banyak, sehingga  

mereka menjawab 

lebih sedikit 

6. Penanaman 

 

 

7. Mendapatkan IOU 

• Ajukan serangkaian pertanyaan 

yang pasti menimbulkan 

tanggapan positif. Kemudian 

mintalah penerimaan proposal 

Anda. 

• Berikan alternatif-alternatif  

yang melibatkan penerimaan 

proposal Anda. Alternatif-

alternatif  tersebut tidak 

memungkinkan penolakan. 

• Daripada menjawab pertanyaan 

yang bertentangan secara 

langsung, ajukanlah pertanyaan 

yang mengundang orang lain 

untuk menanggapi persoalan. 

• Sarankanlah penerimaan 

percobaan atau penerimaan 

sementara terhadap proposal 

Anda. 

• Bertanyalah lebih banyak 

daripada yang dilontarkan 

penyimak. Kemudian, 

kembalilah pada apa yang dapat 

Anda terima. 

• Gabungkanlah proposal Anda 

dengan sesuatu yang lebih baik 
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penting atau berharga bagi para 

penyimak Anda  

• Jadikanlah khalayak menyadari 

bahwa Anda telah memberikan 

kontribusi kepada mereka. 

 

Tabel 13.2 Teknik-Teknik Persuasif Larson 

 

Berdasarkan tabel diatas, menurut Larson, dalam 

mempersuasi khalayak ada tujuh teknik yang bisa 

diterapkan. Dengan tujuh teknik tersebut, seseorang akan 

dapat mempersuasi dengan mudah. Karena mereka dibujuk 

secara kreatif, dan itu merupakan langkah jitu.  

 

Selain tips Larson, berikuti ini tips standar mininum 

persuasi etis: 

1. Hindarilah penyajian informasi/ bukti yang salah 

atau menyimpang kepada penyimak Anda kapan 

pun. 

2. Tidak bicara tanpa menginformasikan diri Anda dan 

tanpa persiapan yang cermat. 

3. Akuilah apa yang Anda tidak ketahui secara terbuka. 

4. Hindarilah penyesatan yang sengaja atau disadari 

terhadap para penyimak Anda dengan memberikan 

alasan yang lemah dan tidak logis  

5. Terbukalah pada informasi dan gagasan baru serta 

kritik tentang posisi Anda  
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BAB XIII 

Menulis dalam Lingkungan Bisnis  

 

 

 
Gambar 13.1 Menulis dalam Linkungan Bisnis 

 

Sebelum kita maksud ke inti dari  bab ini, yaitu menulis 

dalam lingkungan bisnis, kita pelajari dulu beberapa 

manfaat kegiatan menulis, yaitu: 

1. Lebih mengenal potensi diri  
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Untuk mengembangkan topik, kita harus berpikir, 

menggali pengetahuan dan pengalaman yang 

tersimpan di bawah sadar. 

2. Meningkatkan penalaran  

3. Untuk bahan tulisan, kita memperluas wawasan 

secara teoritis dan faktual  

4. Belajar mengorganisasikan gagasan secara 

sistematik  

5. Kita dapat meninjau kembali dan menilai gagasan 

kita secara lebih objektif  

6. Kita lebih mudah memecahkan permasalahan 

dengan menganalisisnya secara tersurat  

7. Mendorong kita belajar secara aktif mengenai suatu 

topik  

8. Membiasakan kita berpikir dan berbahasa secara 

tertib  

 

A. Menyusun Laporan Bisnis 

 
Gambar 13.2 Laporan Bisnis 
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Laporan bisnis adalah dokumen yang berisi informasi 

tentang suatu topik dengan tujuan tertentu. Kunci laporan 

bisnis adalah ‘fakta’. Ada lima jenis laporan bisnis, yaitu: 

1. Laporan informatif 

Laporan yang menyajikan, menjelaskan, 

menafsirkan informasi baru dan informasi historis  

2. Laporan penelitian 

 Laporan yang menyoroti suatu masalah, 

menganalisa, dan memberi rekomendasi  

3. Laporan ahli 

 Laporan yang mengevaluasi informasi dan memberi 

solusi dari sudut pandang ahli  

4. Laporan status 

Laporan yang memberi informasi tentang situasi, 

rencana, proyek terbaru, dan memberi rekomendasi 

solusi untuk masalah yang potensial  

 

5. Laporan rekomendasi 

Laporan yang menyarankan suatu prosedur baru, 

misalnya untuk meningkatkan produktivitas atau 

laba  

Setelah kita mengetahui jenis-jenis laporan bisnis, ada 

baiknya kita juga mengetahui ciri-ciri laporan bisnis, yaitu: 
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KARAKTERISITK LAPORAN 

RESMI 

LAPORAN 

TIDAK RESMI 

Bahasa Impersonal & 

sangat 

terstruktur 

Personal & 

kurang 

terstruktur 

Ukuran  Panjang Pendek 

Distribusi  Sirkulasi di luar 

organisasi atau 

atasan/ 

bahawan/ 

sejawat dalam 

organisasi 

Sirkulasi di 

dalam 

organisasi 

Frekuensi Khusus/ 

tunggal/ 

periodik 

Khusus/ 

tunggal/ 

periodik 

Format Format laporan 

atau naratif 

Format laporan 

atau naratif 

Alat Bantu 

Pandang 

Digunakan 

secara ekstensif 

Jarang 

digunakan 

Penugasan Diminta pihak 

luar, dalam atau 

atas inisiatif 

sendiri 

Diminta pihak 

luar, dalam atau 

atas inisiatif 

sendiri  

Tabel 13.1 Ciri-ciri Laporan Bisnis 
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Berdasarkan tabel diatas, laporan bisnis dibedakan menjadi 

dua bentuk yaitu laporan bisnis resmi dan laporan bisnis 

tidak resmi. Masing-masing dari kedua laporan tersebut 

mempunyai tujuh ciri, yaitu: (1) Bahasa, (2) Ukuran, (3) 

Distribusi, (4) Frekuensi, (5) Format, (6) Alat bantu 

pandang, (7) Penugasan. 

