
KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI 

KERJA PEGAWAI PADA DINAS PARIWISATA DAN 

KEBUDAYAAN DI KABUPATEN KAMPAR 

 

 

 

 
SKRIPSI 

 
Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  

Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi (S.Ikom.) 

 

 
 

OLEH: 

 
 

HENDRA FAJRI  

NIM. 11543102229 

 

 
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2020 

NOMOR SKRIPSI 

3943/KOM-D/SD-S1/2020 



  



  



 

  



 



 i 

ABSTRAK 

Nama : Hendra Fajri 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul : Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja 

Pegawai Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten 

Kampar 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kunjungan wisatawan yang akan 

mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020 sehingga motivasi kerja 

pegawai juga harus ditingkatkan dengan menjaga kondusifnya penyebaran 

informasi yang ada  di  lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di 

Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui komunikasi 

organisasi dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan di Kabupaten Kampar. Metode dalam penelitian adalah Deskriptif 

Kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teori penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi 

organisasi yang terjadi dalam suatu sistem terbuka dan kompleks yang 

dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun eksternal. Teori ini 

dikemukakan Stephen P. Robbins, terdiri dari Komunikasi Vertikal yang 

menunjukkan arus pesan dari atasan atau para pimpinan kepada bawahannya, 

Komunikasi Horizontal seperti pertukaran pesan diantara orang-orang yang sama 

tingkat otoritasnya, dan Komunikasi Diagonal yang melibatkan antara dua 

tingkatan organisasi yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mempunyai beberapa pendekatan 

komunikasi organisasi. Seperti komunikasi organisasi vertikal dilaksanakan oleh 

Kepala Dinas atau Sekretaris kepada seluruh Kepala Bidang. Komunikasi 

organisasi horizontal dilaksanakan antara seluruh Kepala Bidang dan 

dikoordinasikan kepada seluruh Kepala Seksi dan pegawainya. Sedangkan 

komunikasi organisasi diagonal memiliki proses penyampaian pesan secara 

menyilang antara setiap divisinya sehingga bisa dilaksanakan oleh Kepala Dinas, 

Sekretaris, Kepala Sub-Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pegawai. 

Kesimpulan dari hasil penelitian, komunikasi organisasi berperan dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai.  

 

 

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Motivasi, Kerja. 
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ABSTRACT 

 
Name         :  Hendra Fajri 

Department    :  Communication 

Title          : The Organizational Communication in Improving the 

Staffs’   Motivation to Work in the Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan (Culture and Tourism Government Office) in 

the Kabupaten Kampar 
 
This research is motivated by the coverage of the Pekanbaru Tribun News which 
cites Zulia Dharma's statement regarding the number of tourist visits that will 
increase in 2019 to 2020. Therefore, the motivation of staffs must also be 
increased by maintaining the conducive dissemination of information in the 
Tourism and Culture Office in Kampar Regency. The purpose of this research is 
to know the organizational communication in increasing the staffs motivation in 
the Department of Tourism and Culture in Kampar Regency. The method in this 
research is descriptive qualitative methods. Data are collected from interview, 
observation, and documentation. This research is based on an organizational 
communication approach that occurs in an open and complex system that is 
influenced by its own internal and external environment. This theory was put 
forward by Stephen P. Robbins, consisting of Vertical Communication that shows 
the flow of messages from superiors or leaders to subordinates, Horizontal 
Communication that explains the exchanging messages among people with the 
same level of authority, and Diagonal Communication involving between two 
different organizational levels. Based on the research results, the Tourism and 
Culture Office of Kampar Regency has several organizational communication 
approaches. The vertical organizational communication is carried out by the Head 
of Service or Secretary to all Division Heads. The Horizontal organizational 
communication is carried out among all Division Heads, all Section Heads and 
their staffs. The diagonal organizational communication is done through  the 
process of crossing messages among each division so that it can be carried out by 
the Head of Service, Secretary, Head of Subdivision, Head of Division, Head of 
Section, and staffs. This thesis concludes that the organizational communication 
plays a role in increasing staffs’ work motivation. This can be seen from the work 
completely done and even faster than the specified time. 
Keywords: Organizational Communication, Motivation, Work. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mengatur 

dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kinerja pegawainya, serta harus 

mewujudkan keberhasilan dalam perusahaan tersebut. Diperlukan berbagai 

kualitas diri atau sumber daya manusia yang tinggi, karena menjadi seorang 

pemimpin otomatis menjadi seorang pilihan yang memiliki nilai lebih dari 

karyawannya. Menjadi seorang pemimpin yang bisa membuat nilai keberhasilan 

pada sebuah perusahaan, antara lain adalah mempunyai visi, integritas, 

keberanian, kepedulian, kebijaksanaan, semangat, komitmen, dan ketulusan. 

Untuk membentuk suatu kinerja yang baik jelas perlu adanya komunikasi yang 

baik antara unsur-unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang 

baik akan menimbulkan saling pengertian dan kenyamanan dalam bekerja.1 

Setiap pimpinan memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda dalam 

menggerakkan karyawan dan perusahaannya untuk mencapai tujuan perusahaan 

dan setiap pimpinan akan membangun gayanya sendiri-sendiri. Pimpinan sebagai 

pusat kekuatan bagi perusahaan mau tidak mau harus mampu berkomunikasi 

kepada semua pihak, baik secara formal maupun informal. Keterampilan 

komunikasi pimpinan dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu penentu 

keberhasilan dalam menjalankan kepemimpinannya di sebuah perusahaan. Salah 

satu cara membangun hubungan yang lebih baik dalam sebuah perusahaan adalah 

tercipta komunikasi yang efektif, baik antara pimpinan kepada bawahan maupun 

antara bawahan kepada pimpinan, juga antara sesama tingkatan.2 Pada tahun 2018 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mencatat industri 

 
1 Fanny Anggriawan. “Gaya Komunikasi Pimpinan Terhadao Motivasi Kerja Karyawan 

Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Pelayanan Di Samarinda”.  Dalam 

EJournal Ilmu Komunikasi. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Mulawarman. Vol. 5, No. 4, 2017: 260-274. 
2 Dwi Nurina Pitasari. “Pengaruh Gaya Komunikasi Pimpinan Terhadap Peningkatan 

Kinerja Pegawai Di Perpustakaan Institut Teknologi Bandung”. Dalam Jurnal Kajian Informasi & 

Perpustakaan, Jurusan Ilmu Perpustakaan, Universitas Bengkalis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015: 

205-220. 
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pariwisata mampu menggaet kunjungan wisatawan 1.651.406 jiwa. Dari 

wisatawan ini menghasilkan perputaran uang sebesar Rp 36 miliar lebih. Jumlah 

perputaran uang di industri pariwisata ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 

lalu sebesar 94,98 persen. Sehingga pada tahun 2019 hingga 2020, Kepala dinas 

pariwisata, Zulia Dharma menargetkan angka kunjungan berada di sekitar 2 juta 

jiwa dengan perputaran uang mencapai Rp 70 miliar. Beliau mengatakan “Ini 

merupakan sebuah pencapaian yang cukup menggembirakan bagi industri 

pariwisata Kampar. Untuk mewujudkan ini semua butuh dukungan dari semua 

pihak, tokoh masyarakat dan kinerja maksimal dari pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar sehingga nantinya apa yang ditargetkan dapat 

tercapai”. Dalam rangka pengembangan pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata saat 

ini tengah meningkatkan kinerja dan mendorong munculnya destinasi wisata baru 

di Kabupaten Kampar. Beliau mengatakan bahwa dengan peningkatan ini 

diharapkan dapat lebih mempromosikan potensi yang ada di Kampar.3 

Pegawai sangat berperan penting bagi perusahaan untuk memajukan dan 

menjalankan pekerjaan dan program-program yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan, sehingga tercapainya visi dan misi perusahaan tersebut, baik 

mengenai persoalan peraturan maupun kebijakan perusahaan. Dalam sebuah 

perusahaan komunikasi merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta 

pembangkit motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah perusahaan dapat 

berjalan maju. Proses komunikasi yang efektif merupakan syarat terbinanya kerja 

sama yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Pemimpin yang baik adalah 

yang berkualitas. Kualitas yang dimaksud bukan yang diklaim (diakui) oleh 

seorang pimpinan atau oleh mereka yang akan dipromosikan atau 

mempromosikan diri duduk pada posisi itu, melainkan kualitas atas dasar 

pengakuan bawahan atau masyarakat.4 

 
3 “Dinas Pariwisata Kampar Optimis Gaet 2 Juta Wisatawan di 2019, Perputaran Uang Rp 

70 Miliar”, Dalam https://www.pekanbaru.tribunnews.com, (diakses 2 Mei 2020) 
4 Krisna Mulawarman, M.Sn. Yeni Rosilawati, MM. “Komunikasi Organisasi Pada Dinas 

Perijinan Kota Yogyakarta Untuk meningkatkan Pelayanan”. Dalam Jurnal Makna, Dosen 

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 5, No. 1: 31- 41.  

https://www.pekanbaru.tribunnews.co/
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Pimpinan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

harus memiliki komunikasi yang baik untuk menyampaikan dan memotivasi 

kinerja pegawainya agar tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah 

ditetapkan oleh kantor. Pimpinan dalam menyampaikan motivasi kepada 

pegawainya sangat diperlukan sehingga para pegawai di Kantor Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mampu bekerja dengan baik dan 

menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh pimpinan. Dalam 

memotivasi kinerja pegawainya, pimpinan juga harus memiliki sifat keterbukaan 

dan interaksi yang baik kepada pegawainya. 

Sama halnya dengan pegawai, pemimpin sangat berperan penting dalam 

suatu perusahaan guna untuk menjalankan visi dan misi perusahaan. Perusahaan 

akan maju dan berkembang ketika pimpinan dan pegawainya memiliki 

kedisiplinan yang baik dan teratur. Dalam memberikan motivasi kepada 

pegawainya, pimpinan harus memiliki pesan apa yang akan disampaikan, media 

apa yang akan digunakan, serta bagaimana respon pegawai tersebut saat pimpinan 

memberikan motivasi. Begitu juga pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar, pimpinan harus memiliki pesan motivasi yang baik, sehingga 

pegawai tidak lagi melanggar peraturan perusahaan. 

