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SARI 

 

Aji Prakoso Yudistiro. 2007. “Pola Komunikasi Organisasi di PT. Asuransi 
Jiwasraya Semarang Barat Branch Office.” Semarang. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci: Pola Komunikasi Organisasi  

Pola komunikasi organisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam 
penyampaian informasi dari seorang pimpinan kepada para karyawan, yaitu meliputi 
sumber informasi, sebagai pusat ingatan bagi organisasi dan penciptaan gagasan atau 
ide-ide agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan atau instansi. Pola 
komunikasi merupakan salah satu faktor penting guna memperlancar arus produksi, 
oleh karena itu, dalam perusahaan komunikasi dalam penyampaian informasi 
sangatlah penting guna mendukung faktor-faktor produksi perusahaan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pola 
komunikasi organisasi yang dilakukan, faktor yang mempengaruhi, kendala-kendala 
yang dihadapi pada PT Asuransi Jiwasyara Semarang Barat Branch Office. Tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi, faktor 
yang mempengaruhi, kendala-kendala yang dihadapi.  

Objek kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pola komunikasi 
organisasi pada PT Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office, yang 
berlokasi di jalan S. Parman No. 29 A Semarang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode pengolahan 
data yang dilakukan adalah analisisi kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-
angka, pengolahan data ini melalui tiga proses yaitu reduksi data, penguji data dan 
penarik kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pola komunikasi 
organisasi di PT Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office sudah baik yaitu 
telah melaksanakan tahap-tahap dalam pola komunikasi organisasi pada umumnya, 
yaitu meliputi pola komunikasi yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi 
dan kendala-kendala yang dihadapi, walaupun masih ada kekurangan dalam 
penerapan yang dilakukan di perusahaan, tetapi pola komunikasi organisasi di 
perusahaan sudah berjalan dengan baik.  

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pola komunikasi organisasi 
di PT Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office, meliptui pola komunikasi 
yang dilakukan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kendala-kendala yang 
dihadapi. Saran penulis dalam hal ini agar penerapan pola komunikasi di PT. 
Asuransi Jiwasraya harus lebih bermusyawarah dan tidak bersifat individual dalam 
penyampaian usulan atau ide yang membangun guna pencapaian tujuan perusahaan 
dan sarana dan prasarana pengembangan harus lebih ditingkan guna meningkatkan 
kualitas karyawan dalam bekerja.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan mengalami perkembangan akibat pesatnya kemajuan 

teknologi komunikasi sangat penting dalam berorganisasi, walaupun 

komunikasi penting dalam semua tingkat manajemen, tetapi memiliki maksud 

sebagai sarana memadukan aktivitas-aktivitas dalam berorganisasi atau sarana 

penghubung antar orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. 

Oleh karena itu pentingnya suatu komunikasi menentukan maju mundurnya 

suatu perusahaan.  

Kegiatan-kegiatan dalam usaha penanganan suatu perusahaan tidak lepas 

dari suatu pola komunikasi, dalam perusahaan pola komunikasi dalam 

organisasi diharuskan saling merespon dan selalu tanggap dalam menghadapi 

suatu masalah yang akan dihadapi, agar tidak ada sikap saling curiga atau 

saling menyalahkan baik dengan atasan maupun dengan karyawan.  

Tujuan komunikasi antara lain adalah mengadakan perubahan-perubahan 

untuk mempengaruhi tindakan dan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan. 

Misalnya, memerlukan informasi tentang harga, kompetisi, teknologi, dan 

keuangan, serta informasi tentang daur usaha dan aktivitas perusahaan. 

Komunikasi penting artinya karena komunikasi memadukan fungsi-fungsi 

manajemen. Secara khusus, komunikasi diperlukan untuk menetapkan dan 

1 
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menyebarluaskan tujuan perusahaan, menyusun rencana untuk mencapai 

tujuan, mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, 

dengan cara yang paling efektif dan efisien, menyeleksi, mengembangkan, dan 

menilai anggota organisasi.  

Secara grafis, menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya 

memperlancar fungsi manajemen, tetapi komunikasi juga menghubungkan 

perusahaan dengan lingkungan eksternal. Melalui komunikasi setiap 

organisasi merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya.  

Telah diutarakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian 

informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling 

pengertian. Yang dimaksud dengan komunikasi dalam organsasi adalah suatu 

proses penyampaian informasi, ide-ide, di antara para anggota secara timbal 

balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam organisasi pada dasarnya 

merupakan suatu kegiatan intern di dalam organisasi. Akan tetapi perlu 

diketahui bahwa dalam praktik, kegiatan komunikasi dalam organisasi itu 

dapat melampaui batasan-batasan organisasi itu sendiri. Publikasi-publikasi 

yang sebenarnya bersifat khusus dan terbatas untuk anggota organisasi sering 

mendapat perhatian dari publik (orang-orang diluar organisasi). Oleh karena 

itu masalah komunikasi dalam organisasi menyangkut dua segi, yaitu masalah 

itu sendiri dan masalah organisasi, masalah itu sendiri yaitu masalah yang 

timbul diakibatkan kesalahan antarpribadi baik itu seorang pimpinan atau pun 
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seorang karyawan, sedang masalah organisasi yaitu masalah yang timbul di 

dalam perusahaan dan harus diselesaikan secara berorganisasi. Semua masalah 

yang timbul dalam organisasi akan segera teratasi apabila komunikasi yang 

berlangsung dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dalam 

organisasi akan berjalan dengan baik apabila arus informasi dalam organisasi 

diterapkan secara sempurna, sehingga tidak terjadi suatu hambatan dalam 

penerapan sistem komunikasi organisasi.  

Pentingnya pola komunikasi dalam organisasi perlu dilakukan dengan 

sistem yang baik dan benar di dalam berogranisasi. Di mana kegiatan dalam 

perusahaan berorganisasi tidak hanya ada hubungan antar atasan dengan para 

karyawan, tetapi secara sistem penerapan komunikasi organisasi dalam 

penciptaan gag sehingga dapat terjalin hubungan timbal balik dalam 

pencapaian tujuan perusahaan.  

Komunikasi memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya 

organisasi, yaitu sebagai sumber informasi, dan sebagai pusat ingatan bagi 

organisasi (Ig. Wursanto, 2002: 12).  

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perasuransian. Dan tujuan perusahaan Asuransi Jiwasraya yaitu memasarkan 

produk jasa dengan berbagai jenis, contohnya: asuransi tentang tunjangan hari 

tua, asuransi tentang beasiswa anak, asuransi tentang kecelakaan atau 

kematian.  
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Dalam PT. Asuransi Jiwasraya komunikasi organisasi yang diterapkan 

sangat baik dan sesuai dengan alur struktur organisasinya, dalam kaitannya 

komunikasi organisasi yang dipergunakan oleh seorang pimpinan kepada para 

karyawan menggunakan saluran komunikasi berupa saluran komunikasi ke 

atas dan ke bawah, sebab penggunaan saluran komunikasi tersebut dapat 

menciptakan iklim komunikasi organisasi yang lebih terbuka guna 

meningkatkan kreativitas para karyawan. Akan tetapi para karyawan ikut 

dilibatkan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh pimpinan 

yang sekaligus juga merupakan masalah organisasi. Hal ini merupakan 

dorongan kepada karyawan untuk lebih meningkatkan kreativitas dan 

semangat kerja sesuai dengan batasan kemampuan masing-masing.  

Pola komunikasi yang ada pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat 

Branch Office, yakni semakin hari semakin bertambah baik dalam 

penyampaiannya. Hal tersebut merupakan bukti di mana kegiatan dalam 

perusahaan selalu membutuhkan pola komunikasi dalam penerapan informasi, 

oleh karena itu perlu diadakan penerapannya secara baik dan benar.  