Adapun persiapan menulis laporan bisnis, antara lain: 

1. Mendefinisikan masalah, tujuan dan ruang lingkup. 

 Ajukan pertanyaan, seperti:  

o Apa yang diinginkan? 

o Berapa banyak? 

o Mengapa? 

o Kapan? 

2. Mempertimbangkan siapa yang akan menerima 

laporan. 

3. Menentukan ide atau gagasan  

Tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. 

Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana 

kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan 

hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi 

apa yang Anda perlukan. 

4. Mengumpulkan bahan yang diperlukan  

Kumpulkan data dari sumber-sumber yang dapat 

dipercaya. Gunakan penelitian primer dan sekunder, 

jika perlu. 

5. Menganalisis dan menafsirkan data 

 Analisis harus objektif dan jujur  

6. Mengorganisasikan data dan mempersiapkan 

‘outline’. 
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B. Bagan Pokok Laporan Bisnis 

Seperti bagan pokok presentasi, bagan pokok laporan bisnis 

juga terdiri atas: Pendahuluan, Tubuh, dan Penutup. Berikut 

ini penjabaran dari masing-masing bagan, yaitu: 

1. Pendahuluan 

 Unsur yang perlu dipertimbangkan untuk 

pendahuluan: 

a. Pemberi Kuasa: pihak yang meminta laporan  

b. Maksud (Tujuan) penulisan laporan  

c. Ruang Lingkup: cakupan atau batas suatu 

pokok bahasan  

d. Metodologi: cara/ teknik mengumpulkan 

data 

e. Latar Belakang: informasi singkat sebagai 

latar pemilihan pokok bahasan  

f. Definisi Istilah: jika laporan mengandung 

istilah yang memiliki beberapa penafsiran  

g. Keterbatasan: dana, waktu, atau data 

2. Tubuh 

Sebagai bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis; 

dalam bagian ini dibahas dan dikembangkan hal-hal 

yang penting secara rinci. Berikut ini, beberapa pola 

organisasi tubuh laporan bisnis, yaitu:  

a. Pola topikal 

Pola yang paling umum; gagasan dilaporkan 

berdasarkan topik yang dipilah-pilah 

menjadi beberapa subtopik, dan seterusnya  

b. Pola kronologis 
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Gagasan, peristiwa atau kejadian disusun 

berdasarkan urutan atau rangkaian waktu 

tertentu  

c.  Pola spasial 

 Pola untuk mendeskripsikan lokasi atau 

tempat  

d. Pola klimks 

Pola dengan urutan ide, kejadian, atau topik 

yang tidak penting, cukup penting, penting, 

sangat penting, dan paling penting  

e. Pola anti klimaks 

Pola dengan urutan ide, kejadian, atau topik 

yang paling penting, sangat penting, 

penting, cukup penting, tidak penting. 

a. Pola kausal 

Pola yang membahas penyebab-penyebab 

suatu masalah dan kemudian diikuti dengan 

akibat-akibatnya  

 

Satu titik tekan laporan bisnis dengan presentasi bisnis, 

adalah pemolesan dengan statistik. Pemolesan ini untuk 

mengambarkan capaian keberhasilan perusahaan lewat 

statistik. Selain itu, dengan pengaturan tata letak (layout), 

margin, indentasi, spasi, dan penomoran, statistik dapat 

digunakan agar laporan mudah diserap. Ada empat pilihan 

penyajian laporan statistik, yaitu dengan: 

(1). GRAFIK  

Grafik menunjukkan dampak visual dari 

sebuah gejala atau perubahan. Bagi sebagian 
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orang, arus garis grafik lebih mudah 

dipahami daripada sebuah tabel dari bagan 

yang berbeda-beda. 

 

Gambar 13.3 Contoh Grafik 

(2). Diagram balok 

Grafik balok sangat berguna untuk 

menunjukkan perbandingan. Jadi perbedaan 

dan persamaannya mudah diketahui  

 
Gambar 13.4 Contoh Diagram Balok 
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(3). Diagram lingkaran 

Grafik lingkaran menunjukkan perbandingan 

antar komponen yang membentuk 

keseluruhan. Prosentase komponen menjadi 

mudah dilihat. Gambar dapat dipahami 

dengan mudah  

 
Gambar 13.5 Contoh Diagram Lingkaran 

 

(4). Piktogram 

Piktogram mempunyai dampak yang nyata. 

Piktogram cocok untuk laporan umum. 
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Gambar 13.6 Contoh Piktogram 

 

3. PENUTUP 

Merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil 

kesimpulan, atau memberi rekomendasi. 

a. Rangkuman  

Berisi ringkasan pembahasan, kekuatan dan 

kelemahan, atau manfaat dan kerugian  

b. Kesimpulan  

  Berisi evaluasi fakta-fakta, tanpa 

memasukkan pendapat pribadi penulis  

c.  Rekomendasi  

  Menyarankan suatu program tindakan 
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C. Format outline dan penomoran 

 Ada tiga format yang bisa dipilih dalam menyusun sebuah 

laporan bisnis, yaitu: (1) Kombinasi  angka huruf, (2) 

Sistem desimal, (3) Kombinasi huruf angka. Berikut 

penjelasan tabelnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.7 Contoh outline dan penomoran laporan bisnis 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13.8 Contoh outline dan penomoran laporan bisnis 

(2) 
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Sebuah laporan bisnis bisa juga dibuat dalam bentuk memo. 

Memo merupakan laporan bisnis singkat. Adapun contoh 

memo dalam lingkungan bisnis, yaitu: 

 

PT “PERDANA NUSANTARA” 

Jalan Ir. Sutami 36 D Telepon: (0271) 57123 

Kentingan – Jebres  

Surakarta 

Kepada : Ridho Amirudin  

Dari : M. Rifa’i Hidayat  

Tanggal : 5 November 1995 

Subjek : Laporan Aktivitas Departemen Pelatihan  

Mulai tanggal 1 Januari s/d Maret 1996 Departemen 

Pelatihan merencanakan berbagai aktivitas antara lain: 

Program yang dilakukan oleh Staf Departemen  

        Frekuensi.  Peserta            Jumlah Jam 

Seminar orientasi    10    150      160 

Seminar pra-purnakarya     3      25        60 

Program yang dilakukan oleh Konsultan  

  Frekuensi Peserta            Jumlah Jam 

Pelatihan komunikasi. 2      50      50 

Pelatihan dinamika  

kelompok             5          60      72 

Saat ini, kami sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk 

kegiatan tersebut. Salah satu alat/bahan yang sedang kami 

persiapkan adalah video cassette. Salinan untuk bahan-

bahan terlampir. 