Pemimpin Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

akan rutin melakukan dan memberikan motivasi kepada para pegawainya dengan 

begitu akan terbentuk kinerja yang baik oleh pegawainya. Sehingga tidak ada lagi 

pegawai yang melanggar peraturan dan keterlambatan dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan. Tugas pemimpin yakni untuk menunjukkan kepada 

pegawainya ke arah tujuan yang ingin dicapai, Sebagai pegawai Kantor Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar harus memiliki pemimpin yang 

baik dan tegas, agar pegawai-pegawainya tidak lagi melanggar peraturan dan 

kebijakan yang sudah ditetapkan oleh kantor, sehingga pegawai memiliki motivasi 

yang tinggi dalam bekerja. Mengingat pentingnya permasalahalan ini, maka 

penulis amat tertarik untuk meneliti yang terbentuklah judul: “Komunikasi 

Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Kampar”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah satu penafsiran terhadap kata-kata dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1. Komunikasi Organisasi  

Komunikasi organisasi menurut Goldhaber adalah proses menciptakan dan 

saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu 

sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-

ubah. Definisi ini mengandung tujuh konsep kunci yaitu proses, pesan, jaringan, 

saling tergantung, hubungan, lingkungan dan ketidakpastian.5 

2. Motivasi 

Motivasi adalah aktivitas prilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Menurut Chung & megggision motivasi  

adalah dirumuskan sebagai prilaku yang ditujukan pada sasaran. Motivasi 

berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengejar 

dalam suatu tujuan.6 

3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan dalam satu 

priode waktu dan merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan 

kontribusi ekonomi.7 

4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar adalah bertanggung 

jawab terhadap hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Kampar. 

 

 
5 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 67. 
6 Fahmi, Irham. Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi, (Bandung : Alfabeta, 2014), 

190. 
7 Ibid, 226. 
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C. Ruang Lingkup Kajian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ruang 

lingkup kajian yang diteliti pada penelitian ini hanya membahas tentang 

organisasi internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar seperti 

pimpinan dan pegawainya. 

 

D. Rumusan Masalah 

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah bagaimana komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dilihat dari latar belakang perumusan permasalahan yang telah penulis 

paparkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Komunikasi 

Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam 

meningkatkan Motivasi Kinerja Pegawai. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yang 

besar baik secara teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu komunikasi 

dan menambah kajian ilmu komunikasi sehingga menjadi bahan bacaan yang 

bermanfaat dan memberikan wawasan pengetahuan yang luas dan untuk 

mengetahui Komunikasi Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar dalam Memotivasi Kinerja Pegawai. 

b. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Penelitan ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal 

mempelajari tentang komunikasi organisasi khususnya selama mengikuti program 

studi Ilmu Komunikasi. 

b) Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 
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Sebagai bahan masukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

c) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata-1 (S1) S.I.Kom di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan 

perencanaan, pengamatan, pelaporan, dan analisis serta kesimpulan dari hasil 

penelitian. Maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, ruang lingkup 

kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini menjelaskan teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian yang terdiri dari 

jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan 

data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi gambaran umum dari lokasi penelitian, yaitu Kantor  

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar. Seperti sejarah, visi dan 

misi, struktur perusahaan atau instansi dan kegiatan perusahaan. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Teori 

1. Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata 

Latin communis yang berarti “sama”, communico, communication, atau 

communicare yang berarti “membuat bersama” (to make common). Istilah awal 

(communis) adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata 

komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan 

yang dianut secara bersama.6 Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. 

Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik 

dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, 

dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang 

tidak akan terlibat dalam komunikasi. Berikut ini disajikan beberapa dari definisi 

tersebut untuk melihat keanekaragamannya yang berguna untuk menarik 

pengertian yang umum dari komunikasi:7 

1) Hovland, Janis dan Kelley 

Komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam 

bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini mereka 

menganggap komunikasi sebagai proses, bukan sebagai satu hal. 

2) Forsdale 

Komunikasi adalah suatu proses memberikan signal menurut aturan tertentu, 

sehingga dengan cara ini suatu system dapat didirikan, dipelihara dan diubah. 

3) Brent D. Ruben 

Komunikasi adalah suatu proses melalui mana individu dalam 

hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat 

 
6 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 

2003), 41 
7 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, 1. 
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menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi 

lingkungannya dan orang lain. 

4) William J. Seller 

Komunikasi adalah proses dengan mana symbol verbal dan non Verbal 

dikirimkan, diterima dan diberi arti. 

5) R. Wayne Pace dan Don F. Faules 

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukkan dan 

penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu 

organisasi tertentu.  Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam 

hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi 

dalam suatu lingkungan.  Melukiskan konsep suatu sistem komunikasi organisasi. 

Garis yang terputus-putus melukiskan gagasan bahwa hubungan-hubungan 

ditentukan alih-alih bersifat alami, hubungan-hubungan itu juga menunjukkan 

bahwa struktur suatu organisasi bersifat luwes dan mungkin berubah sebagai 

respons terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan yang internal juga eksternal. 

Meskipun demikian, hubungan antara jabatan-jabatan berubah secara resmi 

hanya berdasarkan pernyataan pejabat-pejabat organisasi.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Komunikasi Organisasi Pace & Faules 

 

6) Harold Lasswell 

Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan 

 
8 Pace, R. Wayne & Don F. Faules. Komunikasi Organisasi: S trategi M eningkatkan 

K inerja Perusahaan. Terjemahan: Deddy Mulyana, MA., Ph.D. (Bandung, Remaja Rosda Karya, 

2001), 32. 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Who Says, What In Which Channel, To 

Whom With What, Effect? Atau Siapa Mengatakan, Apa dengan Saluran, Kepada 

Siapa dengan bagaimana efeknya?9 Bila dilihat lebih lanjut maksud dari model 

Lasswell ini akan kelihatan bahwa yang dimaksud dengan pertanyaan who 

tersebut adalah menunjuk kepada siapa orang yang mengambil inisiatif untuk 

memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi ini dapat berupa seseorang yang 

dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan. 

 

+ 

 

Gambar 2.2 Model Komunikasi Lasswell 

Pertanyaan kedua adalah say what atau apa yang dikatakan. Pertanyaan ini 

adalah berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan 

dalam komunikasi tersebut. Pertanyaan ketiga adalah to whom, pertanyaan ini 

maksudnya menanyakan siapa yang menjadi audience atau penerima dari 

komunikasi. Pertanyaan keempat adalah trought what atau melalui media apa, 

yang dimaksudkan dengan media adalah alat komunikasi, seperti, berbicara, 

gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televise, surat, buku dan gambar. 

Pertanyaan terakhir adalah what effect atau apa efeknya dari komunikasi 

tersebut.10 

Pendapat para ahli tmemberikan gambaran bahwa kompoen-komponen 

pendukung komunikasi termasuk efek yang ditimbulkan, antara lain adalah:11 

1. Komunikator ( komunikator, source, sender) 

Komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi. Komunikator boleh jadi seorang individu, kelompok, 

organisasi, perusahaan atau bahkan Negara. Seorang komunikator harus pintar 

membaca perasaan atau pikiran komunikan, agar komunikan dapat memahami 

sebagaimana yang disampaikan oleh komunikator. 

 
9 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, 62. 
10 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, 6. 
11 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

RosdaKarya, 2003), 5. 

Siapa 

 (Pembicara) 

jsjv 

 

 

  jjdjf 

Apa 

 (Pesan) 

jsjv 

 

 

  jjdjf 

Saluran 

(Medium) 

 

Siapa 

(Audien) 

 

Efek  
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2. Pesan (Massage)  

Pesan yaitu sesuatu yang dikomunikasikan oleh komunikator kepada 

komunikan. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang 

mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber tadi. Kata-kata 

memungkinkan orang berbagi pikiran dengan orang lain. Pesan juga dapat 

dirumuskan secara nonverbal, seperti melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh, 

juga melalui musik, lukisan, patung, tarian, dan sebagainya.12 

3. Media (Channel)  

Media yaitu alat atau wahana yang digunakan komunikator untuk 

menyampaikan pesannya kepada komunikan. Saluran merujuk pada penyajian 

pesan: apakah langsung (tatap muka) atau lewat media cetak (surat kabar, 

majalah) atau media elektronik (radio, televisi). 

4. Komunikan (komunikan, receiver) 

Komunikan yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. 

Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola 

pikir dan perasaan, penerima pesan ini menerjemahkan atau menafsirkan 

seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang dia terima menjadi gagasan 

yang dapat dia pahami. 

5. Efek (effect)  

Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan tersebut, 

misalnya penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap perubahan 

keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya. 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut menyebutkan bahwa komunikasi 

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu.13 Komunikasi juga bisa dikatakan bahwa 

proses dimana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan 

kepada orang lain melalui pesan simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara 

dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia. Berdasarkan 

pengertian di atas, maka komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu: 

 
12 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, 62. 
13 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, 5.  
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a. Komunikasi melibatkan orang-orang sehingga komunikasi yang efektif 

terkait dengan bagaimana orang-orang dapat berinterksi satu sama lain 

secara lebih efektif.  

b. Komunikasi berarti terjadinya berbagai informasi atau pemberian informasi 

maupun pengertian (sharing meaning), sehingga agar pemberian informasi 

maupun pengertian ini dapat terjadi, maka pihak pihak yang berkomunikasi 

perlu menyadari dan mengerti berbagai istilah atau pengertian yang mereka 

gunakan dalam melakukan komunikasi. Jika tidak, maka kemungkinan 

terjadinya salah persepsi dalam komunikasi sangat tinggi. 

c. Komunikasi melibatkan simbol-simbol, yang berarti komunikasi dapat 

berupa bahasa tubuh, suara, huruf, angka dan lain-lain sebagai bentuk 

simbolis dari komunikasi yang dilakukan.14 

Komunikasi ini sebagai aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi 

manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-

hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau 

dimana saja mereka berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam 

komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri 

begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik 

suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil, begitu pula sebaliknya. 