Menyadari betapa pentingnya peranan pola komunikasi dalam suatu 

organisasi, maka penulis tertarik untuk memilih judul “POLA 

KOMUNIKASI ORGANISASI DI PT. ASURANSI JIWASRAYA 

SEMARANG BARAT BRANCH OFFICE.”  
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pola komunikasi organisasi yang dilakukan PT. Asuransi 

Jiwasraya Semarang Barat?  

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pola komunikasi organisasi pada 

PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat?  

3. Kendala-kendala yang dihadapi di dalam pola komunikasi organisasi PT. 

Asuransi Jiwasraya Semarang Barat?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu “Pola 

Komunikasi Organisasi di PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch 

Office.” Maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pola komunikasi organisasi yang dilakukan di PT. 

Asuransi Jiwasraya Semarang Barat?  

2. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi pole 

komunikasi organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat? 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi di dalam pola 

komunikasi organisasi PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat?  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat secara teoritis  

Sebagai pembanding antara teori yang didapat di bangku kuliah 

dengan fakta di lapangan serta sebagai bahan acuan di bidang penelitian 

dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.  

2. Manfaat secara praktis  

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah:  

a. Memberikan masukan bagi instansi untuk lebih memperhatikan dan 

meningkatkan sistem komunikasi, sebagai bahan referensi dan bahan 

pertimbangan bagi instansi.  

b. Untuk lembaga akademik semoga dapat dijadikan sebagai masukan 

dan bahan referensi bagi para pembaca yang membutuhkan.  

c. Bagi peneliti sebagai bahan dasar penelitian dan pemecahan 

permasalahannya serta menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

wawasan mengenai pola komunikasi organisasi.  

 

E. Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang bertujuan memudahkan jalannya pikiran atau ide dalam memahami 

secara menyeluruh isi Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan Tugas 

Akhir adalah sebagai berikut:  
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I. Bagian Awal  

Bagian Awal Tugas Akhir terdiri dari: sampul, lembar logo Universitas 

Negeri Semarang, lembar judul, lembar pernyataan, lembar motto dan 

persembahan, sari, daftar, daftar gambar, daftar lampiran.  

 

II. Bagian Pokok 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Penelitian.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang teori dan konsep-konsep yang 

mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini.  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai metode lokasi penelitian, objek 

penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan.  

BAB V  PENUTUP 

Terdiri dari kesimpulan dan saran   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pola Komunikasi Organisasi  

Dalam dunia usaha dewasa ini gaya di mana penyampaian informasi 

dapat dipahami dan dapat mengalir lebih cepat. Suatu kemacetan yang 

sangat singkat sekalipun dalam komunikasi organisasi yang bergerak cepat 

menyebabkan kerugian besar karena hilangnya output. Yang sebenarnya 

diperlukan bukanlah informasi lebih banyak, tetapi informasi yang 

relevan. Dengan demikian, informasi dalam komunikasi organisasi perlu 

pertimbangan bersama agar pengambilan keputusan lebih efektif.  

Jaringan komunikasi mempunyai karakteristik lain, yang bisanya 

disebut dengan pola atau bentuk. Pola atau bentuk jaringan ini 

mempengaruhi kinerja organisasi. Sentralitas menunjukkan pada tingkat 

di mana suatu kelompok berpurat di sekitar satu orang. Posisi yang paling 

sentral adalah seseorang yang berinteraksi dengan semua atau sebagian 

besar anggota organisasi. Pola atau struktur komunikasi sentralisasi akan 

efisien untuk tugas bersifat komplek.  

Seorang individu pada satu saat tertentu hanya dapat menangani 

sejumlah informasi tertentu, dan dalam tugas komplek seseorang akan 

kelebihan informasi, yang disebut dengan kejenuhan informasi.  

8 
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Secara umum terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam 

organisasi, yaitu: bentuk roda, Y, lingkaran, rantai, dan informasi untuk 

semua arah (Barker, 1981: 220) dikutip dari buku (Haryani, Sri, 2001: 45). 

Secara rinci akan dibahas sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Roda  Y Rantai  

 

 

 

 

 

 

 

Lingkran  Semua Arah  

 

 

 



 10

1) Roda 

Pola roda merupakan komunikasi dengan dua saluran, di mana setiap 

karyawan akan mengirim dan menerima pesan ke pusat komunikasi, dan 

pusat komunikasi akan menerima serta mendistribusikan informasi yang 

diterimanya. Pada contoh bentuk roda ini, atasan biasanya merupakan 

sumber komunikasi, ia dapat mengirimkan informasi ke semua 

bawahannya. Masing-masing bawahan dapat mengirim pesan jaringan 

yang menggambarkan situasi di mana kedua anggota pada bagian ujung 

rantai hanya dapat berkomunikasi dengan orang di antara mereka dan 

orang yang berada di pusat. Dengan demikian, kedua orang yang berada di 

tengah-tengah menyampaikan informasi ke atas. Jaringan ini dapt 

dipandang sebagai sentralisasi informasi, tetapi dengan kadar sentralisasi 

lebih rendah dibandingkan dengan jaringan roda.  

Pola komunikasi tersebut jelas mempunyai dampak terhadap organisasi. 

Jaringan komunikasi yang desentralisasi seperti yang diilustrasikan dengan 

bentuk roda dan rantai boleh jadi cocok untuk menghimpun informasi 

guna menanggulangi masalah-masalah rutin. Untuk menghindarkan 

komunikasi yang tidak diperlukan, figur sentral juga memiliki kesempatan 

besar untuk mempengaruhi yang lain dan untuk mempraktikkan 

keorganisasian.  

Jaringan komunikasi mempunyai karakteristik lain, yang biasanya disebut 

dengan pola atau bentuk. Pola atau bentuk jaringan ini mempengaruhi 
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kinerja organisasi. Sentralisasi menunjukkan pada tingkat di mana suatu 

kelompok berpurat di sekitar satu orang. Posisi yang paling sentral adalah 

seseorang yang berinteraksi dengan semua atau sebagian besar anggota 

organisasi. Pola atau struktur komunikasi sentralisasi akan efisien untuk 

tugas bersifat komplek.  

Seorang individu pada saat-saat tertentu hanya dapat menangani sejumlah 

informasi tertentu, dan dalam tugas-tugas yang komplek seseorang akan 

kelebihan informasi, yang disebut dengan kejenuhan informasi. Ke atas 

tersebut, namun tidak dapat mengirim dan menerima pesan langsung dari 

karyawan.  

2) Y 

Pada pola Y ini pusat komunikasi tidak dapat berkomunikasi langsung 

dengan seluruh individu, tetapi ada indivu yang komunikasinya harus 

melalui individu lain.  

3) Rantai (Chain)  

Pola rantai hampir sama dengan pola lingkaran, hanya saja di sini ada dua 

individu yang berada di akhir jaringan, sehingga hanya dapat mengirim 

dan menerima pesan dari satu posisi.  

4) Lingkaran  

Pola komunikasi lingkaran memungkinkan masing-masing individu untuk 

mengirim pesan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanannya. Namun 
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demikian individu tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara 

langsung ke seluruh karyawan.  

5) Formasi Semua Arah  

Pada jaringan semua arah, semua individu pada semua posisi 

dimungkinkan untuk mengirim dan menerima informasi ke segala arah. 

Jaringan, struktur, pola ini digunakan untuk menentukan tipe interaksi 

antara individu dalam perusahaan.  