Lampiran: 
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BAB XIIII 

Bekerja dalam Kelompok 

 

 
Gambar 14.1 Bekerja dalam Kelompok 

 

Perusahaan atau organisasi bisnis, pada dasarnya adalah 

sejumlah orang, yang bekerja sama secara regular, untuk 

mencapai suatu tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai 

dengan baik secara individu. Oleh karena itu, anggota dalam 

perusahaan atau organisasi bisnis bekerja sama dan bekerja 

bersama dalam kelompok-kelompok kerja, sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing. Ada yang mengatakan, sebuah 
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kelompok kerja yang kecil namun solid lebih efektif daripada 

kelompok kerja yang besar namun tidak teroganisasi dengan 

baik. 

 

Berikut ini beberapa keuntungan bekerja dalam kelompok 

kecil, yaitu: 

o Fakta menunjukan bahwa Anda akan 

menghabiskan bagian hidup Anda yang cukup 

besar untuk bekerja dengan orang lain dalam 

kelompok. Jadi Anda memang sudah terbiasa 

bekerja dalam kelompok kecil. 

o Komunikasi kelompok kecil terjadi ketika tiga 

orang atau lebih bertatap muka, biasanya di 

bawah pengarahan seorang pemimpin untuk 

mencapai tujuan atau sasaran bersama dan 

mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi 

dalam kelompok kecil bisa lebih efektif, karena 

bisa langsung dan tidak melewati beberapa 

tahapan, seperti dalam kelompok besar. 

Adapun kelebihan bekerja dalam kelompok, yaitu: 

1. Kerjasama kelompok  

Pemikiran kelompok yang bekerjasama tidak dapat 

dicapai oleh individu yang berpikir sendirian. 

2. Kelompok lebih kreatif daripada individu  

 Kelompok memiliki informasi lebih banyak daripada 

individu. 

3. Kelompok lebih banyak belajar daripada individu  

 Anggota kelompok meningkatkan pemahaman dari 

interaksi kelompok. 
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4. Kelompok melaksanakan tindakan-tindakan yang 

perencanaannya dibantu anggota. 

Disamping kelebihan, bekerja dalam kelompok juga memiliki 

sejumlah kelemahan, yaitu: 

1. Kelompok membutuhkan waktu lebih lama daripada 

individu  

2. Kelompok mungkin didominasi individu  

3. Kelompok mungkin mengandalkan satu atau dua 

individu untuk melakukan pekerjaan  

4. Kelompok mungkin menekan para individu untuk 

menyesuaikan diri  

Dari sejumlah kelemahan diatas, masalah dalam kelompok 

akan pasti selalu ada. Berikut ini beberapa solusi pemecahan 

masalah dalam kelompok: 

o Tujuan utama beberapa kelompok adalah 

menyelesaikan masalah. Pendekatan pemecahan 

malasah sistematis yang disebut berpikir bijaksana 

merupakan satu metode yang membantu kelompok 

mengatasi rintangan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Adapun tahap dan langkah berpikir bijaksana dalam 

menyelesaikan malasah kelompok adalah: 

(1). Tahap pendeskipsian masalah, adapun 

langkah-langkahnya: 

1. Mendefinisikan dan membatasi masalah  

2. Menganalisis masalah  

(2). Tahap pemecahan masalah, adapun 

langkah-langkahnya: 
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1. Menghasilkan pemecahan yang 

memungkinkan  

2. Menilai pemecahan yang disarankan  

3. Memilih pemecahan yang terbaik  

4. Melaksanakan pemecahan  

o Setiap anggota kelompok memiliki panduan 

‘Brainstorming’ yang berhasil, adapun yang disebut 

‘branstorming’, yaitu: 

o Menunda penilaian  

o Berpikir liar (tanpa batas) 

o Saling mendukung (mengandalkan gagasan 

orang lain) 

o Menekankan kuantitas daripada kualitas 

gagasan  

o Mencatat gagasan ketika gagasan tersebut 

muncul  

o Kontribusi juga merupakan salah satu langkah 

pemecahan masalah dalam kelompok. Bila setiap 

anggota kelompok memberikan kontribusi 

terbaiknya, maka masalah ketidakadilan jatah 

pekerjaan bisa dihindari. Berikut ini panduan bagi 

anggota kelompok untuk lebih efektif dalam 

memberikan kontribusi: 

1. Berusaha memahami masalah dan menemukan 

jawaban  

2. Menjamin dan memeriksa bukti yang 

mendukung atau menyangkal pendapat dan 

asumsi  
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3. Menghindari pemilihan pemecahan sampai 

masalah dianalisis secara teliti  

4. Memelihara objektivitas dan menghindari 

keasyikan dengan saran dan usulan mereka 

sendiri  

5. Bekerja untuk tujuan yang berdimensi hubungan 

dan tugas  

6. Membuat pernyataan orientasi atau ‘meta 

diskusi’ 

7. Membantu menangani konflik  

 
Gambar 14.2 Kontribusi dalam kelompok 

o Kelola konflik yang ada. Konflik yang dikelola secara 

tepat dapat menghasilkan kontribusi produktif 

dengan kinerja perusahaan. Berikut ini panduan 

mengelola konflik: 
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o Hadapi sumber ketegangan secara terbuka 

dan jujur  

o Diskusikan masalah, bukan kepribadian 

seseorang  

o Cari cara untuk berkompromi; jangan 

menciptakan pemenang dan pecundang  

o Jernihkan kesalahpahaman mengenai arti  

o Coba bersikap deskriptif; bukan 

mengevaluasi dan menghakimi  

o Pada saat membuat keputusan, 

berpeganglah pada fakta-fakta, bukan 

pendapat pribadi  

o Membuat kelompok diskusi. Ada tiga bentuk 

paling umum kelompok diskusi, yaitu: 

1. Panel 

2. Simposium  

3. Forum 

 

