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A B S T R A K 

 

 Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada 

para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 

mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika 

sedang berada di bawah standar. Aktivitas komunikasi diperkantoran senantiasa 

disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan 

masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus 

dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada 

bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi 

ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut 

mempunyai polanya masing-masing. 

 Tujuan dalam penelitia ini yaitu Pelaksanaan Fungsi  Komunikasi Pegawai 

Pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang. 

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan 

mengacu kepada pendapat Robbins (2008:5) menyebutkan bahwa fungsi utama 

komunikasi adalah kontrol, motivasi ekspresi emosional dan informasi. Adapun 

yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang. 

Setelah data terkumpul maka data dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik 

analisis data deskriptif kualitatif.  

 Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Komunikasi berfungsi 

untuk mengadaptasi perubahan yang terjadi dalam organisasi dan juga pengaruh 

eksternal, dan terakhir komunikasi berfungsi membina hubungan antar anggota 

organisasi, antar anggota dan pimpinannya sehingga mampu melaksanakan tugas 

dengan baik. Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian suatu pesan 

yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Pada Rumah Sakit Angkatan 

Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang komunikasi sudah berjalan dengan 

baik walaupun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kepada Rumah 

Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang maka saran yang dapat 

penulis sampaikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik antara lain sebagai 

berikut: Pimpinan dalam hal ini adalah Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. 

Midiyato Suratani Tanjungpinang dapat menyusun jadwal dengan baik sehingga 

dapat mengikuti apel pagi yang dilakukan setiap harinya.  Pimpinan harus 

memberikan motivasi kepada bawahannya. Tidak hanya teguran kepada yang 

salah, begitu juga dengan penghargaan dalam setiap prestasi kerja yang dilakukan. 

 

Kata Kunci : Komunikasi, Fungsi Komunikasi  
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A B S T R A C T 

 

 

Communication maintaining motivation by explaining to employees 

about what to do, how well they are doing and what can be done to improve 

performance if it was below standard. communication activity is always 

accompanied with the goal to be achieved. others in the group and the 

community. Cultural communication in the context of organizational 

communication must be viewed from all sides. The first side is the communication 

between superiors to subordinates. Between the two sides of the one employee 

with another employee. The third side is between the employee to the employer. 

Each such communication have each pattern. 

The purpose of this is to empirically Implementation of Employee 

Communication Functions At Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang. The discussion in this paper uses descriptive qualitative 

techniques with reference to the opinion of Robbins (2008:5) states that 

communication is the main function of control, motivation, emotional expression 

and information. As that serve as the respondents in this study as many as 6 

people. After the data collected in this study, the data were analyzed with 

descriptive and qualitative data analysis techniques. 

The final results of this study it can be concluded that communication 

serves to adapt the changes in the organization and also external influences, and 

the last communication function relationships among the organization's members, 

between members and leaders so that they can perform the task well. 

Communication is an activity of delivering a message that can never be separated 

from human life. At the Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang 

communications has been going well although there are a few things that need 

attention 

Based on the data and the results of research that has been done to the 

Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang the suggestion that the 

writer can convey that communication can run well are as follows: Chairman in 

this regard is the Head of the Naval Hospital Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang can arrange the schedule so that the well can be performed 

following the morning assembly every day. Leaders need to motivate 

subordinates. Not only reprimand the wrong, as well as awards in every 

performance is done. 

 

 

Keywords: Communication, The Communication Function 
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FUNGSI  KOMUNIKASI PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT ANGKATAN 

LAUT Dr. MIDIYATO SURATANI TANJUNGPINANG 

 

 

A. Latar Belakang 

 Tercapainya tujuan suatu organisasi, ditentukan oleh berbagai aspek 

seperti : manusia, program kerja dan prosedur kerja maupun berkaitan dengan 

fasilitas kerja lainnya. Apabila ditinjau dari segi dinamis suatu organisasi dengan 

berbagai faktor tersebut maka, keberadaannya secara langsung dikoordinir oleh 

pimpinan.  Organisasi adalah sebuah sistem sosial yang kompleksitasnya jelas 

terlihat melalui jenis, peringkat, bentuk dan jumlah interaksi yang berlaku. Proses 

dalam organisasi adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai organisasi 