Perkembangan komunikasi sejalan dengan kemajuan suatu 

masyarakat. Pada masyarakat yang telah maju seperti Amerika, maka 

bidang ilmu komunikasi ini mendapat perhatian yang relatif besar. Hal ini 

ditunjukkan dengan banyaknya universitas yang membuka jurusan 

komunikasi, banyak penelitian-penelitian mengenai komunikasi, serta 

berkembangnya produk teknologi yang mendukung komunikasi seperti: 

televisi, telepon, internet, dan satelit.  

Di Indonesia, pada awalnya pemahaman tentang komunikasi ini 

belum mendapatkan perhatian dari masyarakat. Namun dengan 

berkembangnya perekonomian dan masyarakat pada umumnya, maka 

perhatian terhadap komunikasi menjadi sangat besar pula. Lebih dari itu, 

dalam era globalisasi, di mana batasan-batasan dunia menjadi kabur, maka 

perkembangan komunikasi tidak dapat dibendung lagi. Orang-orang di 

benua yang berbeda dapat berkomunikasi dengan cepat. Selain itu tersedia 

banyak pilihan komunikasi.  
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Ilmu komunikasi berkembang dari retorika, yang berasal dari 

Yunani. Retorika kemudian secara sistematis dan metodologis dipelajari, 

diteliti, dan dipraktikkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian 

dilanjutkan oleh Demosthenes, dan Cicero (Effendy, 2002:9). Publisistik 

itu sendiri berasal dari kata publizistek, yang berarti ilmu persuratkabaran. 

Publisistik ini pada awalnya berkembang di Eropa.  

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal 

dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang 

berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Menurut Carl 

I. Hovlan menyebutkan secara jelas bahwa ilmu komunikasi merupakan 

suatu upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas prinsip-prinsip, dan 

atas dasar tersebut disampaikan informasi serta terbentuk pendapat dan 

sikap. (Hovland dalam Effendy, 2002:6).  

Selain menurut (Webster’s New World Dictionary, 1996:282) dikutip 

dari buku (Haryani, Sri, 2001:5) komunikasi adalah sebagai seni untuk 

mengekspresikan ide-ide khususnya melalui kata-kata atau tulisan, 

merupakan ilmu pengiriman atau penyampaian informasi melalui simbol-

simbol.  

Menurut Harold D. Laswel yang terkenal dalam bidang komunikasi 

menerangkan bahwa komunikasi adalah (Effendy, 2002:13) dikutip dari 

buku (Haryani, Sri, 2001:6):  

a) Siapa yang mengatakan.  
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b) Dengan/melalui saluran apa.  

c) Kepada siapa.  

d) Dengan efek/pengaruh apa.  

Akan tetapi, pengertian komunikasi yang dipaparkan di atas sifatnya 

dasariah, dalam arti bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung 

kesamaan makna antara dua belah pihak yang terlibat. Dikatakan minimal 

karena kegiatan komunikasi tidak hanya informati, yaitu agar orang lain 

mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia 

menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau 

kegiatan, dan lain-lain.  

Di antara para ahli sosiologi, ahli psikologi, dan ahli politik di 

Amerika Serikat, yang menaruh minat pada perkembangan komunikasi 

adalah Carl I. Hovland. Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah 

“Upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegar asa-asas 

penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap.  

Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat dilancarkan 

secara efektif, para peminat sering mengutip paradigma yang dikemukakan 

oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communication in Society.  

Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa asas komunikasi 

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, 

yakni, (Lasswell, 1990:10) dikutip dari buku (Effendy, 2002:10):  
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1. Komunikator (communicator, source, sender)  

2. Pesan (message)  

3. Media (Channel, media) 

4. Komunikan (receiver, communication)  

5. Efek (effect, impact)  

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu.  

Lasswell menghendaki agar komunikasi dijadikan objek studi ilmiah, 

bahkan setiap unsur diteliti secara khusus. Studi mengenai komunikator 

dinamakan control analysis; penelitian mengenai pers, radio, televisi, film, 

dan media lainnya. Sedangkan effect analysis merupakan penelitian 

mengenai efek atau dampak yang timbul oleh komunikasi. Demikian 

kelengkapan unsur komunikasi menurut Harold Lasswell yang mutlak 

harus ada dalam prosesnya.  

Sedangkan menurut, Wexley dan Yukl antara lain mengatakan: 

“Communication can be defined as the transmission of information 

between two or more persons.” Artinya: “Komunikasi dapat diberikan 

definisi sebagai pengiriman informasi antara dua orang atau lebih.” 

(Wexley and Yukl, 1981:24) dikutip dari buku (Effendy, 2002:4).  

Sedangkan menurut, Mc. Farland memberikan definisi sebagai 

berikut: “Communication may be defined as the process of meaningful 

interacition amon human being.” Komunikasi dapat didefinisikan sebagai 
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interaksi atau proses hubungan saling pengertian antar manusia. (Carl I. 

Hovland, 1996: 114) dikutip dari buku (Effendy, 2002: 9)  

Elliot Jaques memberikan definisi sebagai berikut, “Communication 

is the sumtotal of directly and indirectly conscously and unconscously 

transmitted feeling, attitudes, and wishes.” Artinya kurang lebih sebagai 

berikut, “Komunikasi adalah penyampaian berbagai macam perasaan, 

sikap, dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik 

secara sadar maupun tidak sadar. (Effendy, 1996:1) dikutip dari buku 

(Haryani, Sri, 2001:5).  

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak 

kepada pihak lain untuk mendapat saling pengertian.  

B. Unsur-unsur Proses Komunikasi Organisasi  

Proses merupakan suatu rangkaian daripada unsur-unsur yang harus 

dilalui dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Proses komunikasi 

merupakan rangkaian dari unsur-unsur yang harus dilalui dalam 

pengiriman informasi. Adapun rangkaian model proses komunikasi adalah 

melalui unsur-unsur sebagai berikut: (Wayne Pace, 1998: 173)  

 

 

 

 

Sender  Encoding Decoding  Receiver   
 
 

Media  

Pesan  

Gangguan 

Balikan   Response  
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1. Sender :  Komunikator yang menyampaikan pesan kepada 

seseorang atau sejumlah orang.  

2. Encoding :  Penyandian, proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk 

lambang.  

3. Message :  Pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator.  

4. Media :  Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunikan.  

5. Decoding :  Proses dimana komunikan menetapkan makna pada 

lambang yang  disampaikan oleh komunikator 

kepadanya.  

6. Receiver :  Komunikan yang menerima pesan dari komunikator.  

7. Response :  Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah 

diterpa pesan.  

8. Feedback :  Umpan balik, tanggapan komunikan apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator.  

9. Noise :  Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses 

komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh 

komunikan yang berbeda dengan pesan yang 

disampaikan oleh komunikator.  

Model komunikasi di atas menegaskan faktor-faktor kunci dalam 

komunikasi efektif. Komunikator harus tahu khalayak mana yang 



 18

dijadikan sasaran dan tanggapan apa yang diinginkan. Ia harus terampil 

dalam menyandi pesan dengan memperhitungkan bagaimana komunikan 

sasaran biasanya mengawasi pesan. Komunikator harus mengirimkan 

pesan melalui media yang efisien dalam mencapai khalayak sasaran.  

 

C. Proses Komunikasi Dalam Organisasi  

Sebelum komunikasi berlangsung, tujuan yang dinyatakan sebagai 

pesan yang akan disampaikan, adalah sangat penting. Komunikasi terjadi 

antara sebuah sumber (pengiriman berita) dan sebuah penerima berita. 

Pesan disandikan (diubah dalam bentuk simbol) dan disalurkan kepada si 

penerima pesan, yang menerjemahkan (memecahkan sandi) pesan yang 

disampaikan oleh penerima berita. Hasilnya berupa sebuah pemindahan 

maksud dari satu orang kepada orang lain.  