Kurangnya atau tidak adanya komunkasi organisasi dapat macet dan berantakan, 

karena pentingnya komunikasi dalam suatu organisasi maka perlu menjadi 

perhatian pengelola agar dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya.15 

Komunikasi dalam organisasi dapat juga memberikan informasi baik kepada 

pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses 

pengambilan manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan 

persoalan dalam pengambilan keputusan dan mempermudah perubahan-

perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-

 
14 Ernie Tismayanti Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: 

Kencana, 2005), 295. 
15 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, 1. 
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kelompok kerja.16 Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan 

dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari 

suatu organisasi tertentu.17 Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi 

dalam hubungan-hubungan hirarkis antara yang satu dengan yang lainnya. 

2. Komunikasi Organisasi 

Menurut Redding dan Sanborn, komunikasi organisasi adalah pengiriman 

dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam 

bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan persatuan 

pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada bawahan, 

komunikasi upward atau komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi 

horizontal atau komunikasi orang-orang yang sama level atau tingkatnya dalam 

organisasi, keterampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis 

dan komunikasi evaluasi program.18 

Komunikasi dalam organisasi menjadi sistem aliran yang menghubungkan 

dan membangkitkan kerja antar bagian dalam organisasi sehingga menghasilkan 

sinergi. Jadi dengan demikian, komunikasi dalam organisasi selain ikut andil 

membangun iklim organisasi juga ikut membangun budaya organisasi. Jika ini 

dipahami oleh pengelola organisasi maka perbedaan-perbedaan individu dan 

ketidakmengertian dalam organisasi bias diperkecil dan dikurangi yang pada 

akhirnya konflik bias dihindari. Berbagai aksi demo yang dilakukan karyawan 

atau pegawai bukan hanya persoalan ketidakpuasan terhadap pendapatan dan 

reward, tetapi lebih banyak bersumber dari ketidakmengertian mereka terhadap 

eksistensi organisasinya.19 

Bisa juga artikan, bahwa komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan 

penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun 

informal dari suatu organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang 

 
16 Husein Umar, Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 

27. 
17 Pace, Wayne, R., & Faules, Don, F., Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan, (Bandung: Rosdakarya, 2002). 31. 
18Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 65. 
19Masmuh, Abdullah. Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek. 

(Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), 4. 
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disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi terhadap kepentingan 

organasasi yang berisi cara kerja didalam organisasi, produktivitas, dan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Contohnya: memo, kebijakan, 

pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi.20 

Beberapa Persepsi Tentang Komunikasi Organsasi Menurut Para Ahli, 

yakni sebagai berikut:21 

1) Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss 

Stewart L.Tubss dan Sylvia Moss (1996) mengatakan, beberapa ciri utama 

komunikasi organisasional adalah faktor-faktor structural dalam organisasi yang 

mengharuskan para anggotanya bertindak sesuai dengan peranan yang diharapkan. 

Misalnya, seorang professor diharapkan berprilaku tertentu dalam ruang kuliah. 

Pada acara sosial, dia mungkin sangat berbeda karena aturan tersebut tidak 

diterapkan dalam keadaan khusus ini. 

2) R. Wayne Pace dan Don F. Faules 

R. Wayne Pace dan Don F. Faules (1998) mengklasifikasikan defenisi 

komunikasi organisasi menjadi dua, yaitu defenisi fungsional dan defenisi 

interpretative. Defenisi fungsional Komunikasi organisasi adalah sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan 

bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit 

komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan yang 

lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Sedangkan defenisi interpretative 

Komunikasi organisasi cendrung menekankan pada kegiatan penanganan pesan 

yang terkandung dalam suatu batas organisasi. Dengan kata lain, defenisi 

interpretative komunikasi organisasi adalah proses penciptaan makna atas 

interaksi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi.  

3) Joseph A. Devito 

Joseph Devito mendefinisikan komunikasi organisasi merupakan 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan didalam organisasi didalam kelompok 

formal maupun informal organisasi. Komunikasi formal adalah komunikasi yang 

 
20 Romlu, Khomsahrial. Komunikasi Organisasi (Jakarta: PT. Grasindo, 2011), 2. 
21Masmuh, Abdullah. Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek. 

(Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), 5-6. 
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disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada organisasi. 

Isinya berupa cara-cara kerja didalam organisasi : memo, kebijakan, pertanyaan, 

jumpa pers, dan surat-surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang 

disetujui secara sosial. Orientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi lebih 

pada para anggotanya secara individual. 

4) Dedy Mulyana 

Dedy Mulyana (2001) menawarkan lingkup kajian komunikasi organisasi 

sebagai berikut: Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu jaringan yang lebih 

besar dari pada komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali 

melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi da nada kalanya 

juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur 

organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi 

horizontal. Sedangkan komunikasi informal tidak tergantung pada struktur 

organisasi, seperti komunikasi antar sejawat, juga termasuk gosip. 

Meskipun bermacam-macam persepsi dari para ahli mengenai komunikasi 

organisasi ini tapi dari semuanya itu ada beberapa hal yang umum yang dapat 

disimpulkan yaitu:22 

a) Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks 

yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri baik internal maupun 

eksternal. 

b) Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah dan media. 

c) Komunikasi organisasi meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, 

hubungannya dan keterampilan atau skilnya. 

Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial, organisasi sosial, 

komunikasi dalam organisasi atau lembaga tersebutakan melibatkan 4 (empat) 

fungsi, yaitu: 

1) Fungsi Informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. 

Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh 

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

 
22 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 67. 
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memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya 

secara lebih pasti informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang 

mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam 

tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan 

organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi.23 

Dalam fungsi informatif ini komunikasi berhubungan dengan perannya 

dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan 

informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan 

melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan 

alternatif.24 

2) Fungsi Regulatif 

Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku 

dalam suatu organisasi. Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran 

manajemen yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua 

informasi yang disampaikan. Disamping itu mereka juga mempunyai kewenangan 

untuk memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi 

kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas supaya perintah-perintahnya 

dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk 

menjalankan perintah banyak bergantung pada: 

a. Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah. 

b. Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi. 

c. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus 

sebagai pribadi. 

d. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.25 

3) Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan 

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

maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya dari 

pada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh 

 
23 Sendjaja. Teori-Teori Komunikasi, (Universitas Terbuka, 1994), 34. 
24 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 392. 
25 Sendjaja. Teori-Teori Komunikasi, (Universitas Terbuka, 1994), 34. 
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karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar disbanding kalau 

pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 26 

Komunikasi berfungsi mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa 

cara. Setiap anggota mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal 

yang harus dipatuhi oleh karyawan. Misalnya bila karyawan diminta untuk 

terlebih dahulu mengkomunikasikan setiap keluhan yang berkaitan dengan 

pekerjaan  ke  atasannya langsung, sesuai dengan uraian tugasnya atau sesuai 

dengan kebijakan perusahaan, komunikasi itu menjalankan fungsi  

pengendalian.27 

4) Fungsi Integratif 

Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan 

karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran 

komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan 

laporan kemajuan organisasi, juga saluran komunikasi informal seperti 

perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja. Pelaksanaan aktivitas ini 

akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri 

karyawan terhadap organisasi. 28 

Komunikasi berhubungan untuk memperkuat motivasi dengan menjelaskan 

kepada   karyawan   apa    yang harus dilakukan, seberapa baik mereka  bekerja,  

dan apa  yang dikerjakan untuk memperbaiki kerja yang di bawah standar. 

Penyusunan sasaran yang spesifik, umpan balik terhadap kemajuan ke  arah 

sasaran dan dorongan ke perilaku yang diinginkan   merangsang motivasi dan 

menuntut komunikasi.29 

5) Fungsi Manajer Subordinasi 

Fungsi komunikasi dalam tingkat manajer subordinasi atau disebut dalam 

proses komunikasinya disebut dengan “Down the Line”, meliputi: 

a. Pengarahan pelaksanaan tugas. 

 
26 Sendjaja. Teori-Teori Komunikasi, (Universitas Terbuka, 1994), 34. 
27 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 393. 
28 Sendjaja. Teori-Teori Komunikasi, (Universitas Terbuka, 1994), 35. 
29 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 392. 
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b. Perancangan peran komunikasi atau informasi untuk menghasilkan 

pemahaman dalam pelaksanaan tugas. 

c. Memberikan informasi tentang pelaksanaan prosedur organisasi. 

d. Memberikan umpan balik tentang pelaksanaan tugas. 

e. Pengarahan tentang misi yang akan di capai. 30 

Dalam komunikasi organisasi, ada tiga bentuk utama dari arus pesan dalam 

jaringan komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi seperti yang 

digambarkan dalam struktural organisasi yaitu :31 

1. Komunikasi ke Bawah 

Komunikasi ke bawah menunjukkan arus pesan yang mengalir dari pada 

atasan atau para pimpinan kepada bawahannaya. Kebanyakan komunikasi ke 

bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan 

tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan 

pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijakan umum. 

Komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok atau organisasi ke 

tingkat yang lebih bawah. Pola itu digunakan oleh pimpinan kelompok dan 

manajer untuk menetapkan sasaran, memberikan instruksi pekerjaan, 

menginformasikan kebijakan dan prosedur ke bawahan, menunjukkan masalah  

yang  memerlukan perhatian, dan mengemukakan umpan balik tentang kerja.32 

Faktor yang mempengaruhi komunikasi ke bawah, yaitu: 

a) Keterbukaan  

Kurangnya sifat terbuka diantara pimpinan dan karyawan akan 

menyebabkan pemblokan atau tidak mau menyampaikan pesan dan gangguan 

dalam pesan. Umumnya para pimpinan tidak begitu memperhatikan arus 

komunikasi kebawah. Pimpinan mau memberikan informasi ke bawah bila 

mereka merasa bahwa pesan itu penting bagi penyelesaian tugas. 

b) Kepercayaan pada pesan tulisan  

 
30 Sendjaja. Teori-Teori Komunikasi, (Universitas Terbuka, 1994), 35. 
31 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 107. 
32 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 394.  
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Kebanyakan para pimpinan lebih percaya pada pesan tulisan dan metode 

defuse yang menggunakan alat-alat elektronik dari pada pesan yang disampaikan 

secara llisan dengan tatap muka.  

c) Pesan yang berlebihan 

Karena banyaknya pesan-pesan dikirimkan secara tertulis maka karyawan 

dibenahi dengan memo-memo, bulletin, surat-surat pengumuman, majalah dan 

pernyataan kebijaksanaan, sehingga banyak sekali pesan-pesan yang harus dibaca 

oleh karyawan. 

d) Timing  

Timing atau ketepatan waktu pengiriman pesan mempengaruhi komunikasi 

kebawah. Pimpinan hendaklah mempertimbangkan saat yang tepat bagi 

pengiriman pesan pada dampak yang potensial kepada tingkah laku karyawan. 