yang efektif. Salah satu proses yang akan selalu terjadi dalam organisasi apapun 

adalah proses komunikasi. Melalui organisasi terjadi pertukaran informasi, 

gagasan, dan pengalaman. Mengingat perannya yang penting dalam menunjang 

kelancaran berorganisasi, maka perhatian yang cukup perlu dicurahkan untuk 

mengelola komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi yang  begitu  

dinamik  dapat  menimbulkan berbagai masalah yang mempengaruhi 

 pencapaian sebuah organisasi terutama dengan timbulnya salah faham dan 

konflik 

Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada 

para pegawai tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka 

mengerjakannya dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika 

sedang berada di bawah standar. Aktivitas komunikasi diperkantoran senantiasa 

disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. sesama dalam kelompok dan 
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masyarakat. Budaya komunikasi dalam konteks komunikasi organisasi harus 

dilihat dari berbagai sisi. Sisi pertama adalah komunikasi antara atasan kepada 

bawahan. Sisi kedua antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Sisi 

ketiga adalah antara pegawai kepada atasan. Masing-masing komunikasi tersebut 

mempunyai polanya masing-masing. 

Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau 

komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk itu diperlukan adanya 

kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, 

maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Komunikasi 

berfungsi untuk mengadaptasi perubahan yang terjadi dalam organisasi dan juga 

pengaruh eksternal, dan terakhir komunikasi berfungsi membina hubungan antar 

anggota organisasi, antar anggota dan pimpinannya sehingga mampu 

melaksanakan tugas dengan baik.  

Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian suatu pesan yang tidak 

pernah lepas dari kehidupan manusia. Komunikasi yang baik, tentunya akan 

menciptakan hubungn yang baik pula. Untuk menghasilkan hubungan yang baik 

itu, maka ada unsur-unsur yang ada dalam komunikasi yang tidak boleh 

dilupakan. Unsur-unsur yang mempengaruhi suatu komunikasi terdiri dari lima, 

yaitu pengirim pesan (komunikator), penerima pesan (komunikan), pesan, media, 

dan umpan balik. Dari kelima unsur tersebut saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi. Pengirim pesan merupakan tokoh utama yang memiliki peran 

penting dalam proses komunikasi.  
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 Untuk mendukung hubungan manusia sebagai pelaku tujuan organisasi 

baik itu pimpinan maupun bawahannya maka komunikasi menjadi faktor penting, 

karena bila komunikasi berjalan baik maka arus informasi dalam dinamika kerja 

pun berjalan dengan lancar sehingga mempercepat pencapaian hasil kerja yang 

efektif dan efisien yang nantinya akan meningkatkan kinerja kerja pegawai dalam 

organisasi.  

 Dalam komunikasi juga mengalami hambatan-hambatan ini berkaitan 

dengan komunikasi negatif. Komunikasi negatif berwujud pada sikap dimana kita 

cenderung mengedepankan pengalaman kita sendiri serta meminta orang lain 

untuk menjadi pendengar. Pola komunikasi yang lain adalah dimana seseorang 

cenderung untuk mengpegawaii dan memaksakan pendapat tanpa membuka 

kesempatan untuk terjadinya sebuah komunikasi yang baik. Komunikasi negative 

akan menimbulkan permasalahan didalam perorangan maupun kelompok atau 

organisasi. Seharusnya tidak terjadi komunikasi yang negatif jika mengerti akan 

prinsip dari komunikasi yang sesungguhnya. Prinsip tersebut adalah berorientasi 

pada masalah bukan pada pribadi, bersifat menggambarkan, menghargai orang 

yang menjadi lawan komunikasi, bersifat spesifik, bersifat dua arah yaitu 

mengharapkan feedback terhadap lawan bicara kita. Dan bertanggungjawab 

terhadap apa yang disampaikan.  Inilah prinsip yang menjadi acuan seorang 

pimpinan sebaiknya jika melakukan komunikasi kepada bawahannya.  

 Keberadaan Organisasi tergantung bagaimana komunikasi yang dilakukan 

oleh pimpinan dengan para pegawai yang menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi suatu  kinerja didalam organisasi atau kelompok tersebut, serta 
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didukung dengan adanya keikutsertaan pimpinan dalam berpartisipasi bersama 

para anggotanya dalam menegakkan peraturan yang berlaku serta, menjalankan 

kerja sama yang baik antara keduanya menyangkut pekerjaan.  