Sumber berita menyampaikan pesan dengan menyandikan suatu 

pemikiran. Pesan merupakan produk berbentuk fisik. Ketika kita sedang 

berbicara, apa yang kita bicarakan adalah pesan. Saluran adalah media 

perantara yang dilalui oleh pesan. Pesan tersebut diseleksi oleh sumber 

berita, yang harus menentukan adalah akan menggunakan saluran formal 

atau informal. Saluran formal dibentuk oleh organisasi dan menyalurkan 

pesan yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi. Bentuk lain 

dari pesan, seperti masalah pribadi atau sosial, mengikuti saluran informal 

dalam organisasi. Penerima berita adalah objek kepada siapa pesan 
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tersebut diarahkan. Tetapi sebelum pesan diterima, simbol didalamnya 

harus diubah ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima. 

Umpan balik diperlukan untuk memeriksa seberapa sukses kita 

menyampaikan pesan seperti yang dimaksud. Proses tersebut menentukan 

apakah suatu pemahaman telah tercapai.  

Di dalam komunikasi secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam 

proses komunikasi yaitu pengiriman yang menyampaikan pesan kepada 

penerima melalui saluran tertentu. Kajian langkah-langkah dalam proses 

komunikasi, yaitu:  

1. Pengiriman pesan: yaitu komunikasi dimulai oleh pengirim yang 

memiliki “pikiran” atau ide. Pikiran atau ide ini selanjutnya diolah 

sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh pengirim dan 

penerima.  

2. Menyampaikan pesan: yaitu informasi disampaikan melalui “saluran” 

yang menghubungkan pengiriman dengan penerima pesan.  

3. Penerima pesan: yaitu penerima pesan harus “siap” menerima pesan 

agar pesan itu dapat diolah menjadi pikiran.  

4. Gangguan dan balikan dalam komunikasi : yaitu komunikasi 

dipengaruhi oleh gangguan (noise atau keributan) yaitu segala sesuatu 

yang menghambat komunikasi-apakah gangguan itu pada pengirim, 

pada penyampaian pesan,a tau pada penerima.  
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5. Faktor-faktor situasi dan organisasi dalam komunikasi: yaitu banyak 

faktor situasi dan organisasi yang mempengaruhi proses komunikasi.  

D. Arus Komunikasi Dalam Organisasi  

Dalam organisasi yang efektif, komunikasi mengalir ke berbagai 

arah, tetapi banyak bukti bahwa masalah akan timbul apabila hanya bentuk 

komunikasi seperti itu yang ada. Peter F. Drucker, secara tegas 

menyatakan bahwa komunikasi tidak akan berhasil karena mengakibatkan 

penerima komunikasi. Drucker mengemukakan bahwa komunikasi harus 

dimulai dengan penerima, karena banyak kesamaan antara kedua jenis arus 

komunikasi maka dibagi menjadi sebagai berikut: (F. Stacey, 1978:114) 

dikutip dari buku (Hutauruk, Gunawan, 1989:174).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke atasKe bawah

Horisontal

Diagonal  

1) Komunikasi ke bawah 

Komunikasi ke bawah, yaitu: Arus informasi yang mengalir dari 

orang-orang tingkat atas ke tingkat bawah.  
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2) Komunikasi ke atas  

Komunikasi ke atas, yaitu: Arus informasi yang mengalir berasal dari 

bawah kepada atasan dan berlanjut terus ke atas.  

3) Komunikasi bersilang  

Komunikasi bersilang, yaitu: Arus informasi antara orang-orang pada 

tingkat organisasi yang sama, digunakan untuk mepercepat upaya-

upaya dalam rangka mencpai tujuan organisasi.  

4) Komunikasi tulisan  

Komunikasi tulisan, yaitu: Arus informasi yang mempunyai kelebihan 

menyediakan catatan, referensi, dan mempersiapkan pesan dengan 

seksama dengan cara pengiriman secara masal.  

5) Komunikasi lisan 

Komunikasi lisan, yaitu: Arus informasi berbentuk pertemuan tatap 

muka antara dua orang (atasan dengan bawahan).   

6) Komunikasi nonverbal  

Komunikasi nonverbal, yaitu arus informasi menggunakan ekspresi 

wajah, gerakan tubuh dan komunikasi nonverbal menopang 

komunikasi lisan/verbal.  

E. Jaringan Komunikasi  

Jaringan adalah situasi terstruktur di mana orang-orang 

menyampaikan pesan informasi dalam suatu pola tertentu. Dalam jaringan 

setiap organisasi berkomunikasi dengan orang yang berada di tengah-
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tengah. Situasi komunikasi seperti ini sama dengan suatu keadaan 

organisasi di mana bawahan berkomunikasi dengan atasan mereka; situasi 

ini mewakili keadaan di mana terdapat sentralisasi yang sangat kuat.  

Jaringan yang menggambarkan situasi di mana kedua anggota pada 

bagian ujung rantai hanya dapat berkomunikasi dengan orang di antara 

mereka dan orang yang berada di pusat. Dengan demikian, kedua orang 

yang berada di tengah-tengah menyampaikan informasi ke atas. Jaringan 

ini dapat dipandang sebagai sentralisasi informasi, tetapi dengan kadar 

sentralisasi lebih rendah dibandingkan dengan jaringan roda.  

Jaringan komunikasi yang disentralisasi seperti yang diilustrasikan 

dengan bentuk roda dan rantai boleh jadi cocok untuk menghimpun 

informasi guna menanggulangi masalah-masalah rutin. Untuk 

menghindarkan komunikasi yang tidak diperlukan, figur sentral juga 

memiliki kesempatan besar untuk mempengaruhi yang lain dan untuk 

mempraktikkan keorganisasian.  

Jaringan semua saluran, dan dalam kadar tertentu juga bersifat 

desentralisasi dan boleh jadi sesuai dengan masalah-masalah yang belum 

jelas dan bersifat non rutin. Orang-orang dalam jaringan komunikasi ini 

dapat berkomunikasi secara bebas dan karena dapat menggunakan 

kreativitas mereka untuk mengembangkan alternatif pemecahan yang 

inovatif terhadap suatu masalah. Arus komunikasi yang bebas dapat juga 
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memuaskan orang-orang pada saat mereka dapat memberi kontribusi 

dalam pemecahan masalah.  

Hasil-hasil penemuan itu, yang sebagian besar berasal dari 

pengkajian kelompok-kelompok kecil dalam situasi terkendali, harus 

ditafsirkan secara hati-hati. Dalam kehidupan “nyata” interaksi antar orang 

diperumit dengan hubungan antara kuasa (power) dengan wewenang 

tanggungjawab organisasi. Organisasi tidak sekedar legalitasian seperti 

yang diciptakan dalam suasana penelitian. Dengan adanya arus informasi 

makin meningkatnya kompleksitas organisasi seperti yang dapat 

ditemukan dalam pendepartemenan matriks menghendaki adanya 

komunikasi yang lebih terbuka.  

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hasil penemuan 

tersebut berasal dari penelitian sekelompok kecil dan mungkin tidak 

relevan bagi kelompok besar. Dapat dibayangkan betapa rumitnya 

penerapan jaringan semua saluran bagi sekelompok yang memikul beban 

informasi berlebih dan karenanya akan bereaksi sedemikian rupa. 

Meskipun adanya batasan-batasan itu, para manajer dapat memperoleh 

dari pemahaman akan jaringan komunikasi yang dapat membantu dalam 

menyusun struktur organisasi.  