A. Kepemimpinan dalam kelompok kecil 

Kepemimpinan  dalam leompok kecil, didefinisikan sebagai 

penggunaan pengaruh kepada anggota-anggota lain dalam 

suatu kelompok. Kepemimpinan dalam kelompok ada yang 

berdasarkan jabatan atau peringkat, dan ada yang muncul 

dari kelompok itu sendiri. Berikut ini faktor-faktor yang 

menentukan munculnya seorang pemimpin, yaitu: 

1. Kesediaan bekerja 

Mmenunjukkan inisiatif dalam menyelesaikan 

tugas-tugas  

2. Persiapan 
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Membuat rekomendasi; menerima informasi; dan 

memberikan sumber-sumber bagi kelompok  

3. Kontribusi gagasan 

Memberikan gagasan-gagasan yang membantu  

4. Pembuatan kesan positif 

Tiba tepat waktu; luwes; dan terbuka terhadap 

gagasan orang lain 

5. Partisipatif 

Sering memberikan kontribusi secara ringkas  

6. Interaksi verbal dan nonverbal 

Berkomunikasi dengan gaya verbal dan nonverbal 

dan keduanya digunakan secara dinamis 

7. Pengaturan temapt duduk 

Mengambil posisi tengah untuk interaksi kelompok  

Seorang pemimpin biasanya memiliki gaya 

kepemimpinan tersendiri, namun kita dapat 

mengelompokan tipe pemimpin berdasarkan gaya 

kepemimpinannya di dalam kelompok.  

 

 

 

 

 

 

 

Berikut ini beberapa gaya kepemimpinan dalam 

kelompok, yaitu: 
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GAYA PERILAKU YANG DIPERLIHATKAN 

OTORITER Menggunakan kekuasaan; sangat 

bersifat direktif; membuat penegasan; 

mengendalikan perilaku kelompok 

DEMOKRATIS Membagi kekuasaan; partisipatif; 

mencoba menuntun dan bukan 

memerintah 

NONDIREKTIF Meng-investasi-kan kekuasaan dalam 

kelompok; mengkoordinasi; 

memudahkan; memelihara; 

mendorong anggota melatih 

kepemimpinan 

LAISSEZ-FAIRE Melepaskan kekuasaan; 

memperlihatkan ketidaktertarikan 

dalam memimpin orang atau 

menyelesaikan tugas  

Tabel 14.1 Gaya Kepemimpinan di dalam kelompok 

 

Selain faktor-faktor yang memunculkan seorang pemimpin 

dalam kelompok, ada pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepemimpinan, antara lain: 

1. Lingkungan  

2. Komposisi Kelompok  

3. Sifat Tugas  
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BAB XV 

Komunikasi Antarbudaya dan Internasional  

 

 
Gambar 15.1 Komunikasi Antarbudaya dalam lingkungan 

bisnis 

 

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-

orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau 

perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi. Komunikasi 

antarbudaya penting karena: 

o Semakin terbukanya peluang perusahaan 

multinasional masuk ke wilayah suatu negara  

o Semakin pesatnya perkembangan teknologi 

komunikasi dan informasi  

o Budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 
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kelompok orang yang diwariskan dari generasi 

ke generasi  

o Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, 

seperti: sistem agama dan politik, adat-istiadat, 

bahasa, perkakas, pakaian, bagunan, dan karya 

seni  

o Sebuah budaya akan berubah dan berevolusi dari 

waktu ke waktu. Namun, seperangkat 

karakteristik dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok secara keseluruhan dan dapat dilacak, 

meskipun telah berubah banyak, dari generasi ke 

generasi  

Kendala utama dari komunikasi antarbudaya dalam 

lingkungan bisnis adalah perihal bahasa yang berbeda, baik 

lisan maupun tulisan. Namun bila ditelisik lebih lanjut, 

ternyata banyak aspek lain yang perlu diperhatikan dalam 

komunikasi bisnis antarbudaya. Aspek-aspek tersebut antara 

lain: 

1. Nilai-nilai sosial 

Secara umum orang Amerika berpandangan bahwa 

dengan uang akan dapat mengatasi masalah; 

kekayaan yang diperoleh dari usahanya sendiri 

merupakan sinyal superioritas; mereka benci 

kemiskinan dan menghargai kerja keras. Di 

Indonesia, khusunya di daerah pedesaan, orang 

masih memiliki nilai-nilai gotong-royong. 

2. Peran dan status 

Di negara-negara maju, peran wanita di dunia bisnis 

sudah cukup kuat. Kesetaraan sangat menonjol. 
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Dalam hal status, seorang eksekutif di Amerika, 

dapat dilihat dari ruang kerjanya yang eksklusif, 

sedangkan di Prancis ruang kerjanya di tengah-

tengah area terbuka yang dikelilingi oleh pegawai-

pegawai yang lebih rendah. 

3. Pengambilan keputusan 

Di negara seperti Amerika Serikat dan Kanada, para 

eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien 

mungkin dalam pengambilan keputusan-keputusan 

penting. Di Amerika Latin dan Jepang, proses 

pengambilan keputusan berlangsung lambat dan 

bertele-tele. 

4. Konsep waktu 

Bagi eksekutif di Amerika Serikat dan Jerman, waktu 

sangat berharga sehingga mereka berkomunikasi 

cenderung langsung ke pokok persoalan. Bagi 

eksekutif Amerika Latin dan Asia, waktu dapat 

dipandang relatif luwes. Menurut mereka 

menciptakan dasar-dasar hubungan bisnis adalah 

lebih penting daripada sekedar dapat menyelesaikan 

suatu pekerjaan. 

5. Konsep jarak 

Ketika melakukan pembicaraan bisnis, eksekutif 

Amerika Serikat dan Kanada menjaga jarak sekitar 

lima kaki. Bagi eksekutif Jerman dan Jepang, jarak 

tersebut dirasakan kurang dekat. 
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6. Budaya konteks 

Orang-orang dengan budaya konteks rendah seperti 

orang Amerika Serikat atau Jerman sangat 

tergantung pada komunikasi verbal. Mereka 

berbicara cenderung langsung kepada pokok 

persoalan dengan menyampaikan sesuatu secara 

rinci. Sebaliknya, orang Asia umumnya lebih banyak 

tergantung pada komunikasi nonverbal dan 

menyampaikan pesan secara tidak langsung. 