 Sebagaimana diketahui dibalik hubungan struktural yang formal, ada 

sistem hubungan sosial yang informal, jaringan informal justru memiliki peranan 

yang cukup penting. Dalam hal ini menandakan sangat pentingnya komunikasi itu 

dilaksanakan pimpinan dengan pegawai dalam sebuah organisasi, agar terciptanya 

suasana dan lingkungan kerja yang nyaman yang bertujuan untuk meningkatkan 

dan menumbuhkan hubungan kerja yang baik. 

Tersedianya rumah sakit dengan beragam fasilitas dan layanan                  

akhir-akhir ini, maka pelayanan jasa kesehatan yang bermutu menjadi penting 

untuk memenangkan persaingan bagi rumah sakit. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

rumah sakit yang kini dapat dituntut oleh masyarakat sesuai dengan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga 

halnya dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang, mengemban tugas dan fungsi pelayanan yang mengharuskan 

setiap personal yang terlibat pada penyelenggaraan rumah sakit untuk memenuhi 

standar dan kriteria minimum. Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit 

Departemen Kesehatan berkerjasama dengan TNI Angkatan Laut Republik 

Indonesia telah berusaha meningkatkan jumlah tenaga kesehatan terdidik (dokter, 

bidan, spesialis, laborant, dan teknisi). Selain itu pemerintah juga melakukan 

akreditasi terhadap tingkat pelayanan rumah sakit tersebut kepada pasien. 
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Tidak berjalannya fungsi komunikasi akan mengakibatkan lemahnya 

komunikasi antar petugas kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan 

kedokteran yang diberikan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian 

pada pasien dan keluarganya. Selain itu pasien sering merasa tidak puas karena 

fasilitas kesehatan tidak selalu tersedia di rumah sakit, sehingga membuat 

pelayanan kesehatan mereka tertunda atau harus menunggu terlalu lama. Hal ini 

juga dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit . 

Berbagai jenis komunikasi antar petugas dapat terjadi di fasilitas kesehatan, 

bergantung pada besar struktur organisasi fasilitas tersebut. Komunikasi dalam 

satu puskesmas kelurahan akan sangat berbeda dengan komunikasi dalam 

puskesmas kecamatan. Komunikasi dalam klinik 24 jam akan sangat berbeda 

dengan rumah sakit daerah tingkat II, begitu juga bila di bandingkan dengan 

rumah sakit rujukan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan memilih judul : “FUNGSI  KOMUNIKASI PEGAWAI PADA 

RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT DR. MIDIYATO SURATANI 

TANJUNGPINANG”. 

B. Landasan Teoritis 

Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris communication, yang berasal dari 

kata latin communication dan bersumber dari kata communis yang berarti sama 

disini artinya “sama makna” (Onong Uchjana dalam prasetyo, 2000:60).  

Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Melalui komunikasi manusia 

dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Dengan melakukan 
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komunikasi manusia dapat berhubungan atau berinteraksi antara satu dengan yang 

lain.  

Di dalam komunikasi terjadi hubungan interpersonal. Melalui komunikasi 

interpersonal manusia dapat menyampaikan pesan atau informasi kepada orang 

lain. Dengan melakukan komunikasi manusia dapat berhubungan, berinteraksi 

satu dengan yang lain. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan pengertian komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan 

oleh seseorang kepada orang lain, dengan mengandung tujuan 

tertentu,memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik 

langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.  

Monks, dkk (1994, 269-271) mengatakan bahwa kualitas hubungan 

dengan orang tua memegang peranan yang penting. Adanya komunikasi antara 

orang tua dan anak pada masa remaja akan menimbulkan kedekatan. Hubungan 

antara ibu dan anak lebih dekat dari pada antara ayah dan anak. Komunikasi 

dengan ibu meliputi permasalahan sehari-hari, sedangkan komunikasi dengan 

ayah meliputi persiapan remaja hidup dalam masyarakat.  

Komunikasi merupakan sebuah kata yang abstrak dan memiliki sejumlah 

arti. Kata “komunikasi” berasal dari bahasa latin yaitu communis, yang berarti 

“sama” atau communicare yang berarti “membuat sama” (Mulyana, 2001: 41).  