Organisasi sebagai teknik komunikasi dalam struktur organisasi 

formal dan hubungan organisasi informal memberikan kontribusi nyata 

bagi komunikasi yang berlangsung di antara anggota kelompok yang 
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bekerjasama. Dalam struktur organisasi formal, klasifikasi peranan dan 

hubungan peranan, serta klasifikasi pengelompokkan dan pendelegasian 

wewenang, merupakan hal yang penting untuk memahami komunikasi 

dengan orang-orang. Dalam kenyataannya, struktur organisasi formal 

dapat dipandang sebagai jaringan keputusan komunikasi.  

Tetapi organisasi informal juga memiliki peranan yang signifikan 

dalam komunikasi. Orang-orang yang bekerjasama membentuk hubungan 

pribadi yang berusaha mengkomunikasikan informasi yang tidak dapat 

diperoleh dari sumber-sumber formal. Sebagian informasi itu tersedia 

karena bersifat selentingan yang tidak bisa ditangani melalui saluran 

formal. Tetapi penting diperhatikan bahwa orang-orang pada umumnya 

mengembangkan dan terlibat dalam organisasi informal.  

Lebih lanjut, apabila kita mengikuti arti organisasi informal menurut 

Chester Barnard, pelopor dan teoritisi maanajemen terkemuka, kita 

mengetahui bahwa tujaun utama organisasi informal adalah komunikasi. 

Apabila orang-orang yang terjadi tanpa disengaja, tujuan bersama. Maka 

jelas bagi kita bahwa bahasa itu sendiri merupakan bentuk organisasi 

informasi yang penting.  

Dalam praktiknya, para manajer harus memperhitungkan keberadaan 

organisasi informal dan terutama sekali saluran informasi informal. 

Pengalaman menunjukkan bahwa saluran informasi informal sangat cepat 
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dan akurat. Oleh karena itu, sangat penting artinya untuk memanfaatkan 

hal itu untuk menerima dan menyebarluaskan informasi.  

 

F. Hambatan-hambatan Dalam Komunikasi Organisasi  

Setiap kegiatan yang mempunyai tujuan selalu menghadapi berbagai 

macam hambatan dan kebuntuan. Demikian dengan pola komunikasi yang 

kadang-kadang tidak mencapai sasaran yang seperti diharapkan. Yang 

disebut hambatan dalam komunikasi organisasi adalah komunikasi yang 

menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam berorganisasi. 

Komunikasi organisasi dapat terjadi secara formal maupun informal, 

namun prinsipnya adalah membahas masalah-masalah yang berhubungan 

dengan perusahaan. Hal-hal yang menyebabkan komunikasi dalam 

organisasi tidak efektif, yaitu: (Haryani, Sri, 2001:51).  

1. Kelebihan/kebanyakan informasi yang disampaikan.  

2. Tingkat kerumitan pesan.  

3. Penerimaan pesan ganda.  

4. Perbedaan status.  

5. Kurangnya kepercayaan komunikasi yang tidak berstruktur.  

6. Komunikasi yang tidak berstruktur.  

7. Kesalahan pemilihan media.  

8. Iklim komunikasi tertutup.  

9. Komunikasi yang tidak etis.  
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10. Komunikasi yang tidak efektif.  

11. Halangan yang bersifat fisik.  

Di samping masalah-masalah yang terjadi di atas, ada pula yang 

dikemukakan dalam pola komunikasi yang harus diperhitungkan dalam 

sistem sosial, yaitu: (Katz, 1982:451) dikutip dari buku (Hutauruk, 

Gunawan, 1989: 182).  

a. Kurangnya perencanaan berkomunikasi. 

Komunikasi yang baik jarang terjadi begitu saja. Terlalu sering orang-

orang mulai berbicara atau menulis tanpa memikirkan, merencanakan, 

dan menyatakan tujuan pesan terlebih dahulu. Padahal, penyeleksian 

saluran yang paling sesuai, dan pemilihan waktu yang tepat dalam 

meningkatkan pemahaman dan mengurang penolakan terhadap 

perubahan.  

b. Asumsi yang tidak jelas:  

Meskipun sangat penting, tetapi yang sering terjadi diabaikan adalah 

asumsi yang mendasari pesan yang tidak dikomunikasikan.  

c. Distorsi semantik 

Hambatan lain bagi komunikasi yang efektif adalah yang mungkin 

disengaja atau tidak disengaja.  
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d. Pesan yang diungkapkan secara tidak baik 

Penggunaan kalimat yang tidak tepat, kurang diperhatikan struktur 

kalimatnya. Sehingga implikasi pesan yang disampaikan tidak mampu 

dijelaskan.  

e. Kurang menyimak dan evaluasi terlalu dini 

Terdapat banyak pembicara tetapi hanya sedikit orang menyimak. 

Setiap orang barangkali pernah mengamati orang-orang mengikuti 

diskusi dengan komentar-komentar yang tidak berkaitan dengan topik 

diskusi.  

f. Komunikasi impersonal  

Komunikasi yang efektif lebih dari sekedar upaya penyampaian 

informasi. Kejadian ini menunjukkan bahwa peningkatan informasi 

komuniasi yang nyata sering tidak memerlukan adanya media 

komunikasi yang mahal dan canggih (dan impersonal), tetapi 

melakukan komunikasi tatap muka.  

g. Ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut 

Ketidakpercayaan seorang atasan yang berasal dari perilaku yang tidak 

konsisten, dalam suasana yang berisi faktor-faktor itu,s etiap pesan 

akan dipandang dengan skeptis.  

 

 



BAB III 

A. Lokasi  

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Asuransi Jiwasraya 

Semarang Barat Branch Office, Jalan S. Parman 29A Semarang.  

 

B. Operasional Konsep  

Dalam melakukan kegiatan pola komunikasi organisasi perusahaan PT. 

Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office, memiliki pola komunikasi 

organisasi. Antara lain:  

1. Pola komunikasi organisasi akan dilihat dari aspek, meliputi:  

a. Konsep sentralitas ke atas, yaitu:  

Merupakan aliran komunikasi yang berinteraksi dengan informasi 

untuk tugas-tugas yang lebih bersifat komplek.  

b. Konsep sentralitas ke bawah, yaitu:  

Merupakan aliran komunikasi yang berinteraksi dengan informasi 

untuk tugas-tugas yang sederhana.  

2. Faktor komunikasi organisasi akan dilihat dari aspek, meliput:  

a. Adanya gangguan 

b. Adanya kesempatan  

c. Motivasi  

d. Prasangka  
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3. Kendala-kendala dalam penggunaan pola komunikasi organisasi akan 

dilihat dari aspek:  

a. Pola komunikasi organisasi yang diterapkan.  

b. Tujuan pola komunikasi organisasi.  

c. Faktor internal.  

d. Faktor eksternal.  

e. Sumber daya manusia.  

f. Non sumber daya manusia.  

 
C. Objek Kajian  

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1996: 96). Adapun objek 

kajian yang dilakukan penulis adalah bagaimana bentuk gaya atau pola 

komunikasi organisasi yang digunakan pada PT. Asuransi Jiwasraya 

Semarang Barat Branch Office.  

 
D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini adalah:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari wawancara (Suharsimi 

Arikunto, 1996:132).  
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, tranklip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1996:206).  

E. Metode Analisis Data  

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode analisis 

data secara deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang 

(sedang terjadi). (Suharsimi Arikunto, 1996:206). 

Penulis menggunakan metode deskriptif diamksudkan agar 

memperoleh gambar dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang 

berkaitan erat dengan tinjauan tentang gaya-gaya komunikasi organisasi serta 

kendala-kendala, sehingga penulis akan dapat mengolah dan mengajukan data 

yang sistematis, fakta dan aktual serta dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

F. Jenis Data 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan 

(kongkret). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Asuransi 

Jiwasraya Semarang Barat Branch Office.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalah data yang diperoleh dari pihak kedua atau setelah 

melalui perantara seperti bahan buku, literatur, dan media lainnya yang 

berkaitan dengan objek yang sudah diteliti. Data sekunder ini diperoleh 

dari PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Gambaran umum PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch 

Office.  