Pesan seharusnya dikirimkan kebawah pada saat saling menguntungkan kepada 

kedua belah pihak yaitu pimpinan dan karyawan. Tetapi bila pesan yann 

dikirimkan tersebut tidak pada saat dibutuhkan oleh karyawan maka mugkin akan 

mempengaruhi kepada efektivitasnya.  

e) Penyaringan  

Pesan-pesan yang dikirimkan kepada bawahan tidaklah semua diterima 

mereka. Tetapi mereka saring mana yang mereka perlukan. Penyaringan pesan ini 

dapat disebabkan oleh macam-macam faktor diantaranya perbedaan persepsi 

diantara karyawan, jumlah mata rantai dalam jaringan komunikasi dan perasaan 

kurang percaya kepada supervisor.  

2. Komunikasi ke atas 

Yang dimaksud dengan komunikasi keatas adalah pesan yang yang mengalir 

dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat 

yang lebih tinggi. Tujuan dari komunikasi ini adlah untuk memberikan balikan, 

memberikan saran dan mengajukan pertanyaan. Komunikasi ini mempunyai efek 

pada penyempurnaan moral dan sikap karyawan. Komunikasi ke atas mengalir ke 

tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini 

digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan, menginformasikan   mereka 
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mengenai kemajuan ke sasaran dan menyampaikan masalah-masalah yang   

dihadapi.33 

Ada beberapa fungsi komunikasi ke atas, yaitu:34 

a) Dengan adanya komunikasi keatas supervisor dapat mengetahui kapan 

bawahannya siap untuk diberi informasi dari mereka dan bagaimana 

baiknyamereka menerima apa yang di sampaikan karyawan.  

b) Arus komunikasi keatas memberikan informasi yang berharga bagi 

pembuatan keputusan. 

c) Komunikasi keatas memperkuat apresiasi dan loyalitas karyawan terhada 

organisasi dengan jalan memberikan kesempatan untuk menanyakan 

pertanyaan, mengajukan ide-ide dan saran-saran tentang jalannya organisasi. 

d) Komunikasi keatas membolehkan, bahkan mendorong desas-desus muncul 

dan membiarkan supervisor mengetahuinya.  

e) Komunikasi keatas menjadikan supervisor dapat menentukan apakah 

bawahan menangkap arti seperti yang dia maksudkan dari arus informasi 

yang kebawah. 

f) Komunikasi keatas membantunkaryawan mengatasi masalah-masalah 

pekerjaan mereka dan memperkuat keterlibatan mereka dalam tugas-

tugasnya dan organisasi.  

3. Komunikasi Horizontal  

Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan diantara orang-orang yang 

sama tingkatnya otoritasnya didalam organisasi . pesan yang mengalir menurut 

fungsi dalam organisasi diarahkan secara horizontal. Pesan ini biasanya 

berhubungan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan, seperti koordinasi, 

pemecahan masalah, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi. 

Ketika komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama, di antara 

anggota kelompok kerja pada  tingkat  yang  sama,  di antara manajer  pada  

 
33 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 394. 
34Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 117. 
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tingkat  yang  sama, atau di antara setiap personel yang secara horizontal disebut 

komunikasi horizontal.35 Ada beberapa tujuan komunikasi hprizontal, yaitu:36 

a) Mengkoordinasikan tugas-tugas. Kepala-kepala bagian dalam suatu 

organisasi kadang-kadang perlu mengadakan rapat atau pertemuan, untuk 

mendiskusikan bagaimana tiap-tiap bagian memberikan kontribusi dalam 

mencapai tujuan komunikasi organisasi. 

b) Saling membagi informasi untuk perencanaan dan aktivitas-aktivitas. Ide 

dari banyak orang biasanya akan lebih baik dari pada ide satu orang. Oleh 

karena itu komunikasi horizontal sangatlah diperlukan untuk mencari ide 

yang lebih baik. 

c) Memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam 

tingkat yang sama. Dengan adanya keterlibatan dalam memecahkan masalah 

akan menambah kepercayaan dan moral dari karyawan. 

d) Menyelesaikan konflik di antara anggota yang ada dalam bagian organisasi 

dan juga antara bagian dengan bagian lainnya. Penyelesaian konflik ini 

penting bagi perkembangan sosial dan emosional dari anggota dan juga 

akan menciptakan iklim organisasi yang baik. 

e) Menjamin pemahaman yang sama. Bila perubahan dalam suatu organisasi 

diusulkan, maka perlu ada pemahaman yang sama antara unit-unit 

organisasi atau anggota unit organisasi tentang perubahan itu. 

f) Mengembangkan sokongan interpersonal. Karena sebagain besar dari waktu 

kerja karyawan berinteraksi dengan temannya maka mereka memperoleh 

sokongan hubungan interpersonal dari temannya. 

4. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi Diagonal (Diagonal Communication) melibatkan antara dua 

tingkatan organisasi yang berbeda, atau biasa disebut komunikasi menyilang dari 

segi tingkatan atau struktur organisasi.37 Komunikasi diagonal merupakan 

komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. 

Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan- hubungan departemen dengan staf. 

 
35 Robbins,   Stephen   P. Perilaku Organisasi. (Jakarta, Prenhallindo, 2007), 395. 
36 Muhammad, Arni. Komunikasi Organisasi. (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2009), 121. 
37 Agus Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 53. 
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Hubungan-hubungan antara personalia dengan staf dapat berbeda-beda yang akan 

membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda pula. Dapat disimpulkan 

bahwa komunikasi ini cenderung menyimpang dari jalur birokrasi dan sifatnya 

tidak formal. Komunikasi yang terjadi biasanya mengenai keluhan yang 

disebabkan oleh kurang memuaskannya informasi yang di peroleh langsung dari 

atasan. Contohnya adalah komunikasi formal antara Kepala Bidang pada sebuah 

instansi. 

3. Motivasi 

Motivasi adalah aktivitas perilaku yang bekerja dalam usaha memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Menurut Chung Meggison menyatakan 

bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang ditujukan pada sasaran. 

Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam 

mengejar suatu tujuan.  

Barelson dan Steiner mendefenisikan motivasi sebagai keadaan kejiwaan 

dan sikap mental manusia yang memberikan energy, mendorong kegiatan dan 

menggerakkan dan mengarah atau menyalurkan prilaku kearah mencapai 

kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangai ketidak seimbangan.  

Di sisi lain menurut santoso soroso motivasi adalah suatu set atau kumpulan 

prilaku yang memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dalam suatu 

acara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu. Bentuk-bentuk motivasi dan 

unsur penggeraknya. 

Bagi setiap individu sebensrnya memiliki motivasi yang mampu menjadi 

spirit dalam memacu dan menumbuhkan semangat kerja dalam bekerja. Spirit 

yang dimiliki oleh seseorang tersebut dapat bersumber dari dirinya Maupin dari 

luar, dimana kedua bentuk tersebut akan lebih baik jika dua-duanya bersama-sama 

ikut menjadi pendorong motivasi seseorang. Motivasi muncul dalam dua bentuk :  

a. motivasi ekstrintik (dari luar) 

b. motivasi instrinsik (dari dalam diri seseorang) 

Motivasi ekstrinsik muncul dari luar diri seseorang, kemudian selanjutnya 

mendorang orang tersebut untuk membangun dan menumbuhkan semangat 

motivasi pada diri orang tersebut untuk merubah seluruh sikap yang dimiliki 
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olehnya saat ini kearah yang lebih baik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah 

motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang dalam diri orang tersebut, 

yang selanjutnya kemudian mempengaruhi dia dalam melakukan sesuatau secara 

bernilai dan berarti. 

Yang harus dipahami bahwa dengan bentuk motivasi tersebut tidak akan 

berjalan jika tidak didukung dengan unsur-unsur penggerak motivasi itu sendiri. 

Karena dengan adanya unsur penggerak tersebut mampu menyebabkan berbagai 

bentuk motivasi akan terwujudkan. Sagir mengemukakan unsur-unsur penggerak 

motivasi antara lain kerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, 

pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan.  

Ketujuh unsur penggerak motivasi tersebut bersifat saling berkaitan dan 

semua itu harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh. Seorang pimpinan 

dalam usaha menggerakkan motivasi para karyawan akan menjadi lebih baik jika 

memahami dan melaksanakan ketujuh unsur tersebut.38 

4. Kinerja Pegawai 

Kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam 

melakukan sesuatu keahlian tertentu.39 Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab 

dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan pegawai dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama priode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu yang telah disepakati terlebih dahulu.40 Kinerja 

atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi 

 
   38    Irham Fahmi, “manajemen kepemimpinan teori dan aplikasi” (ALFABETA,cv, jl 

gegerkalong Hilir No.84 Bandung) 190   
39 Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai: Teori Pengukuran Dan Implikasi, 5. 
40 Rival Basri, Performance Appraisal: Sistem yang tepat Untuk menilai hasil kinerja 

karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

50. 
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dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi”.41 

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 

organisasi”.42 Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pegawai dalam 

mewujudkan tujuan suatu organisasi. Agar mempunyai kinerja yang baik, 

seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta 

mengetahui pekerjaannya. 

Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu target dapat diselesaikan pada waktu 

yang tepat atau tidak melampaui batas waktu yang disediakan. Kinerja menjadi 

rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama 

sekali tidak terselesaikan”. Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang pegawai 

sesuai tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan.43 Setiap organisasi berusaha untuk meningkatkan kinerja 

pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena keberhasilan suatu 

organisasi salah satunya dipengaruhi oleh kinerja pegawai.  

 Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dan diselesaikan 

dengan waktu yang telah ditentukan, kecakapan pegawai, pengalaman, kualitas, 

dan kuantitas guna mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja dapat 

dikatakan tinggi apabila target dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat, 

sedangkan kinerja dikatakan rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu 

yang telah ditentukan. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai 

 
41 Rival Basri, Performance Appraisal: Sistem yang tepat Untuk menilai hasil kinerja 

karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan, 95. 
42 Mahsun, Mohamad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik , (Yogyakarta : Penerbit BPFE-

Yogyakarta 2006,) 25 
43 Nawawi, Hadari. Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan 

industri. (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press 2006), 62. 
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Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pegawai dalam 

melaksanakan suatu kegiatan dalam sebuah organisasi. Kinerja seorang pegawai 

tidak selalu berada dalam kondisi yang baik, kinerja pegawai dipengaruhi oleh 

beberapa hal. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu: 

1) Efektifitas dan efiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan 

bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila kegatan-kegiatan yang tidak dicari 

kegiatan yang penting dari hasil yang dicapai sehingga menghasilkan kepuasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang di cari-cari 

tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien.44 

2) Otoritas (Wewenang) 

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota 

yang lainuntuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. 

Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh 

dalam organisasi tersebut. 

3) Disiplin  

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin 

karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati 

perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja. 

4) Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk 

ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi.45 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam pembuatan karya ilmiah, sebelumnya penulis melakukan pengamatan 

dan tinjauan pustaka terhadap jurnal penelitian sebelumnya yang memiliki 

 
44 Rival Basri, Performance Appraisal: Sistem yang tepat Untuk menilai hasil kinerja 

karyawan dan meningkatkan daya saing perusahaan, 95. 
45 Suryadi Prawiro Sentono, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 27. 
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kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan agar terhindar 

dari kesamaan-kesamaan penelitian. Jurnal yang memiliki kemiripan tersebut 

diantaranya ialah : 

1. Jurnal yang berjudul “Komunikasi Organisasi Pada Dinas Perijinan Kota 

Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan”. Oleh Krisna Mulawarman, 

M.Sn, Yeni Rosilawati, MM.46 Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam organisasi komunikasi 

merupakan alat yang berfungsi sebagai penghubung serta pembangkit 

motivasi antar setiap anggota sehingga sebuah organisasi dapat berjalan 

maju. Dinas perijinan kota Yogyakarta merupakan organisasi dibidang 

pelayanan yang masih terbilang baru, walaupun demikian dina perijinan 

kota Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan 

fungsinya, terbukti dengan diperolehnya sejumlah penghargaan dalam 

bidang pelayanan sebagai bukti atas komitmen yang mereka pegang teguh. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan strategi komunikasi 

organisasi baik eksternal maupun internal dinas perijinan kota jogja dalam 

upaya meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan, dimana komunikasi 

merupakan unsur penting bagi organisasi, dalam pencapaian tujuan sebuah 

organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

metode study kasus. Hasil dari penelitian ini adalah  (1) Dina perijinan kota 

Yogyakarta mengoptimalkan komunikasi ke bawah (down word 

communication) dan komunikasi ke atas (upward communication) serta 

komunikasi horizontal dan vertical. (2) Dina perijinan kota Yogyakarta 

mengoptimalkan komunikasi informal sebagai penyeimbang komunikasi 

formal. (3) Melakukan sosialisasi budaya pelayanan. 

2. Jurnal yang berjudul “Pengaruh Kepuasan Komunikasi Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Singkawang”. Oleh 

 
46 Krisna Mulawarman, M.Sn, Yeni Rosilawati, MM. “Komunikasi Organisasi 

Organisasi Pada Dina Perijinan Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan Pelayanan”. Dalam 

Jurnal Makna, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 

Vol.5, No.1: 31-41.  
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Kurnia Riyantini dan Agus Triyono.47 Dalam upaya mencapai suatu 

keberhasilan, maka kepuasan komunikasi merupakan faktor yang sangat 

penting, karena kepuasan komunikasi merupakan hasil dari sejumlah proses 

yang bersifat internal dan eksternal. Pegawai merupakan salah satu aset 

terpenting yang turut serta berperan dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi, yaitu terwujudnya visi dan misi dari organisasi tersebut. Maka dari 

itu, diperlukan kerja sama yang baik antara organisasi dengan para pegawai, 

guna terwujudnya tujuan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan pengaruh antara kepuasan komunikasi organisasi terhadap 

kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kota Singkawang. Menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode survey. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

Kuesioner (angket) sebagai teknik pengumpulan data. Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat 

DPRD Kota Singkawang yang berjumlah sebanyak 35 orang. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi linear sederhana. Berdasarkan dari hasil uji regresi linear 

sederhana, didapat nilai konstan dari regresi variabel kinerja pegawai 

sebesar 26,603. Sedangkan koefisien regresi dari variabel kepuasan 

komunikasi organisasi bernilai positif yaitu sebesar 0,462. Hal ini 

berarti bahwa variabel kepuasan komunikasi organisasi mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap variabel kinerja pegawai sebesar 0,462. 

Berdasarkan dari hasil uji t, didapat nilai t sebesar 3,874 lebih besar 

dari nilai ttabel  sebesar 2,034.Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya besaran pengaruh yang 

signifikan antara variabel kepuasan komunikasi organisasi terhadap 

variabel kinerja pegawai sebesar 31,3 % sedangkan 68,7 % sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

 
47 Kurnia Riyantini dan Agus Triyono. “Pengaruh Kepuasan Komunikasi Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Singkawang”. Dalam Jurnal Informasi 

Kajian Ilmu Komunikasi, Vol.46, No.2: Desember 2016: 223. 
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3. Jurnal yang berjudul “Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai”. Oleh Achmad Wildan Kurniawan.48 Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap 

Kinerja di Setda Kabupaten Garut. Yang menjadi objek penelitian adalah 

para pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. 

Penelitian ini meneliti mengenai penyebaran informasi yang ada  di  

ligkungan  Setda  Kabupaten  Garut.  Metode  penelitian  yang  digunakan 

dalam   penelitian   ini   adalah   metode   penelitian   deskriptif   analisis   

dengan pendekatan kuantitatif melalui teknik survey. Adapun teknik 

pengumpulan data diperoleh   dari   wawancara,   observasi   dan   kuesioner   

di   lapangan.   Adapun penarikan Probability Sampling yang di gunakan 

yaitu Proportionate Stratified Random sampling dengan jumlah sampel 68 

orang responden. Penelitian ini menggunakan Informasi Organisasi 

(Organizational Information Theory). Berdasarkan  hasil  perhitungan  

dengan  menggunakan  program  SPSS  versi  19 dapat  diketahui  bahwa  

koefisien  determinasi  (adjusted R 2 )  yang  diperoleh sebesar  0,481.  Hal  

ini,  berarti  48,1%  kinerja  pegawai  dapat  dijelaskan  oleh variabel 

Lingkungan informasi, ketidakjelasan informasi, aturan dan Siklus 

komunikasi   organisasi   sedangkan   sisanya   yaitu   51,9%   kinerja   

pegawai dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4. Jurnal yang berjudul “Peran Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan 

Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica”. Oleh Oktaviani Margareta Katuuk, 

Nourma Mewengkang, dan Edmon R. Kalesaran.49 Penelitian ini 

memfokuskan permasalahan pada bagaimana Peran Komunikasi Organisasi 

Dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica. Di dasari oleh 

teori Daniel Katz dan Robert L.Khan dalam buku The Social Psychology of 

 
48 Achmad Wildan Kurniawan, “Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja 

Pegawai”. Dalam Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran dan Penelitian, Vol.2, No.1:2015, 3. 
49 Oktaviani Margareta Katuuk, Nourma Mewengkang, dan Edmon R. Kalesaran.“ Peran 

Komunikasi Organisasi Dalam Meningkatkan Eksistensi Sanggar Seni Vox Angelica”, Dalam e-

Jurnal Acta Diurna, Vol.5, No.5, 2016:1. 
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Organizations (1966), Metode yang digunakan dalam adalah metode 

penelitian kualitatif dengan informan penelitian sebanyak 7 (tujuh) orang, 

yang ditetapkan secara purposive sampling, kemudian di  dukung  juga  

dengan  teknik  pengumpulan  data  secara  kualitatif,  dimana  peneliti 

melakukan pengumpulan data dengan melalui tahapan observasi, 

wawancara mendalam serta studi dokumen, maka mendapatkan hasil 

penelitian : Komunikasi organisasi berperan sebagai wadah dalam 

mewujudkan harapan-harapan atau tujuan dari Sanggar Seni Vox Angelica. 

Komunikasi organisasi berperan sebagai kunci utama dalam berorganisasi 

karena komunikasi organisasi di dalam Sanggar Seni Vox Angelica sebagai 

mediator untuk para pengurus dan anggota sanggar Vox Angelica dalam 

memberikan saran, kritik, dan ide. Komunikasi organisasi berperan sebagai 

ujung tombak dimana komunikasi harus selalu dikedepankan untuk 

meningkatkan produktivitas dan mutu kualitas kinerja para pengurus dan 

anggota sanggar Vox. Komunikasi organisasi berperan sebagai alat untuk 

memecahkan suatu permasalahan yang ada di Sanggar Seni Vox Angelica. 

Komunikasi organisasi berperan penting dalam melakukan kegiatan yang 

bersifat internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi berperan penting 

didalam Sanggar Seni Vox Angelica dan merupakan hal yang mendasar 

untuk kelancaran operasional sanggar Vox Angelica ini. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 (Sumber: Stephen P Robbins, 2007) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Data dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Tidak mencari 

hubungan,tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.29  

 

B. Lokasi dan Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar Jl. Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar. 

Table 3.1  

Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Waktu Kegiatan penelitian 

1 Mei 2019 Mengidentifikasi masalah 

2 Juni 2019 Acc judul penelitian 

3 Juli 2019 Proses bimbingan 

4 Agustus 2019 Acc seminar proposal 

5 Agustus 2019 Proses pengurusan surat penelitian 

6 September 2019 Observasi lapangan 

7 September 2019 Proses Melakukan wawancara 

8 Oktober 2019 Pengambilan dokumentasi 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung 

dari lapangan atau tempat penelitian.30 Sedangkan menurut Lofland bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-

kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan 

hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kampar dalam observasi yang penulis lakukan. 

 

 
29 Jalaludin Rachmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 

2005), 24. 
30 Moh Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Jakarta: Bhakti Indonesia, 2003), 44. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan 

berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, 

notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai 

perusahaan. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari 

berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, 

studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk 

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan 

melalui wawancara  langsung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar. 31 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive. Informan 

penelitian terbagi menjadi 2 yaitu: 

1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan para ahli yang sangat 

memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan 

dengan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

Table 3.2  

Informan Kunci Penelitian 

 

No Nama Informan Jabatan 

1 Zulia Dharma Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

 

2) Informan Tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian 

yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. 