Harrold Lasswell (Pakar Ilmu Komunikasi) menyatakan bahwa cara yang baik 

untuk menjelaskan komunikasi adalah menjawab pertanyaan sebagi berikut “Who 

Says What In Which Channel To Whom With What Effect” (komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 
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yang menimbulkan efek tertentu). Carl L Hovland menyatakan: “Communication 

is the process to modify the behavior of other individuals” (komunikasi adalah 

proses mengubah perilaku orang lain). 

Menurut Sopiah (2008:141) komunikasi didefenisikan sebagai : 

”Penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik 

secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi”. Menurut Suprapto 

(2009:5) komunikasi adalah : ”Rangkaian proses pengalihan informasi dari satu 

orang kepada orang lain dengan maksud tertentu”. Sementara itu menurut Carl I. 

Hovland, seperti yang dikutip Suprapto (2009:6) komunikasi adalah : ”Proses 

dimana seorang individu atau komunikator mengoperkan stimulan biasanya 

dengan lambang-lambang bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah 

tingkah laku orang lain”. Menurut Katz dan Kahn, seperti yang dikutip oleh 

Djatmiko (2005:56) mengatakan : ”Sistem komunikasi adalah pertukaran dari 

informasi dan pengirimnya kedalam suatu arti adalah sangat penting dalam sebuah 

sistem sosial atau dalam sistem organisasi”. 

Oleh karena itu, komunikasi memegang peranan yang sangat penting 

dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat. Dalam fenomena ini, manusia 

terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam kehidupan sosial, sehingga manusia 

dapat saling berdekatan dalam suatu komunitas. Menurut Tanen, seperti yang 

dikutip Suprapto (2009:3) bahwa kita butuh saling berdekatan agar merasa berada 

dalam suatu komunitas dan tidak merasa sendirian didunia. Pemeliharaan 

hubungan dengan para pegawai memerlukan komunikasi yang efektif. Terlepas 

dari besar kecilnya suatu organisasi, menyelenggarakan komunikasi secara terus 
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menerus merupakan suatu keharusan. Dikatakan demikian karena melalui 

komunikasi berbagai hal yang menyangkut kehidupan berorganisasi disampaikan 

oleh satu pihak ke pihak yang lain. 

 Menurut Robbins (2008:5) dalam sebuah kelompok atau organisasi, 

komunikasi memiliki empat fungsi utama yaitu : 

1. Kontrol, 

Komunikasi dengan cara-cara tertentu bertindak untuk mengontrol prilaku 

anggota. 

2. Motivasi, 

Komunikasi menjaga motivasi dengan cara menjelaskan kepada para 

karyawan mengenai apa yang harus dilakukan, seberapa baik pekerjaan 

mereka, dan apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja 

sekiranya hasilnya kurang baik. 

3. Ekspresi emosional, 

Komunikasi menyediakan jalan keluar bagi ekspresi emosional dari 

perasaan-perasaan dan untuk memenuhi kebutuhan sosial  

4. Informasi, 

Komunikasi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu dan 

kelompok untuk mengambil keputusan dengan cara menyampaikan data 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternative yang 

ada. 

 Komunikasi antarpribadi, dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di 

antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dalam hidup bermasyarakat seseorang 
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bisa memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hidupnya kerna memiliki banyak 

sahabat. Melalui komunikasi anatarpribadi, juga kita dapat berusaha membina 

hubungan yang baik, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya 

konflikkonflik di antara kita, apakah dengan tetangga, teman kantor, atau dengan 

orang lain. 

C. Hasil Penelitian 

Peranan komunikasi dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang sangat 

penting, karena sistem komunikasi yang baik akan meningkatkan aktivitas kerja 

pegawai serta dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. 

Komunikasi pimpinan memberikan pemahaman terhadap tujuan pekerjaan, 

instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan, dan perhatian terhadap 

pegawai. Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan-batasan agar bisa 

digunakan untuk melihat fungsi-fungsi komunikasi oleh pimpinan pada Rumah 

Sakit Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang.  Adapun dimensi 

dalam penelitian ini adalah kontrol, motivasi, dan informasi. 

1.  Kontrol. 

 Kontrol yang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. 