1. Sejarah Singkat Berdirinya dan Berkembangnya  

Sejarah PT. ASURANSI JIWASRAYA  (PERSERO) tidak terlepas 

dari sejarah perasuransian, perusahaan asuransi jiwa bernama NILLMIJ. 

Hal ini berdasarkan akte notaris William Hery Herklots No. 185 tanggal  

31 Desember 1859. “NILLMIJ VAN 1859” inilah yang akan menjadi PT 

ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) setelah melalui berbagai 

peraturan pemerintah Republik Indonesia.  

Pada masa pertengahan abad ke-19 itu muncul beberapa asuransi 

jiwa yang membuka usaha di Indonesia (Hindia-Belanda). Tetapi pada 

umumnya perusahaan-perusahaan tersebut merupakan cabang induk yang 

berpusat di negara Belanda.  

Sejak tahun 1859 dalam rangka nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

milik Belanda yang berada di Indonesia, maka perusahaan asuransi jiwa 

milik Belanda dikenal nasionalisasi. Perusahaan-perusahaan tersebut 

adalah:  
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A. “NILLMIJ VAN 1859”, berpusat di Jakarta.  

B. “De NEDERLANDEN VAN 1845” cabang Jakarta.  

C. “De Olveh van” cabang Jakarta.  

D. “NV. AMSTELAN (Amsterdams Meatschappij van Leven Verzekering) 

cabang Jakarta.  

E. NV. National Levensverzekering, cabang Jakarta.  

F. Hollandeche Societeit Van Levensverzekering, cabang Jakarta.  

G. “One Belong” cabang Jakarta.  

H. NV. Levensverzekering Maatschappij H.A.V Bank Cabang Jakarta.  

NILLMIJ VAN 1859 dikenalkan nasionalisasi berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 13 tahun 1859, kemudian pada tanggal 17 Desember 1960 

diubah menjadi PT. Perusahaan Pertanggungan Djiwa “Sedjahtera” 

berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman.  

Pada tanggal 10 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah         

No. 214 1961 didirikan suatu perusahaan Asuransi Jiwa dengan nama 

“Eka Sedjahtera.” Eka Sedjahtera merupakan gabungan dari 9 perusahaan 

asuransi milik Belanda tersebut di atas, dengan inti utama NILLMIJVAN 

1859 (PT. Pertanggungan Djiwa Sedjahtera).  

Kemudian PN. Eka Sedjahtera ini digabung dalam perusahaan 

negara yang baru bernama PN. Asuransi Djiwasraya, yang didirikan pada 

tanggal 01 Januari 1966 berdasarkan peraturan pemerintah No. 40 tahun 

1965.  
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Berdasarkan surat keputusan Menteri Urusan Perasuransian No. 

2/SK/66 tertanggal 01 Januari 1966, sebuah perusahaan asuransi jiwa 

milik swasta yang bernama PT. Pertanggungan Djia Dharma Nasional 

dikuasai oleh pemerintah, kemudian diintegrasikan ke dalam PN. Asuransi 

Djiwasraya.  

Pada tanggal 25 Maret 1975, PN. Asuransi Djiwasraya yang 

merupakan peleburan dari sembilan buah perusahaan asuransi bekas milik 

Belanda dan sebuah perusahaan nasional perusahaan tersebut, berdasarkan 

akte Notaris Muhammad Ali No. 12 tahun 1975 perubahan status dari 

perusahaan nasional menjadi perseoran terbatas (PERSERO) melalui tahap 

peralihan sejak tanggal 08 Desember 1972 berdasarkan peraturan 

pemerintah No. 33 tahun 1972.  

 

1.1. Struktur Organisasi  

PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Semarang BO menggunakan 

struktur organisasi dalam bentuk horizontal dan vertikal, karena kesatuan 

tetap dipertahankan di mana setiap atasan mempunyai wewenang tertentu 

dan seorang bawahan yang menerima perintah dari seorang atasan dan 

kepadanya seorang bawahan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

pekerjaan.  

PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) merupakan kantor cabang yang 

bertindak mewakili direksi atau perusahaan di daerah rayon kerjanya 
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masing-masing. Untuk melakukan ketentuan-ketentuan serta kebijakan 

direksi dalam hal memimpin kantor cabang, dalam mengawasi jalannya 

perusahaan dibantu oleh staf pemeriksa setingkat dengan kepala cabang. 

Di samping itu dalam menjalankan tugasnya kepala cabang membagi tiga 

bagian, yaitu:  

a. Bagian operasional, membawahi:  

1. Kasir kuitansi.  

2. Tata usaha operasional.  

b. Bagian pertanggungan, membawahi:  

1. Pegawai pelayanan pertanggungan perorangan.  

2. Pegawai pelayanan pertanggungan kumpulan.  

c. Bagian administrasi dan logistik, membawahi:  

1. Seksi pembukuan.  

2. Bagian umum dan inkaso 

3. Kasir umum.  

Selain kepala bagian, kepala cabang mempunyai pejabat 

setingkat kepala bagian yaitu Branch Manager. Pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (PERSERO) Cabang Semarang mempunyai lima 

perwakilan, yaitu:  

a. Perwakilan Tegal.  

b. Perwakilan Kudus.  

c. Perwakilan Semarang Timur 
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d. Perwakilan Semarang Barat 

e. Perwakilan Pekalongan  

Adapun bagan struktur organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya 

(PERSERO) dapat dilihat pada lampiran.  

 

2. Deskripsi Pelaksanaan Pola Komunikasi Organisasi pada PT. 

Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branc Office  

A. Bentuk Pola Komunikasi Organisasi yang Digunakan 

Dalam usahanya untuk menciptakan pola komunikasi organisasi 

yang sesuai dengan harapan perusahaan, maka di PT. Asuransi 

Jiwasraya memiliki langkah awal dalam membentuk pola komunikasi 

organisasi, yaitu dalam bentuk:  

1) Pola Komunikasi Personal/Pribadi  

PT. Asuransi Jiwasraya dalam membahas mengenai 

komunikasi personal/pribadi tidak lepas dari pemahaman suatu 

proses, dengan mempergunakan media penyampaian berupa 

telepon, surat, dan faksimile, yang kemudian setahap demi setahap 

berkembang ke arah komunikasi massa. Dalam pola komunikasi 

pribadi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a) Komunikasi intrapribadi 

Yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang, di mana 

seorang karyawan atau pimpinan perusahaan dapat bertindak 
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sebagai sumber dan sekaligus sebagai penerima pesan. Yaitu 

dengan mempergunakan media penyampaian berupa surat.  

b) Komunikasi antarpribadi  

Yaitu komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu 

lain, di mana masing-masing bertindak sebagai sumber. Yaitu 

dengan media penyampaiannya dapat berupa telepon, surat, dan 

faksimile.  

2) Pola Komunikasi Kelompok  

Pola komunikasi kelompok yang terjadi di PT. Asuransi 

Jiwasraya yaitu seorang pimpinan atau karyawan mengadakan 

komunikasi dengan kelompok organisasi lain atau komunikasi 

timbal balik dengan kelompok organisasi yang ada dalam 

perusahaan. Yaitu dengan mempergunakan media penyampaian 

berupa telepon, surat, internet, dan email.  

3) Pola Komunikasi Massa  

Pola komunikasi massa yang terjadi di PT. Asuransi 

Jiwasraya terdiri dari beberapa tahap, di mana organisasi 

menggunakan alat-alat teknis atau alat-alat penghubung untuk 

mengirimkan pesan secara luas dan cepat. Alat yang dipergunakan 

berupa surat kabar, telepon, email, dan internet.  