7. Bahasa tubuh 

Orang Bulgaria menyatakan ‘tidak’ dengan 

mengangguk, sedangkan orang Indonesia dengan 

menggeleng. Orang Jepang yang membungkuk 

dipandang sebagai sikap menjilat oleh orang 

Amarika Serikat. 

8. Perilaku sosial 

Di negara-negara Arab, memberi hadiah kepada istri 

orang lain dianggap tidak sopan, kecuali untuk anak-

anaknya. Di Jerman, memberikan bunga mawar 

merah kepada wanita dianggap suatu undangan 

romantis, tetapi menjadi tidak baik jika dikaitkan 

dengan hubungan bisnis dengannya. 

9. Perilaku etis 

Di beberapa negara, perusahaan diharapkan 

membayar sejumlah uang secara resmi untuk 

persetujuan kontrak dengan pemerintah. 

Pembayaran tersebut dianggap hal yang rutin, 

sedangkan di negara lain, hal tersebut dianggap 

sebagai bentuk suap sehingga tidak etis dan ilegal. 



 

 

241 
 

10. Budaya perusahaan 

Budaya perusahaan merujuk kepada cara-cara 

perusahaan melaksanakan sesuatu, bagaimana 

pekerja melakukan tugasnya, bagaimana mereka 

bereaksi satu sama lain, dan bagaimana mereka 

memandang perusahaan. 

 

Agar komunikasi antarbudaya dalam lingkungan bisnis 

menjadi sesuatu yang erat, perlu dikembangkan 

keterampilan komunikasi antarbudaya. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan komunikasi 

antarbudaya, antara lain adalah: 

o Asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah 

terbukti. Jangan berasumsi bahwa orang lain 

memiliki pandangan sama sampai benar-benar 

menjadi kenyataan. 

o Berani mengambil tanggung jawab saat 

berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah 

pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan 

orang lain. 

o Tidak memberi pendapat. Belajar mendengar suatu 

cerita yang utuh dan terimalah perbedaan tanpa 

memberikan pendapat atau penilaian tentang 

mereka. 

o Tunjukkan suatu penghargaan. Belajar bagaimana 

suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui 

suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya 

dalam berbagai budaya yang berbeda. 
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o Empati. Sebelum menyampaikan suatu pesan, 

cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain, 

bagaimana dan mengapa berkomunikasi. 

o Manahan sikap ambiguitas/mendua. Belajar untuk 

mengendalikan kekecewaan pada situasi yang 

membingungkan. 

o Lihat suatu yang superfisial. Jangan diganggu dengan 

sesuatu seperti pakaian, penampilan, atau 

ketidaknyamanan lingkungan. 

o Sabar dan tekun. Ketika seseorang berkomunikasi 

dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda, 

jangan mudah menyerah. 

o Mengenal bias budaya Anda sendiri. Belajar untuk 

mengidentifikasi ketika asumsi Anda berbeda dengan 

orang lain. 

o Fleksibel/ luwes. Siap mengubah kebiasaan atau 

sikap Anda ketika berkomunikasi dengan orang yang 

memiliki budaya berbeda. 

o Tekankan pada hal-hal yang biasa. Carilah kesamaan 

untuk menjalin suatu kerjasama.  

o Mengirim pesan yang jelas. Membuat sinyal verbal 

dan nonverbal yang jelas dan konsisten. 

o Tingkatkan kepekaan budaya Anda. Belajar tentang 

berbagai kebiasaan dan praktik, sehingga seseorang 

perlu waspada terhadap potensi munculnya 

miskomunikasi. 

o Bersifat individual. Berkomunikasi dengan setiap 

orang sebagai individu bukanlah mewakili kelompok 

lain. 
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o Belajar secara langsung. Investigasi setiap budaya, 

sehingga Anda tahu kapan mengirim suatu pesan 

dengan cara langsung atau tidak langsung. 

o Memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis 

kerja. Saat Anda memahami budaya asing, hati-hati 

terhadap umpan balik yang dilakukan si penerima 

pesan. 
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BAB XVI 

PROPOSAL BISNIS 

A. Proposal 

Proposal adalah jenis laporan khusus yang didesain untuk 

menawarkan suatu produk, rencana atau proyek kepada 

pihak lain di luar perusahaan. Proposal harus disusun 

dengan cermat dan menarik untuk meyakinkan pihak lain 

agar tertarik melakukan suatu kerja sama yang berkaitan 

dengan aktivitas bisnis. 

 

B. Fungsi dan jenis porposal 

Proposal merupakan sarana komunikasi tertulis yang 

digunakan untuk mendapatkan usaha baru atau 

memperbaharui dan meningkatkan hubungan bisnis yang 

telah berjalan. Suatu perusahaan atau lembaga  menerbitkan 

proposal untuk menawarkan jasa atau produk dengan 

mengacu pada permintaan pengajuan proposal yang 

menyebutkan spesifikasi produk atau jasa yang diinginkan 

oleh pihak pembeli. Permintaan pengajuan proposal 

menyebutkan semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

jangka waktu yang harus ditepati oleh pihak pemasok 

sehingga hubungan bisnis kedua pihak dapat terwujud. 

Proposal juga dapat berupa catatan transaksi antara 

pemasok dan perusahaan yang telah menjalin hubungan 

bisnis dan kedua pihak telah menyetujui perjanjian untuk 

bekerja sama sebelum proposal  ditulis. Meskipun hubungan 

bisnis kedua pihak telah berjalan dengan baik, proposal 

harus tetap dibuat dan diaujukan untuk bahan peninjauan 
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dan pertimbangan tentang hubungan bisnis antara 

perusahaan pemasok dan perusahaan penjual. 

Proposal dapat diajukan berdasarkan permintaan pihal lain, 

dan dapat pula dibuat atas inisiatif pihak perusahaan, 

organisasi, atau lembaga.. 

1. Proposal berdasarkan permintaan klien. 

Proposal ini dibuat atas permintaan pihak klien atau 

konsumen yang memesan untuk dibuatkan produk 

tertentu. Permintaan biasanya dinyatakan dalam 

bentuk request for proposal atau permintan proposal.  