Informan tambahan dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Pengembangan 

Destinasi Pariwisata dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata yang 

 
31 Ibid, 45. 
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melaksanakan dan mengikuti kegiatan terkait meningkatkan motivasi kerja 

pegawai tersebut.32 

Table 3.3  

Informan Tambahan Penelitian 

 

No Nama Informan Jabatan 

1 Nur Azman Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

2 Suryadi Domo 

Sembiring 

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi 

Pariwisata 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan kunjungan dan 

pengamatan secara langsung guna untuk melihat perubahan fenomena sosial yang 

berkembang. Berdasarkan pelaksanaaan, observasi dapat dibagi dalam dua jenis, 

yaitu partisipasi dan observasi non partisipasi: 

a. Observasi partisipasi 

Observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dalam kegiatan 

pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti merupakan bagian dari kelompok yang 

ditelitinya. 

b. Observasi non partisispasi 

Observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai 

partisipasi atau kelompok yang diteliti. 

Peneliti menggunakan observasi non partisipasi, hal ini karena peneliti tidak 

terlibat secara langsung kedalam bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar dari 

bagian yang diteliti. Akan tetapi diluar dari bagian yang diteliti yang sesuai 

dengan permasalahan yang diambil dan diteliti.33 

 

 
32 Ruslan Rosady, Metode Penelitian: PR dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), 30. 
33 Ibid, 35. 
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2. Wawancara          

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview), yaitu teknik mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam, pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak 

mempunyai control atau respon informan, artinya informan bebas memberikan 

jawaban-jawaban yang lengkap,mendalam, dan bila perlu tidak ada yang 

disembunyikan.34 

3. Dokumentasi 

Dilakukan untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk melengkapi 

data-data penelitian, Adapun pengambilan data di lakukan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kampar Cabang Riau seperti sejarah organisasi, struktur organisasi,  

kegiatan kunjungan kerja, agenda rapat koordinasi, maupun penyelenggaraan 

acara dari masing-masing departemen. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan validitas data dilakukan dengan 

triangulasi. Adapun triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya. Validitas data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik triangulasi sumber yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai sumber dalam memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber yang 

terpenting adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut. 

Dengan demikian triangulasi sumber berarti membandingkan informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda.35  

 

G. Teknik analisis Data 

Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 

metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J.Moelong berikut: 

 
34 Ibid, 23. 
35 Ibid,71. 
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1. Klasifikasi data, yakni mengkelompokkan data sesuai dengan topik 

pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali 

data yang masih kuraang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan 

topik pembahasan 

4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam 

susunan yang singkat dan padat. 

Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, 

maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data 

melalui analisis deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka-angka serta di jelaskan dengan kalimat sehingga 

data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.36 

 
36 Lexy J. Moelong, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 11. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Kampar Riau 

Kabupaten Kampar merupakan tempat yang pernah dengan berbagai obyek 

wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata ini sebagai bagian integral dari 

pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata kabupaten Kampar sangat 

besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang 

memberikan jaminan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha 

pariwisata. 

Kabupaten Kampar juga merupakan negeri yang agamis yang sudah 

membudaya dengan karakter yang terbuka, toleran dan moderat merupakan hal 

yang wajar untuk merumuskan visi daerah dengan menempatkan masalah moral 

dan akhlak sebagai jiwa dan roh/spirit yang mengarah pembangunan daerah ini 

kedepannya. 

Upaya terwujudnya penyelenggara tersebut maka berdasarkan peraturan 

daerah kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan 

tata kerja pemerintah daerah kabupaten Kampar dibentuklah dinas pariwisata dan 

kebudayaan. 

Selanjutnya melalui keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) Nomor,239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaa System 

System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar berkewajiban menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) untuk mengukur kinerja dinas sebagai pertanggung jawaban 

pelaksanaan tugas guna dijadikan evaluasi oleh atasan. Dengan memperhitungkan 

potensi kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada tau mungkin timbul. 

Rencana strategis mengandung visi, misi tujuan dan sasaran, cara pencapaian 

sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan 

memperhitungkan perkembangan di masa depan dalam menunjang peningkatan 

dan pengembangan pariwisata dan kebudayaan di kabupaten Kampar.37 

 
37 Dokumentasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Maret 2019 
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B. Visi dan Misi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan yang merupakan gambaran 

citra, nilai, arah, dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa 

depan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar secara konsisten, 

realistis, produktif, serta kreatif dalam melaksanakan program. Visi Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengacu pada Visi Kabupaten 

Kampar, RPJP, RPJM serta visi dinas pariwisata dan kebudayaan sebelumnya. 

Dan Adapun Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 

yaitu untuk merealisasikan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

kabupaten Kampar seperti tersebut di bawah di kembangkan misi organisasi yang 

harus dipahami oleh seluruh stakeholders, karena menjadi tanggung jawab 

bersama segenap komponen sesuai dengan proporsinya. 

1) Visi 

Menjadi institusi yang handal dalam meningkatkan kunjungan wisata dan 

prestasi pemuda dan olahraga dalam lingkungan masyarakat yang berbudaya dan 

agamis 

2) Misi 

a. Meningkatkan sumber daya manusia yang profesionl dalam bidang 

pariwisata dan kebudayaan. 

b. Meningkatkan sarana prasarana serta peran serta stakeholders dalam 

pengembanga pariwisata dan kebudayaan. 

c. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang 

pariwisata dan kebudayaan.  

C. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar 

1. Kedudukan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Kampar 

a. Dinas merupakan unsurunsur pelaksana urusan pemerintah bidang 

pariwisata dan bidang kebudayaan. 

b. Dinas sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas ang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui 

sekretaris daerah. 
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c. Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kampar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaan. 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata dan kebudayaaan. 

3. Pelaksana administrasi bidang pariwisata dan kebudayaan. 

4. Pelaksana fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya.38 

 
38 Dokumentasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, Maret 2019 



 38 

D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar 

 
 

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar 
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E. Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kampar 

Struktur organisasi tugas pokok dan fungsi dinas pariwisata dan kebudayaan 

kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

a.  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah 

Kabupaten dibidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi 

yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas 

lain sesuai dengan kebijakaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 

peraturan perundang–undangan yang berlaku. 

b. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi: 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan Kebudayaan skala 

Kabupaten 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata dan Kebudayaan 

4. Pelaksanaan pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan 

5.  Pelaksanaan kebijakan promosi dan pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan 

6. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata 

7. Pelayanan administrasi 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

2. Sekretariat 

a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, surat 

menyurat, perlengkapan, rumah tangga, destinasi, keuangan, perencanaan 

serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua bidang dan unit 

pelaksana teknis dinas dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar. 

b. Uraian tugas adalah : 

1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi satuan kerja; 
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2. Penyelenggaraan pengelola administrasi untuk mendukung kelancaraan 

pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja 

3. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) 

4. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan satuan kerja 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar 

5. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan perencanaan 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan 

memberikan pelayanan dalam urusan surat menyurat, tata naskah dinas, 

kearsipan, perlengkapan rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum, 

sedangkan kepegawaian menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 

pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha 

kepegawaian, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di 

lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengkajian dan pengusulan 

perencanaan anggaran kegiatan 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan surat 

menyurat dan penyediaan alat tulis kantor 

3. Melaksanakan dan menyiapkan penyelenggaraan kegiatan kearsipan, tata 

naskah dinas dan perpustakaan 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan rumah 

tangga 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan 

keprotokolan dan hubungan masyarakat 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi 

perlengkapan dan barang-barang inventaris dan pengelolaan aset/kekayaan 

milik negara Dilingkungan satuan kerja 
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7. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan 

sarana/prasarana dalam mendukung kegiatan Dinas dan melaksanakan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

8. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan teknis 

administrasi kepada semua unit dilingkungan dinas 

9. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan 

formasi pegawai 

10. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan dan proses mutasi 

pegawai 

11. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan tatausaha 

kepegawaian 

12. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan pembinaan 

organisasi dan tatalaksan 

13. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian 

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

4. Sub Bagian Keuangan 

a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan 

rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan 

anggaran, verifikasi dan pembendaharaan serta pengelolaan dan administrasi 

keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan 

anggaran belanja untuk dinas 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan 

administrasi keuangan dan pembendaharaan 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi pertanggung jawaban 

keuangan dan menyusun neraca keuangan Dinas serta bahan bimbingan 

penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
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4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan dan 

pelaporan anggaran 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumen keuangan dan penyusunan 

laporan realisasi anggaran 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Sub Bagian Keuangan 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

5. Sub Bagian Perencanaan 

a. Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, 

pengolahan, penganalisaan, monitoring, penyiapan dan penyajian bahan 

koordinasi, perumusan, penyusunan kebijakan, rencana program serta 

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pengolahan dan 

merumuskan perencanaan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan 

4. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

5. Melaksanakan penyusunan LKjIP, Renstra, Renja, Penja dan IKU; 

6. Menyiapkan dan menghimpun dokumen perencanaan teknis dari masing-

masing unit di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar 

7. Melaksanakan dan menyiapkan laporan dan evaluasi pelakasanaan tugas 

Sub Bagian Perencanaan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

6. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 
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a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan 

perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata, serta 

pengembangan sumber daya wisata, alam, dan budaya. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan destinasi pariwisata 

Kecamatan 

2. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan 

produk wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, standarisasi 

diseluruh Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku 

3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder 

pusat dan daerah untuk pengembangan destinasi pariwisata 

4. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 

kepada Kepala Dinas 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

7. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata 

a. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan 

koordinasi dengan Kecamatan untuk standarisasi, kriteria, prosedur dan 

bimbingan teknis di bidang Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). 

b. Uraian tugasnya adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, 

instansi terkait, stakeholder pariwisata dalam pengembangan sumber daya 

wisata alam dan budaya. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk pembinaan dengan 