B. Kendala-kendala yang Dihadapi  
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1) Dari sumber daya manusia  

Dalam proses pengembangan perusahaan, kendala dari 

sumber daya manusia yaitu penyampaian informasi yang berasal 

dari karyawan kepada pimpinan tidak lancar atau terganggu, karena 

sumber daya manusia yang ada sangat terbatas, disebabkan 

keterbatasan kemampuan kerja, usia karyawan yang sudah tidak 

produktif.  

2) Dari sistem atau kebijakan  

Dalam sistem atau kebijakan yang menjadi kendala di 

perusahaan dalam pola komunikasi organisasi antara lain karyawan 

yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah tidak 

diperkenankan untuk memberikan usulan atau saran, dikarenakan 

ketidakpercayaan pimpinan.  

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Dilihat dari 2 aspek, yaitu:  

1) Internal  

Pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan, orang-

orang yang ada di dalamnya akan saling melakukan komunikasi. 

Disebabkan setiap karyawan diberikan kebebasan dalam bekerja. 

Sehingga hubungan karyawan dengan pimpinan terjalin harmonis 

begitu sebaliknya.  
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2) Eksternal 

Pola komunikasi organisasi dalam suatu perusahaan juga 

harus melakukan hubungan komunikasi dengan pihak luar 

perusahaan. Yaitu dengan pertukaran informasi jenis produk atau 

memperkenalkan produk baru yang dimiliki. Sehingga tidak terjadi 

persaingan dan saling menjatuhkan. Serta juga dapat menjalin 

hubungan baik dan dapat saling bekerjasama dengan perusahaan 

asuransi lain.  

D. Langkah-langkah Dalam Proses Pola Komunikasi  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pola komunikasi 

organisasi di Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya Semarang Barat 

meliput:  

1) Perencanaan ide/gagasan  

Ide atau gagasan yang berasal dari karyawan masih bersifat 

abstrak atau tidak nyata yang masih butuh persetujuan dari 

organisasi seluruh karyawan untuk dimusyawarahkan.  

2) Penyusunan ide/gagasan  

Ide atau gagasan yang telah disetujui secara musyawarah oleh 

seluruh organisasi karyawan perusahaan lalu diajukan ke dewan 

pimpinan untuk direvisi.  
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3) Ide/gagasan berubah menjadi pesan 

Setelah direvisi oleh dewan pimpinan dan berubah menjadi 

pesan, maka pesan yang berupa informasi diserahkan kembali 

kepada organisasi karyawan untuk dijadikan dokumen.  

4) Pesan dikirim  

Setelah pesan yang berupa informasi dokumen diserahkan 

kepada organisasi karyawan, pesan informasi dokumen tersebut 

dikirimkan kepada pimpinan yaitu Branch Manager.  

5) Pesan disetujui  

Setelah pesan informasi yang berupa dokumen dikirim 

kepada pimpinan yaitu Branch Manager, kemudian pesan tersebut 

dijadikan sebuah inovasi baru yang agar dapat memajukan 

perusahaan. Setelah itu invoasi baru tersebut diserahkan ke seluruh 

organisasi karyawan untuk sebagai agenda kegiatan perusahaan.  

Dalam kegiatan proses pola komunikasi organisasi yang terjadi 

di PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office perusahaan 

juga memiliki media dalam melakukan komunikasi organisasi, yang 

kemudian media tersebut digunakan karyawan untuk berkomunikasi di 

dalam perusahaan.  

E. Media-media apa saja yang digunakan karyawan dalam berkomunikasi 

organisasi di PT. Asuransi Jiwasraya:  

1) Telepon  

Digunakan untuk mempermudah dalam melakukan informasi dari 

karyawan bagian yang satu ke bagian yang lain, begitu pula untuk 
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mempermudah penyampaian pesan yang berasal dari karyawan 

disampaikan kepada pimpinan dengan cara cepat dan praktis.  

2) Komputer  

Digunakan untuk menyimpan data-data penting perusahaan dan 

untuk mempermudah kegiatan dalam perusahaan, antara lain untuk 

menanggulangi penumpukan data yang berlebihan, untuk 

mempermudah pencarian data yang telah lama tersimpan.  

3) Internet  

Digunakan untuk mempermudah melakukan hubungan dengan 

perusahaan di region lain, baik ada kendala atau tidak. Juga dapat 

melihat perubahan nilai tukar rupiah di bursa efek, serta dapat juga 

melakukan hubungan dengan perusahaan asuransi lain untuk 

bertukar informasi.  

4) Email  

Digunakan untuk mempermudah dalam pengiriman data dari 

karyawan yang kemudian disampaikan kepada pimpinan yaitu 

Branch Manager melalui media komputer.  

F. Bukan hal yang mengherankan bahwa di PT. Asuransi Jiwasraya 

Semarang Barat Branch Office seorang pimpinan yaitu Branch 

Manager sering mengungkapkan bahwa alasan-alasan yang 

menyebabkan pola komunikasi organisasi berjalan tidak efektif 

merupakan salah satu masalah penting yang harus dihadapi. Alasan-
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alasan tersebut merupakan gejala dari masalah yang berakar di dalam 

perusahaan itu sendiri.  

Alasan karyawan yang menyebabkan pola komunikasi tidak 

berjalan efektif di PT. Asuransi Jiwasraya adalah:  

1) Kurangnya perencanaan berkomunikasi  

Yaitu komunikasi yang terlalu sering dilakukan karyawan mulai 

dari berbicara tanpa memikirkan terlebih dahulu rencana dan 

tujuan pesan tersebut.  

2) Asumsi yang tidak jelas 

Yaitu informasi yang diberikan pimpinan sering diabaikan oleh 

karyawan. Berakibat asumsi yang diabaikan dapat menimbulkan 

kesan tidak baik antara karyawan dengan pimpinan.  

3) Distorsi semantik  

Yaitu penyampaian informasi yang diterima menggunakan 

kalimat-kalimat atau kata-kata berupa singkatan, baik itu berasal 

dari pimpinan atau pun dari karyawan, sehingga menimbulkan 

tanggapan makna yang berbeda.,  

4) Pesan yang diungkapkan tidak baik 

Yaitu penyampaian ide atau gagasan yang berupa pesan dari 

karyawan disampaikan secara mentah atau melalui ungkapan 

kosong, karena tidak berwujud, seperti dokuman atau berkas dan 

tidak melalui persetujuan musyawarah organisasi karyawan.  
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5) Hilang pada saat penyampaian dan pengungkapan yang tidak baik 

Yaitu penyampaian informasi yang kurang akurat, disebabkan 

kemampuan karyawan menangkap informasi dari karyawan lain. 

Penyebabnya sering mengabaikan saluran-saluran komunikasi 

yang terdapat di dalam perusahaan.  

6) Kurang menyimak dan evaluasi terlalu dini 

Yaitu penyampaian informasi dari pimpinan pada saat diadakan 

rapat perusahaan kurang ditanggapi atau diperhatikan dengan baik 

oleh karyawan, karena karyawan sering menganggap enteng 

informasi yang disampaikan pimpinan.  

7) Ketidakpercayaan, ancaman, dan rasa takut  

Yaitu sifat saling tidak percaya, saling tertutup. Dan sifat saling 

menjatuhkan antar sesama karyawan. Karyawan cenderung 

bersikap kaku, defensif dalam menyampaikan informasi kepada 

pimpinan.  