Midiyato Suratani Tanjungpinang sudah berjalan cukup baik. Ini dapat dilihat dari 

dua dimensi yang menunjukan bahwa dalam kontrol terhadap pegawai pemimpin 

dapat menjalankannya dengan baik walaupun beberapa kali untuk apel pagi 

pimpinan berhalangan tidak memimpin apel ini dikarenakan ada tugas luar yang 

harus diselesaikan yang tugas itu juga berhubungan dengan instansi yang 

dipimpinnya. Untuk pemeriksaan laporan hasil kerja juga sudah dilaksanakan 
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bahkan dapat dikatakan rutin dan belum pernah ditinggalkan oleh Kepala Rumah 

Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang mulai dari laporan 

perminggu, perbulan atau langsung turun kelapangan memantau kegiatan yang 

dilakukan oleh para bawahannya. Apel pagi adalah salah satu media dimana 

pimpinan dapat mengkontrol langsung pegawainya seperti daftar kehadiran, 

kedatangan pegawai, dan pimpinan dapat melihat langsung para pegawai yang 

disiplin dan yang tidak disiplin. Ini dikarenakan pada saat apel pagi semua 

pegawai berkumpul untuk diabsen dan diberikan pengarahan. Apabila setiap apel 

selalu diikuti oleh pimpinan akan kecil kemungkinan untuk pegawai tidak hadir 

tepat waktu. Sehingga apel pagi menjadi alat kontrol yang paling baik bagi 

pimpinan dan bawahannya. Begitu juga dengan laporan. Jika pimpinan tidak dapat 

berada ditempat maka seharusnya pimpinan selalu meminta laporan hasil kerja 

kepada pegawainya. Hal ini di lakukan agar pimpinan dapat mengkontrol kegiatan 

atau pekerjaan yang dikerjakan bawahannya. Hal ini sudah terlaksana dengan baik 

pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang 

2. Motivasi 

 Salah satu upaya untuk memotivasi bawahan adalah memberikan teguran 

kepada bawahan yang dianggap tidak bekerja sesuai tugas yang diberikan dan 

tidak menaati peraturan yang ada. Pimpinan yang mana dalam hal ini adalah 

Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang sendiri 

berfungsi untuk memberikan motivasi kepada bawahannya dan ternyata hal ini 

sudah dilakukan oleh pimpinan walaupun teguran masih dalam tahap menasehati 

bawahannya tetapi sudah terlihat bahwa fungsi komunikasi sudah dapat berjalan 
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baik. Seorang pemimpin dalam hal ini Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. 

Midiyato Suratani Tanjungpinang memiliki fungsi yaitu untuk memberikan 

semangat kepada para pegawainya dalam bekerja. Banyak hal yang dapat 

pimpinan lakukan salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan kepada 

pegawai seperti memberi reward bagi para pegawai yang telah bekerja dengan 

baik dan berprestasi. Hal ini tentu saja akan menjadi semangat tersendiri bagi para 

pegawai bahwa setiap yang mereka kerjakan selalu mendapat perhatian dari 

pimpinan. 

3.  Ekspresi emosional 

 Dapat dianalisa bahwa kepala rumah sakit jarang memberikan ekspresi secara 

langsung untuk menunjukan apa yang ia rasakan. Padahal mungkin saja metode 

ini termasuk metode komunikasi yang terbaik, tidak perlu berbicara para pegawai 

juga akan mengetahui apa yang dirasakan oleh pemimpin. Komunikasi nonverbal 

adalah proses komunikasi dimana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-

kata. Selanjutnya berdasarkan jawaban informan dapat diketahui bahwa kepala 

rumah sakit Angkatan Laut Dr. Midiyanto sudah dapat menunjukan perilaku yang 

baik untuk di contoh oleh para pegawai. Ketika kita berkomunikasi, kita 

menterjemahkan gagasan kita ke dalam bentuk lambang (verbal atau nonverbal). 

Proses ini lazim disebut penyandian (encoding). Bahasa adalah alat penyandian, 

tetapi alat yang tidak begitu baik (lihat keterbatasan bahasa di atas), untuk itu 

diperlukan kecermatan dalam berbicara, bagaimana mencocokkan kata dengan 

keadaan sebenarnya, bagaimana menghilangkan kebiasaan berbahasa yang 

menyebabkan kerancuan dan kesalahpahaman. Begitu juga dengan komunikasi 
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non verbal. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan dengan pesan verbal. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti 

yang paling tepat. Ada situasi komunikasi yang menuntut kita untuk 

mengungkapkan gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini 

dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat). 