Kabupaten/Kota untuk keterpaduan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) 

antar Kecamatan. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis dan evaluasi 

dibidang diversifikasi dan revitalisasi produk Obyek Daya Tarik Wisata 

(ODTW). 
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4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan 

Provinsi dalam rangka kebijakan dan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW). 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

8. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi dengan Kecamatan serta pelaku usaha 

pariwisata dalam rumusan kebijakan standar, kriteria, prosedur dan 

pengembangan sumber daya manusia baik Pemerintah maupun Swasta. 

b. Uraian tugasnya adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaku usaha 

pariwisata di Kecamatan mengenai standarisasi, norma, kriteria, 

diversifikasi, kemudahan usaha pariwisata. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kecamatan serta 

pelaku usaha pariwisata untuk pembinaan teknis dan evaluasi dibidang 

fasilitasi usaha, pelayanan wisata dan peningkatan pelayanan, pembinaan, 

dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi Pemerintah dan 

Swasta, maupun masyarakat umum 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan Kecamatan dalam 

penyiapan bahan pemetaan investasi, promosi investasi usaha pariwisata dan 

untuk kegiatan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya 

manusia serta bimbingan teknis bagi Kecamatan dan untuk pemenuhan 

standar kompetensi. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan stakeholder, usaha 

pariwisata, PHRI, ASITA, PUTRI. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi terkait dan 

pusat bagi pengembangan pelayanan dan pembinaan sumber daya manusia. 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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9. Bidang Pemasaran Pariwisata 

a. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan permusan 

kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

pengembangan promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi pariwisata 

dan pemasaran pariwisata. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi: 

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Kecamatan dan stakeholder dan lembaga-

lembaga pariwisata untuk pengembangan pasar. 

2. Perumusan segmen pasar dalam dan luar negeri dan strategi pemasaran. 

3. Penyiapan bahan-bahan informasi pariwisata sebagai sarana promosi 

pariwisata. 

4. Pelaksanaan promosi potensi pariwisata di dalam dan luar negeri. 

5. Pelaksanaan pelaporan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata kepada kepala 

dinas. 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

10. Seksi Promosi Pariwisata 

a. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas mempersiapkan pelaksanaan 

promosi pariwisata pada lingkup segmen pasar dalam dan luar negeri sesuai 

dengan kriteria dan prosedur dalam rangka pengembangan pasar pariwisata. 

b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 

Kabupaten/Kota, stakeholder dibidang bahan informasi, strategi pemasaran, 

prosedur dan pedoman sebagai bahan promosi pariwisata didalam dan luar 

negeri. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dan melengkapi standar administratif 

serta dokumen-dokumen dalam pelaksanaan promosi pariwisata. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Seksi Promosi Pariwisara. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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11. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga 

a. Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembagamempunyai 

tugas mempersiapkan mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan 

informasi pariwisata sebagai bahan Pengembangan pariwisata dan bahan 

koordinasi promosi dan pemasaran, pengkajian, analisis dan merumuskan 

strategi pemasaran dalam pengembangan pariwisata. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi bahan koordinasi dalam 

rangka pengumpulan, pengolahan bahan-bahan informasi pariwisata se-

Kabupaten Kampar yang akurat dan up to date dan untuk mengkaji dan 

menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi pariwisata sesuai 

dengan standar, kriteria, norma dan prosedur yang berlaku bagi segmen 

pasar dalam dan luar negeri. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan lembaga 

pariwisata. 

4. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terpadu pengembangan 

pemasaran pariwisata tingkat Provinsi, Regional dan Nasional. 

5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan menjalin dan meningkatkan 

koodinasi dengan lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam 

rangka pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata 

6. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Seksi Pengembangan Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

12. Bidang Ekonomi Kreatif 

a. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan standar kebijakan 

dibidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan 

pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam, manusia, dan budaya. 

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang 

Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi. 
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1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain, 

iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber daya alam dan 

manusia. 

2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang ekonomi kreatif 

berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta 

fasilitasi sumber daya alam dan manusia. 

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang ekonomi kreatif berbasis 

media, desain, iptek, seni, budaya dan pengembangan serta fasilitasi sumber 

daya alam dan manusia. 

4. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Kreatif kepada kepala dinas. 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

13. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/Fasilitasi 

a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Industri, Kerjasama/Fasilitasi mempunyai 

tugas menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta 

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Industri, 

kerjasama/fasilitasi. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan 

pusat, Kabupaten/kota, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam 

perumusan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang industri, kerjasama 

dan fasilitasi. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam 

merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur dibidang industri kerjasama 

dan fasilitasi. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan 

tugas Seksi Berbasisi Industri Kerjasama dan Fasilitasi. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

14. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek 

a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptekmempunyai tugas 

menyiapkan bahan rumusan standar, norma dan kriteria serta memberikan 
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bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Media, Desain, Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan 

Provinsi, Kecamatan, pelaku-pelaku seni dan stakeholder dalam perumusan 

standar, norma, kriteria, prosedur dibidang seni kreatifitas Desain, 

Arsitektur, fashion, audio visual, film dan fotografi. 

2. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan pusat dalam 

merumuskan standar, norma, kriteria, prosedur di bidang seni kreatifitas 

Desain, Arsitektur, Fashion, Audio Visual, Film dan Fotografi, yang 

berpedoman pada muatan lokal daerah serta sumber daya dan teknologi. 

3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi pelakasanaan 

tugas Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis MDI. 

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

15. Bidang Kebudayaan 

a. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan kebudayaan 

dilingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan penggalian, 

pengembangan dan pelestarian nilai budaya daerah. 

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan kegiatan 

kebudayaan dalam rangka peningkatan apresiasi, kualitas, kuantitas, 

pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai budaya dari atau ke mancanegara. 

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian bantuan dan 

penghargaan dalam mendorong peningkatan dan penanaman nilai 

kebudayaan. 

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan koordinasi dengan 

instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis dalam 

kegiatan kebudayaan. 
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6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil – 

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. 

7. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan serta memberikan petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas 

petunjuk pimpinan. 

9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub 

dinas. 

10. Membuat laporan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung 

jawaban pelaksaan tugas. 

11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai 

bahan pernilaian DP-3 bawahan 

12. Melakukan pembinaan kepada bawahan dengan cara lisan dan tulisan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

16. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya 

a. Seksi Sejarah dan Konservasi Budaya dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan sejarah 

dan konservasi budaya. 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Menyusun program tahunan. 

2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka merealisasi program kerja. 

3. Mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas juru kunci, juru pemelihara 

dan penjaga makam serta benda-benda sejarah lainnya. 

4. Mengawasi serta memonitor unsur-unsur pemelihara benda-benda 

purbakala. 

5. Mengadakan kerja sama pengawasan terhadap benda-benda sejarah dan 

permuseuman dengan pihak dan instansi terkait. 

6. Menghimpun dan mempublikasikan serta mendayagunakan fungsi sejarah, 

kepurbakalaan dan permuseuman. 
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7. Menginventarisasikan benda-benda peninggalan sejarah. 

8. Mengusulkan rehabilitas pemugaran bangunan yang bernilai sejarah. 

9. Mengumpulkan riwayat perjuangan dan tokoh pahlawan dari daerah. 

10. Mengadakan fasilitas pemeliharaan benda peninggalan sejarah, purbakala 

dan permuseuman. 

11. Menyusun rencana kerja dan program seni budaya. 

12. Menyusun rencana progaram kebutuhan pembinaan seni dan budaya. 

13. Menyusun rencana progaram pelatihan seniman untuk cabang seni yang di 

prioritaskan bagi pengembangan wisata. 

14. Menyusun rencana progaram festival lomaba dan pameran. 

15. Menyusun rencana program penyusunan buku muatan lokal budaya daerah. 

16. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pengembangan seni dan budaya 

dalam Kabupaten Kampar. 

17. Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah 

dilaksanakan. 

18. Mengarahkan, membimbing, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas 

staf/pegawai dilingkungan seksi. 

19. Melaporkan seksi pelaksanaan tugas dibidang sejarah dan permuseuaman 

kepada kepala dinas. 

20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

17. Seksi Bina Organisasi Budaya 

a. Seksi Bina Organisasi Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam kegiatan bina 

organisasi budaya 

b. Uraian tugas adalah: 

1. Penyusunan rencana kerja dan program seksi bina organisasi budaya. 

2. Menyusun dan mengumpulkan data organisasi seniman perorangan, teknis 

kesenian, urusan adat, sastra lisan, ukiran dan kerajinan. 

3. Menyusun rencana program pertemuan dan peninjauan seniman dan 

organisasi kesenian. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penyajian data kemudian menganalisa data tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa komunikasi organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai 

adalah komunikasi organisasi yang disampaikan secara vertikal, horizontal dan 

diagonal. Dalam konteks komunikasi organisasi ini, berorientasi pada lima model 

komunikasi Harold D. Lasswell, yaitu Komunikator, Pesan, Media, Komunikan, 

dan Efek. 

Dari penyajian data tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

organisasi vertikal dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris kepada seluruh 

Kepala Bidang. Komunikasi organisasi horizontal dilaksanakan oleh setiap Kepala 

Bidang kepada seluruh Kepala Seksi dan pegawainya. Sedangkan komunikasi 

organisasi diagonal dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub-

Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Pegawai. Penyampaian pesan yang 

bersifat instruksi, informatif, dan persuasif memiliki peran aktif dalam 

meningkatkan motivasi kerja pegawai. Selanjutnya didukung oleh komunikator 

yang memiliki kredibilitas dan integritas, dan komunikan yang memiliki disiplin 

kerja yang tinggi. Dari komunikasi organisasi ini memotivasi pegawai untuk terus 

meraih prestasi. Seperti yang disampaikan oleh Suryadi Domo Sembiring bahwa 

berkat komunikasi organisasi yang baik, bidang pemasaran dan pengembangan 

destinasi wisata kabupaten Kampar meraih penghargaan Gulamo sebagai 

peringkat ketiga destinasi surga tersembunyi terfavorit dan Rimbang Baling 

sebagai destinasi wisata terfavorit.1 

Zulia Dharma juga menyatakan bahwa baik atau tidaknya sebuah 

komunikasi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar tentunya sulit  diukur. Tetapi memiliki andil dalam meningkatkan 

motivasi kerja pegawai, hal ini berdasarkan pekerjaan yang menjadi tanggung 

 
1 Hasil wawancara dengan Suryadi Domo Sembiring pada tanggal 15 September 2019. 



 85 

jawab kepala bidang dan pegawai tuntas dikerjakan dan bahkan lebih cepat dari 

waktu yang ditentukan.2 

1. Komunikasi Vertikal 

Komunikasi vertikal yang diterapkan pada Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar didasarkan andil komunikator dalam yang 

berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi pesan antara 

kepala dinas, sekretaris, dan kepala bidang. Dalam beberapa kegiatan yang baik 

diselenggarakan komunikator di dalam hal ini cukup berperan karena memiliki 

integritas dan kredibilitas di mata komunikannya. Kepala dinas memberikan pesan 

instruksi dan persuasif dalam setiap kegiatan. Beberapa kegiatan yang menjadi 

sarana penyampaian pesan tersebut memang cenderung formal seperti rapat 

koordinasi dan upacara pagi, tetapi dalam beberapa kesempatan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kampar mengadakan kegiatan hiburan seperti gathering, tour, 

dan perlombaan pun komunikator tetap menyampaikan himbauan yang 

membangun. Pada proses menyampaikan pesan, penggunaan media memang 

hanya terfokus pada citra formal dengan menggunakan media cetak surat-

menyurat, bilapun menggunakan aplikasi pengirim pesan Whatsapp dan via 

telepon, itu hanya karena berada dalam kondisi mendesak. 