Pada saat menerima permintan prosal ini, mnajemen 

hrus menyatakan minat terhadap pekerjaan tersebut 

dan memikirkan kemungkinan untuk dapat 

memperoleh barang yang ditawarkan. Perusahaan 

meninjau persyartan, menetapkan lingkungan 

pekerjaan, metode dan prosedur yang digunakan, dan 

perkiraan waktu yang diperlukan, jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan, dan biaya yang harus disediakan. 

kemudian semua dituliskan dalam proposal untuk 

merespons dengan cermat dan perhitungan yang tepat 

pada setiap permintaan yang diajukan dalam 

permintaan proposal. proposal disusun dimulai 

dengan pembukaan pada bab pertama yang menytakn 

tujuan proposal, menetapkan lingkup pekerjaan, 

menyajikan latar belakang informasi, dan 

menerangkan btasan-batasan yang mungkin 

diterapkan dlam kontrak. Badan proposal, yang 

merupakan bagian pokok, menyebutkan rincian 

tentang upaya dan spesifikasi yang dipersiapkan untuk 
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mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. 

sedangkan bagian uraian meliputi metode, jadwal, 

fasilitas, perlengkpan, tenaga kerja, dan biaya yang 

akan digunakan dalam kontrak.  Bagian akhir biasnya 

berupa ringkasan pokok proposal dan meminta 

keputusan dari konsumen.    

2. Proposal berdasarkan Inisiatif 

Proposal ini dibuat berdasarkan inisiatif perusahaan 

yang bertujuan untuk mendapatkan konsumen atau 

mencari biaya untuk pengembangan perusahaan. 

Proposal ditulis tidak berdasarkan permintaan dari 

konsumen atau klien.proposal ini biasanya berisi 

penjelasan tentang alasan yang memotivasi pihak 

penerima agar mengambil keputusan dan bertindak 

sesuai dengan tujuan proposal. Sebagai contoh, 

perguruan tinggi yang mencari dana untuk membiayai 

penelitian atau riset ilmiah terhadap sesuatu hal, dan 

untuk meyakinkan perusahaan proposal harus 

menunjukkan srgi manfaat hasil riset tersebut  

 

C. Komponen proposal    

Proposal terdiri dari komponen-komponen antara lain : 

bagian pembukaan, teks proposal, dan bagian tambahan. 

1. Bagian Pembukaan 

Bagian ini terdiri dari sampul, halaman judul, daftar 

isi, dan daftar ilustrasi yang sama dengan yang 

diterapakan pada laporan. Tetapi, pada bagian 

pembukaan lainnya terdapat beberapa perbedaan 

sebagai berikut : 
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a. Salinan atau foto kopi permintaan proposal, 

sebagai pengganti surat kuasa, salinan atau 

fotokopi ini yang berupa surat atau memo 

permintaan proposal untuk proyek tertentu 

digunakan sebagai pengganti surat kuasa.  

b. Surat pengantar, jika proposal dibuat 

berdasarkan permintaan klien atau pihak 

konsumen, surat pengantar ditulis dengan 

menggunakan pola surat pemberitahuan, dan 

apabila proposal dibuat atas dasar inisiatif perlu 

disertai surat pengantar yang bernada persuasif.   

2. Teks Proposal 

Teks proposal berfungsi “membujuk” konsumen atau 

klien agar mengikat kontrak dengan pihak perusahaan 

atau lembaga yang mengajukan proposal, dan 

menyebutkan persyaratannya. Bagian ini terdiri atas : 

a. Pembukaan, ditulis dengan berorientasi pada 

audiens, pihak yng membaca proposal. Jika 

proposal disusun berdasarkan permintaan klien, 

pembukaan harus mengacu pada permintaan 

proposal, jika hal ini tidak dilakukan maka 

proposal harus menyebutkan faktor-faktor yang 

merupakan alasan pengujian proposal. 

b. Inti Proposal, bagian yang menguraikan tujuan 

pengajuan proposal yang mencakup informasi 

antar lain : pendekatan yang diusulkan, rencana 

kerja, pernyataan kualifikasi, dan biaya. 
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3. Susunan Isi Proposal  

Isi proposal yang disusun dengan baik terdiri dari tiga 

bagian yang panjangnya dapat disesuaikan dengan 

tujua. Bagian tersebut antara lain : 

a. Bagian depan, menunjukkan bahwa pihak yang 

mengajukan proposal memahami kebutuhan 

konsumen, menyatakan maksud dan tujuan 

pelaksanaan pekerjaan dan hasil yang dapat 

diperoleh, mendorong minat untuk segera 

mengambil keputusan. 

b. Bagian inti, diagram yang menunjukkan setiap 

tahapanpekerjaan, jadwal pelaksanaan tahapan 

pekerjan, rincian keterangan hasil, prnyelesaian 

dan keuntungan. 

c. Kesimpulan, pengalaman dan kapabilitas 

perusahan, prosedur untuk pemanfaatan 

jasayang diberikan, kesimpulan yang mengarah 

pada penyerahan pekerjaan. 

   

D. Format proposal 

Lembaga penyandang dana pada umumnya menyediakan 

formulir proposal yang disesuaikan dengan permintaan. 

Perusahaan atau elembaga harus mengajukan permintaan 

secara resmi dengan melampirkan rencana dan 

kebijaksanaan perusahaan. Jika perusahaan mengeluarkan 

petunjuk khusus untuk format proposal, petunjuk tersebut 

harus ditepati dan semua formulir yang diperlukan harus 

tersedia untuk melengkapi proposal. 
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E. Penampilan  

Proposal adalah sarana untuk mengemukakan potensi 

pembeli kepada perusahaan karena penampilannya 

merupakan faktor yang harus diperhatikan. Penulisan 

proposal yang baik perlu memperhatikan beberapa 

persyaratan sebagai berikut : 

1. Menggunakan sampul dari kertas tebal yang berkualitas 

baik dengan nama dan logo perusahaan dengan warna  

yang mencerminkan citra perusahaan. 