4.  Informasi 

 Berdasarkan jawaban dari informan dapat diketahui bahwa pada Rumah Sakit 

Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang, komunikasi sudah berjalan 

dengan baik. Termasuk dalam kegiatan rapat yang dijadikan salah satu tempat 

pimpinan memberikan suatu informasi yang baru kepada bawahannya. Lewat 

disposisi juga sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi 

miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. 

Midiyato Suratani Tanjungpinang. Rapat adalah tempat dimana pimpinan dapat 

menginformasikan segala informasi yang baru dan harus beliau sampaikan kepada 

bawahannya. Rapat juga menjadi satu wadah pertemuan dimana pimpinan dan 

bawahannya dapat mengkomunikasikan setiap hal yang ditemui dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani 

Tanjungpinang, rapat rutin dilakukan dan dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit 

Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang. Rapat dilakukan untuk 

membahas informasi baru dan hal-hal yang memang dianggap perlu 

dikomunikasikan bersama. 

 Begitu juga disposisi, disposisi adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan 

kepada bawahan yang berisi informasi atau perintah dari pimpinan. Pada Rumah 
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Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang disposisi sudah 

berjalan baik. Pimpinan sering menggunakan disposisi kepada bawahannya dalam 

perintah yang diberikannya. Dari kedua hal diatas, rapat dan disposisi dapatlah 

disimpulkan bahwa fiungsi komunikasi pimpinan dalam hal ini pemberian 

informasi sudah berjalan baik pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato 

Suratani Tanjungpinang  

D. Penutup 

1. Kesimpulan 

Pada Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang 

komunikasi sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hal yang perlu 

menjadi perhatian, antara lain 1. Dari dimensi kontrol fungsi-fungsi 

komunikasi belum sepenuhnya  berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kontrol 

yang dilakukan pimpinan lewat apel pagi dan menanyakan hasil kerja pegawai. 

Apel pagi yang jarang dipimpin oleh pimpinan dengan alasan pimpinan tidak 

selalu  berada ditempat karena pekerjaan diluar yang harus beliau selesaikan. 

Dalam pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi belum pernah 

dilakukan dalam bentuk apapun, apalagi yang sifatnya nominal seperti  insentif 

yang diberikan dari pemerintah daerah bukan bersifat pribadi pimpinan atau 

terhadap kesepakatan, sehingga tidak ada motivasi pegawai untuk bekerja jauh 

lebih baik dan berprestasi. Dalam pemberian sanksi kepada pegawai, sudah 

dilakukan pimpinan dengan baik. Karena sudah pernah ada pendekatan-

pendekatan yang dilakukan pimpinan untuk mengatasi bawahan yang tidak 

disiplin. komunikasi yang di sampaikan oleh kepala rumah sakit Angkatan Laut 
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Dr. Midiyanto sudah berhasil dijalankan sehingga fungsi dari komunikasi tersebut 

dapat berjalan dengan baik hanya saja memang pimpinan selama ini tidak pernah 

menunjukan secara langsung ekspresi emosionalnya seperti ketika marah atau 

senang sehingga pegawai sangat sulit mendeteksi keinginan pimpinan 

2. Saran 

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada 

Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang maka saran 

yang dapat peneliti sampaikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik antara 

lain Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang 

dapat menyusun jadwal dengan baik sehingga dapat mengikuti apel pagi yang 

dilakukan setiap harinya.. 

Pimpinan harus memberikan motivasi kepada bawahannya. Tidak hanya 

teguran kepada yang salah, begitu juga dengan penghargaan dalam setiap prestasi 

kerja yang dilakukan. Dapat melalui reward seperti piagam, dan perjalanan dinas 

sambil berlibur  yang sudah disetujui bersama untuk memotivasi pegawai agar 

bekerja jauh lebih baik. Untuk insentif sudah diberikan kepada seluruh pegawai 

dari pemerintah daerah , tugas pimpinanlah yang seharusnya mengingatkan 

pegawai untuk bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, atas apa yang sudah 

mereka terima dari pemerintah daerah 
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