8) Tidak memadainya waktu untuk menyesuaikan pada perubahan  

Yaitu sering terjadi pergiliran bidang kerja yang sebetulnya bukan 

keahlian karyawan di bidang tersebut, waktu pengaturan kelompok 

organisasi karyawan dalam bekerja berubah setiap harinya.  
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G. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan PT. Asuransi Jiwasraya 

dalam penerapan pola komunikasi organisasi yang sudah terbentuk 

agar tetap terjaga dengan baik.  

Yaitu dengan cara menciptakan suasana hubungan yang 

harmonis antara karyawan dengan karyawan, atau karyawan dengan 

pimpinan. Serta juga menciptakan suasana yang kondusif antara lain 

sifat saling percaya yang dapat memperlancar komunikasi secara 

terbuka antar sesama karyawan dan pimpinan guna memajukan 

perusahaan guna keselarasan tujuan, adalah makin dapat pimpinan 

menyelaraskan tujuan-tujuan pribadi karyawan-karyawan dengan 

tujuan perusahaan, akan makin efektif dan efisien pula perusahaan. 

Pedoman tersebut salah satu tugas pimpinan untuk menciptakan 

lingkungan di mana karyawan dapat memanfaatkan pengetahuan, 

kemampuan, dan dorongan berupa kontribusi terhadap pencapaian 

tujuan perusahaan.  

Juga dapat, langkah-langkah penerapan pola komunikasi 

organisasi di PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office , 

antara lain:  

1. Penerapan pola komunikasi regulatif, yaitu: Pola yang menyangkut 

kebijakan, prosedur, aturan, dan hubungan karyawan dengan 

pimpinan.  
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2. Penerapan pola komunikasi inovatif, yaitu: Pola komunikasi yang 

mencakup pemecahan masalah, rapat karyawan dengan pimpinan, 

dan saran.  

3. Penerapan pola komunikasi integratif, yaitu: Pola terdiri dari pujian 

untuk karyawan agar lebih produktif guna memajukan perusahaan.  

4. Penerapan pola komunikasi informatif-instruktif, yaitu: Pola 

komunikasi yang mencakup publikasi perusahaan untuk lebih 

dikenal di dunia usaha dan masyarakat luas.  

3. Pembahasan  

Pola komunikasi organisasi adalah gaya di mana cara berkomunikasi 

yang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim kepada 

penerima dan dapat dipahami. Maka pola komunikasi organisasi dituntut 

untuk dapat mengekspresikan ide-ide yang berkualitas guna untuk 

memajukan perusahaan.  

Fakta yang terjadi dalam penerapan pola komunikasi organisasi di 

PT. Asuransi Jiwasraya terdapat berbagai macam perbedaan pendapat 

yang ada di dalam perusahaan dengan teori yang ada. Mengenai pendapat 

yang terjadi di perusahaan terdapt dua perbedaan sisi positif dan negatif. 

Pendapat mengenai sisi positif di dalam perusahaan, yaitu, sikap 

saling keterbukaan dalam semua kegiatan yang terjadi di dalam 

perusahaan. Antara lain, pengekspresian ide-ide dengan melalui keputusan 

bersama dalam organisasi di perusahaan.  
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Pendapat mengenai sisi negatif di dalam perusahaan, yaitu media 

yang digunakan dalam penyampaian informasi kurang efektif, baik itu 

media elektronik yang sudah termakan usia atau sudah tidak layak pakai. 

Antara lain, komputer dan mesin email.  

Menurut Carl I. Hovland (1952:12) di kutip dari buku (Haryani, Sri, 

2001:5) pola komunikasi organisasi adalah suatu upaya yang sistematis di 

mana seseorang untuk merumuskan secara tegas, atas dasar prinsip-prinsip 

tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. 

Sedangkan definisi pola komunikasi organisasi menurut Webster’s News 

World Dictionary (1973:282) dikutip dari buku (Haryani, Sri, 2001:5) 

adalah tindakan atau kegiatan pengiriman atau pertukaran informasi yang 

berupa pesan seperti bicara, bahasa tubuh dan tulisan untuk melakukan 

kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Pola komunikasi organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang 

Barat Branch Office sebagian besar sudah sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Carl I. Hovland  dan Webster’s News World Dictionary 

yaitu dari tahap bentuk-bentuk pola komunikasi sampai dengan penerapan 

pola komunikasi organisasi. Pada tahap bentuk-bentuk pola komunikasi 

organisasi sebagian besar sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Carl 

I. Hovland dan webster’s New World Dictionary.  

Pada tahap proses komunikasi organisasi berbeda dengan teori yang 

dikemukan oleh Carl I. Hovland. Hanya sebagian kecil yang sesuai 
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dengan teori. Proses komunikasi yang dikembangkan oleh Carl I. Hovland 

yaitu melalui proses decoding (menerjemah kode atau simbol). Sedangkan 

pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat Branch Office  meliputi 

perencanaan ide menjadi pesan sampai dengan pesan disetujui.  

Pada tahap media yang digunakan berbeda dengan teori yang 

dikemukakan oleh webster’s New World Dictionary. Pada tahap media 

yang digunakan karyawan dalam berkomunikasi, webster’s New World 

Dictionary lebih menitikberatkan pada penyampaian informasi melalui 

simbol-simbol, sedangkan pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat 

Branch Office lebih menitikberatkan pada media elektronik berupa 

telepon, komputer, internet, dan email.  

Pada tahap yang terakhir. Pada pola komunikasi organisasi yaitu langkah-

langkah penerapan pola komunikas. Pada tahap ini seluruhnya sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Carl I. Hovland dan Webster’s New World 

Dictionary.   
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BAB V  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

1. Pola komunikasi organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat 

Branch Office meliputi bentuk-bentuk komunikasi, proses komunikasi, 

media yang digunakan dalam berkomunikasi, dan langkah-langkah 

penerapan komunikasi. Digunakan agar tidak terjadi kendala-kendala yang 

tidak diinginkan dalam kegiatan perusahaan.  

2. Bentuk-bentuk komunikasi organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya 

Semarang Barat Branch Office meliputi bentuk pola komunikasi personal 

antara lain: komunikasi intrapribadi atau komunikasi yang terjadi dalam 

diri seseorang dan komunikasi antarpribadi atau komunikasi yang terjadi 

antar individu. Bentuk pola komunikasi kelompok, bentuk pola 

komunikasi massa.  

3. Proses komunikasi organisasi pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang 

Barat Branch Office meliputi perencanaan ide, penyusunan ide, ide 

menjadi pesan, pesan dikirim, dan pesan disetujui.  

4. Media yang digunakan karyawan pada PT. Asuransi Jiwasraya Semarang 

Barat Branch Office meliputi telepon, komputer, internet, dan email guna 

untuk meningkatkan kwalitas kerja karyawan dalam perusahaan.  
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5. Langkah-langkah penerapan komunikasi pada PT. Asuransi Jiwasraya 

Semarang Barat Branch Office meliputi penerapan pola komunikasi 

regulatif, penerapan pola komunikasi invatif. Penerapan pola komunikasi 

integratif, penerapan pola komunikasi informati-instruktif.  

 

B. Saran  

1. Dalam penerapan pola komunikasi organisasi, hendaknya PT. Asuransi 

Jiwasraya Semarang Barat Branch Office dalam melakukan kegiatannya 

selalu memperhatikan ide-ide atau usulan-usulan yang disampaikan oleh 

karyawan dan tidak mementingkan kepentingan pribadi melainkan harus 

bermusyawarah organisasi demi kemajuan perusahaan.  

2. Sarana dan prasarana yang digunakan karyawan di perusahaan hendaknya 

harus lebih ditingkatkan, seperti alat-alat penunjang dalam melakukan 

kegiatan bekerja perlu diperbaharui, sebab alat-alat yangsudah ada telah 

termakan usia demi meningkatkan kualitas karyawan dalam bekerja.  
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