2. Menggunakankertas berkualitas baik berwarna putih 

untuk penyajian uraian proposal 

3. Uraian ditulis dengan jarak empat sentimeter dari batas 

tepi kertas sebelah kiri, kanan atas dan bawah 

4. Diketik atau dicetak hanya pada satu sisi kertas dengan 

jarak dua spasi 

5. Menghindari setiap kesalahan agar dapat dibaca dengan 

mudah dan tidak menimbulkan arti ganda yang dapat 

meragukan pembaca. 

6. Membuat anggaran yang tampak menarik karena 

halaman ini akan dibaca paling awal oleh pengambil 

keputusan. Untuk itu, segala sesuatunya harus realistis. 
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Gambar 6.1. Sampul Proposal 
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Gambar 6.2 Bentuk Isi Proposal 
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SOAL-SOAL KOMUNIKASI BISNIS 

 

 

PETUNJUK UMUM 

1. Sebelum mengerjakan soal, teliti dahulu jumlah dan 

nomor halaman naskah ujian saudara. 

2. Tulis Nama & NIM saudara pada lembar jawaban yang di 

kolom yang telah disediakan. 

3. Bacalah setiap petunjuk soal dengan teliti. 

4. Tulislah jawaban saudara pada lembar jawaban yang 

telah disediakan. 

5. Lembar jawaban jangan sampai kotor, basah dan terlipat 

Selamat Bekerja 

 

I. Beri tanda silang pada huruf B (benar) atau S 

(salah) sesuai dengan pilihan saudara. 

1.   B – S  Komunikasi adalah proses pertukaran informasi 

yang mengandung arti, baik secara lisan 

maupun tulisan dengan menggunakan media 

atau tidak. 

 

2.   B – S  Komunikasi lintas budaya merupakan bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau 

lebih yang memiliki budaya yang sama. 

 

3.   B – S  Komunikator yang baik dalam dunia bisnis, 

cukup hanya dengan memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan baik. 
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4.   B – S  Komunikasi nonverbal memiliki sifat yang 

kurang terstruktur sehingga membuat 

komunikasi nonverbal sulit untuk di pelajari. 

 

5.   B – S  Di samping untuk mendapatkan keuntungan, 

tujuan dari organisasi bisnis juga untuk 

meningkatkan kualitas hidup para anggota 

organisasi. 

 

6.   B – S  Fungsi komunikasi dalam manajemen adalah 

sebagai alat untuk mengintegrasikan dan 

mengoordinasikan para pelaku bisnis. 

 

7.   B – S  Komunikasi lisan tepat bila tidak menghendaki 

umpan balik tak langsung. 

 

8.   B – S  Laporan bisnis sebagai suatu laporan yang 

memiliki tujuan yang jelas dan penyajian fakta 

untuk tujuan bisnis tertentu. 

 

9.   B – S  Kejujuran pelamar kerja dapat dilihat dari 

penulisan resume. 

 

10. B – S  Kehadiran teknologi komputer belum mampu 

mendorong percepatan proses komunikasi. 
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II. Pilihlah jawaban yang paling tepat 

I. Pilihan ganda bias 

 

11. Komunikasi Bisnis termasuk ke dalam kategori ilmu ...... 

 a. Muni                                       c. Humaniora 

 b. Terapan                                 d. Ekonomi 

 

12.  “Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, 

pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang 

memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal 

dan impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-

sinyal untuk mencapai tujuan organisasi”. Ini adalah 

pendapat ...... 

  a. Reed Sanderlin                       c. Steade 

  b. Berko                                      d. Rossenblatt 

 

13.  Dalam kehidupan organisasi, informasi yang diperoleh 

melalui saluran komunikasi interpersonal disebut ....... 

  a. Data                                     c. Opini publik 

  b. Rumor                                 d. Komunikasi Informal 

 

14.  Laporan informasi adalah laporan yang 

menyampaikan ..... 

  a. Data dan Fakta                      c. Ramalan 

  b. Pristiwa                                  d. Berita 

 

15. Tahap pertama yang kita lakukan dalam menyusun 

pesan persuasif adalah ..... 

  a. Penetapan topik dan tujuan  
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b. Daya tarik motif 

c. Durasi penyampaian pesan 

  d. Situasi komunikasi 

 

16. Surat bisnis bertujuan untuk membangun relasi antara 

organisasi/lembaga bisnis dengan ..... 

  a. khalayak.                     c. Pelanggan 

  b. penerima surat.          d. Pemasok   

 

17. Penggunaan alat bantu audio-visual dalam presentasi 

bisnis dapat membantu dalam ..... 

 a. Kemudahan presents 

          b. Penyampaian gagasan utama  

          c. Penyajian pesan yang penting 

          d. Mengurangi kelelahan presenter 

 

18. Alat bantu presentasi yang paling efisien dalam 

presentasi adalah... 

 a. OHP.                              c. Hand out 

 b. slide                              d. Makalah 

 

19. Yang termasuk dalam bagian integral dari 

organisasi/lembaga bisnis, tidak menduduki jabatan 

struktur namun bersentuhan langsung dengan proses 

produksi adalah ..... 

 a. Kinsmen.                        c. Manajemen 

 b. Pemilik                           d. Karyawan 
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20. Press release menurut pengertiannya adalah berita 

yang ditulis oleh lembaga bisnis untuk 

menginformasikan 

 a. Kegiatan organisms.       c. Keinginan khalayak 

 b. Permasalahan.                 d. Menghindari konflik 

 

II. Pilihan ganda hubungan kausal 

A. Jika keduanya pernyataan benar dan merupakan 

hubungan sebab akibat 

B. Jika keduanya pernyataan benar tetapi tidak 

mempunyai hubungan sebab akibat 

C. Jika salah satu pernyataan salah  

D. Jika kedua pernyataan salah 

 

21. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, penyampaian pesan 

persuasif sangat menunjang efektivitas komunikasi 

bisnis 

Sebab 

 Esensi komunikasi bisnis adalah persuasif 

 

22. Dalam komuniksi bisnis pesan non verbal perlu 

direncanakan dan dikelola dengan baik 

Sebab 

 Pesan non verbal yang diterima dan ditafsirkan oleh 

komunikasi akan berpengaruh pada citra diri dan citra 

perusahaan/organisasi. 
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23. Mendengarkan merupakan salah satu bentuk 

komunikasi verbal yang penting dalam menjalankan 

bisnis. 

Sebab 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menajer 

masa kini yang berhasil adalah manajer yang banyak 

meluangkan waktunya untuk mendengarkan orang 

lain. 

 

24. Salah satu cara menutup penulisan pesan persuasif dapat 

dilakukan dengan klimaks yang menimbulkan kesan 

positif 

Sebab 

 Penulisan pesan persuasif harus dibuka dengan 

menarik, sehingga merebut perhatian khalayak. 

 

 

25. Ketrampilan negosiasi tidak begitu penting 

peranannya dalam mengatasi konflik kegiatan bisnis 

Sebab 

Setiap konflik dalam kegiatan bisnis akan terselesaikan 

dengan sendirinya seiring perjalanan waktu. 

 

III. Pilihan ganda rangkap 

A. Jika 1 dan 2 benar 

B. Jika 1 dan 3 benar 

C. Jika 2 dan 3 benar 

D. Jika 1, 2, 3  semuanya benar. 
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26. Alasan yang mendasari pentingnya komunikasi dalam 

bisnis antara lain 

 1. Berubahnya sikap dan kebutuhan karyawan 

2. Semakin kompleksnya kegiatan bisnis 

3. Semakin ketatnya kompetisi 

27. Sasaran komunikasi internal dalam komunikasi bisnis 

adalah 

 1. Pemilik 

 2. Manajemen 

 3. Karyawan  

28. Bentuk komunikasi visual akan membantu dalam hal 

 1. Memfokuskan perhatian komunikasi 

 2. Menarik perhatian 

 3. Memudahkan pemahaman 

29. Selain dokumen perusahaan, sumber utama informasi 

primer untuk penyelidikan bisnis dikumpulkan dari 

 1. obsevasi 

 2. survai 

 3. eksperimen 

30. Ketika kita berkomunikasi melalui telpon, maka yang 

tidak mampu kita tangkap adalah pesan dari lawan 

bicara yang bersifat 

 1. visual 

 2. verbal 

 3. gestural 
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III. MENJODOHKAN 

 

31. Komunikasi disampaikan 

melalui kata-kata yang 

jelas, singkat dan padat 

A. Clarity 

32.  Salah satu komponen 

kredibilitas yang harus 

dimiliki oleh seorang 

komunikator dalam 

kinerjanya 

B. Pengumpulan fakta 

33. Salah satu ciri kegiatan 

persuasif 

C. Conciseness 

34. Pesan yang 

dikomunikasikan disusun 

dalam kalimat yang mudah 

dipahami komunikan 

D. Menggunakan 

proses komunikasi 

35. Salah satu tahapan saat 

kita melakukan lobi 

E. Competence 

 

IV. ISIAN SINGKAT 

36. Pesan komunikasi bisnis yang disajikan secara personal, 

adalah pesan yang ditujukan kepada ..... 

37. Yang dimaksud expertness pada diri komunikator 

adalah ..... 

38. Pesan komunikasi bisnis yang disampaikan melalui 

kata-kata, disebut... 

39. Media massa lebih baik digunakan untuk khalayak 

dalam jumlah.... 
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40. Orang yang berpostur mental konkret lebih menyukai 

hal-hal ..... 

41. Ahli komunikasi yang menyebutkan kita sekarang hidup 

di dunia visual adalah..... 

42. Kegiatan komunikasi audio-visual dalam komunikasi 

bisnis bisa dilihat melalui ....... 

43. Dalam kegiatan bisnis, komunikasi kelompok biasanya 

berlangsung dalam kegiatan ...... 

44. Hampir seluruh (75%) kegiatan bisnis bersifat ..... 

45. Penyampaian materi komunikasi bisnis pada awalnya 

hanya mengenal dua bentuk yaitu....... 

 

V. ESAI 

46. Jelaskan pengertian dari komunikasi bisnis ! 

47. Sebutkan variabel-variabel komunikasi bisnis !  

48. Jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi 

internal! 

49. Apa definisi dari Persuasif ? 

50. Lobi merupakan salah satu kegiatan yang menunjang 

kegiatan komunikasi bisnis. Sebutkan dan jelaskan 3 

macam lobi yang dimaksud ! 
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JAWABAN 

I. 1. B II. I. 11. B

 II. 21. A  

 2. S   12. D

  22. A 

 3. S   13. B

  23. B 

 4. B   14. A

  24. B 

 5. S   15. A

  25. C 

 6. B   16. A

 III. 26. D  

 7. S   17. A

  27. B 

 8. B   18. A

  28. C 

 9. S   19. D

  29. A 

 10. S   20. A

  30. B 

 

III. 31. C 

32. E 

33. D 

34. A 

35. B 

 

IV. 36. Perorangan 
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37. Keahlian 

38. Pesan Verbal 

39. Banyak 

40. Praktis 

41. Konfusius 

42. Televisi 

43. Oral 

44. Rapat 

45. Pemberitaan dan iklan 

 

V. 46. Komunikasi bisnis adalh pertukaran gagasan, 

pendapat, informasi, instruksi dan sebagainya 

yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan 

secara personal atau impersonal melalui simbol-

simbol atau sinyal-sinyal tertentu guna mencapai 

tujuan organisasi/lembaga. 

 

 47. a. Variabel sumber  

  b. Variabel pesan  

  c. Variabel penerima  

  d. Variabel Konteks 

  e. Variabel Saluran  

  f. Variabel efek 

 

48. Cara berkomunikasi dalam komunikasi internal 

dapat berupa komunikasi lisan, tulisan, audio 

visual, atau gabungan ketiganya.  

 49. Persuasif adalah proses mempengaruhi sikap, 

pendapat, dan perilaku orang lain dengan 
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menggunakan manipulasi psikologi, sehingga 

orang tersebut berperilaku seperti atas 

kehendaknya senders 

 

 50. a. Lobi tradisonal yang menggunakan pelobi 

untuk mendekati pengambil keputusan. 

  b. Lobi Akar Rumput, yang menggunakan 

masyarakat untuk mempengaruhi 

pengambil keputusan 

  c. Lobi Political Action Committe, yakni 

komite yang dibentuk perusahaan-

perusahaan besar agar wakilnya dapat 

duduk di parlemen atau pemerintah 
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