Efek dari pesan yang disampaikan dapat dilihat dari beberapa pencapaian 

kegiatan yang terselenggarakan dengan baik. Ini membuktikan bahwa 

komunikator mampu menginstruksikan sebuah pesan yang dapat dimengerti oleh 

seluruh komunikannya. Dan komunikanpun mampu memberikan umpan balik 

dengan kerja yang baik. Beberapa pencapaian tersebut diraih Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar seperti penghargaan Gulamo sebagai peringkat 

ketiga destinasi surga tersembunyi terfavorit dan rimbang baling sebagai destinasi 

wisata terfavorit. 

2. Komunikasi Horizontal 

Komunikator dalam bentuk horizontal bukan lagi dipegang oleh kepala 

dinas dan sekretaris. Selanjutnya amanah penyampaian pesan berada dalam andil 

 
2 Hasil wawancara dengan Zulia Dharma pada tanggal 6 September 2019. 
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seluruh kepala bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 

yaitu bidang pengembangan destinasi wisata yang dikepalai oleh pak Suryadi, 

bidang pemasaran yang dikepalai oleh pak Nur Azman, bidang ekonomi kreatif 

oleh pak Zainal, dan bidang kebudayaan oleh pak Safri. Pesan yang disampaikan 

berupa kebijakan dan pengaplikasian bentuk kerja yang sesuai dengan visi misi 

instansi. Mereka juga bertanggung jawab membentuk motivasi kerja pegawai. 

Penulis melihat penyampaian pesan disampaikan pada beberapa bentuk kegiatan 

seperti pelathan tata kelola destinasi wisata, pelatihan pemandu destinasi wisata, 

pelatihan tata kelola homestay, kunjungan kerja dalam acara kebudayaan, dll. 

Pada proses komunikasi horizontal menggunakan media cetak surat-

menyurat berupa surat perintah dan disposisi yang sebelumnya diberikan oleh 

kepala dinas. Untuk media tatap muka pun, biasanya dilaksanakan setelah 

mengadakan rapat resmi. Tetapi dalam komunikasi ini, penggunaan media non-

formalpun bisa dimaklumi seperti menyampaikan pesan menggunakan whatsapp 

dan via telepon. Selanjutnya komunikan berperan aktif dalam kegiatan yang 

mampu meningkatkan motivasi kerja pegawai. Dalam penerimaan pesan, tidak 

semua komunikan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar yang 

mempu menerimanya secara baik. Tetapi beberapa yang lainnya memiliki 

motivasi dan disiplin kerja yang tinggi. Untuk menanggulangi hal itu, Kepala 

bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar menerapkan sistem 

reward and punishment sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja pegawai. Efek 

yang dihasilkan dari komunikasi horizontal ini mendapatkan respons yang cukup 

baik dalam penerapannya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Hal ini terlihat 

dari beberapa kegiatan yang diselenggarakan dan bisa memberdayakan 

masyarakat luas, seperti pelatihan tata kelola homestay, pelatihan pemandu wisata 

terpadu, pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, dll. 

3. Komunikasi Diagonal 

Komunikasi diagonal tidak hanya terpaku pada struktur organisasi di 

bagiannya saja, tetapi bisa memberikan informasi dan koordinasi menyilang 

meskipun informasi tersebut bukan ditujukan kepada tim bagiannya. Melihat 

sistem seperti itu maka wajar jika komunikator dan komunikan disini memiliki 
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peran yang sejajar, karena bertugas untuk memberikan informasi agar kerja 

seluruh pegawai tersebut selaras. Karena pada dasarnya komunikasi diagonal ini 

bertujuan untuk mempererat koordinasi, tentunya pemilihan pesan dalam 

komunikasi organisasi ini harus benar-benar bersifat baik dan tidak menyinggung 

bidang lain. Apa bila pesan tersampaikan dengan efektif, maka dinilai mampu 

untuk meningkatkan motivasi kerja para pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Kampar. Untuk itu pesan yang disampaikan bersifat 

informatif dan persuasif, tidak ada yang terkesan memberikan instruksi dan 

mencapuri kerja bidang lainnya. Media dalam komunikasi ini memang bersifat 

non-formal karena pesan informatif dan persuasifnya bisa disampaikan hanya 

melalui tutur kata, via telepon, dan aplikasi Whatsapp. Meski begitu perlu 

diperhatikan bahwa media tersebut menjadi hal penting, karena tingkat kesalah 

pahaman dan miss komunikasi dalam bentuk ini sangat tinggi. Waktu dalam 

menyampaikan pesanpun harus dipilih dengan cermat untuk menghindari bentrok 

di masing-masing bagian. 

Berdasarkan kesimpulannya, pengaruh komunikasi diagonal ini tidak bisa 

dirasakan langsung karena berhubungan dengan pegawai-pegawai di luar tim 

bagian. Maka respons yang diterima memang sulit untuk diukur. Kesempatan 

untuk melihat apakah pesan yang disampaikan tersebut berperan atau tidaknya 

dengan motivasi kerja pegawai biasanya hanya dapat dilihat pada saat rapat 

koordinasi, rapat evaluasi, dan kegiatan lainnya. 

 

B. Saran 

Dengan melihat beberapa bentuk komunikasi organisasi yang ada di Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, maka penulis berkeinginan 

memberikan beberapa saran yang membangun dan perlu diperhatikan, sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Kepala Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat mempertahankan model 

komunikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal dengan baik untuk 

meningkatkan kerja pegawai. 
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2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kepada Kepala Dinas 

meningkatkan model komunikasi organisasi di Dinas Perhubungan Provinsi 

Riau, dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

3. Memberikan perhatian penuh dalam proses berjalannya komunikasi 

diagonal karena memiliki resiko kesenjangan informasi yang tinggi. Apa 

bila tidak berjalan efektif maka koordinasi antara bidang dan seksi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar akan sulit dilaksanakan. 

4. Penyampaian pesan dalam komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal 

diharapkan bisa lebih fleksibel. Tidak hanya terpaku menggunakan media 

certak resmi seperti surat menyurat. Sebaiknya mulai memanfaatkan media 

online atau website guna menyampaikan kebijakan perusahaan dalam skala 

luas dan bisa diakses kapan saja oleh seluruh pegawai. 

5. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Kepala Dinas senantiasa 

memberikan arahan kepada pegawai berdasarkan model komunikasi di 

Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang bertujuan ntuk meningkatkan. 
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LAMPIRAN 

REDUKSI DATA 

NO PERTANYAAN JAWABAN INFORMAN OBSERVASI DOKUMENTASI REDUKSI DATA KESIMPULAN 

1 Bagaimana 

komunikasi 

organisasi pada 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

diterapkan? 

Zulia Dharma mengatakan 

komunikasi organisasi 

yang diterapkan di sini 

pastinya dilakukan dengan 

banyak tahapan dan 

disesuaikan juga dengan 

tugas pokok dan fungsi 

dari setiap pegawainya. 

Kawan-kawan di sini 

melakukan kordinasi 

kepada saya selaku kepala 

dinas, saya juga 

memberikan arahan 

kepada mereka. Sehingga 

mereka juga bisa 

menyebarkan arahan 

tersebut ke seluruh 

pegawai lainnya sesuai 

dengan struktur organisasi 

yang berlaku. Bisa 

dibilang bentuk 

komunikasinya vertikal, 

horizontal, dan diagonal 

itu. Kalaupun ada arahan 

yang kurang jelas, nanti 

kawan-kawan bisa 

langsung bertanya saja ke 

saya, hal ini supaya tidak 

Berdasarkan 

observasi 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

pendapat 

tentang 

komunikasi 

organisasi 

dalam sebuah 

instansi. 

Data terlampir 

dari media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan 

komunikasi 

organisasi 

dilaksanakan 

melalui banyak 

tahapan, yaitu 

komunikasi dalam 

bentuk vertikal, 

komunikasi 

horizontal, dan 

komunikasi 

diagonal. Koordinasi 

kinerja pegawai 

selalu berdasarkan 

arahan dari saya 

selaku kepala dinas 

dan disampaikan 

berurutan kepada 

setiap pegawai 

berdasarkan struktur 

organisasi yang 

berlaku. 

Komunikasi 

organisasi yang 

diterapkan pada 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar yaitu 

komunikasi 

vertikal, 

komunikasi 

horizontal, dan 

komunikasi 

diagonal. 

Penerapan ini 

sudah sesuai 

dengan struktur 

organisasi yang 

berlaku. 



ada miss komunikasi 

dalam bekerja. 

Nur Azman mengatakan 

penerapan komunikasi 

organisasi ini pastinya 

sudah ada sejak pertama 

kali kantor ini dijalankan. 

Biasanya melalui 

komunikasi vertikal 

seperti pak Zul sebagai 

kepala dinas memberikan 

arahannya ke saya sebagai 

kepala bidang pemasaran. 

Setelah kita menjalankan 

komunikasi horizontal 

yang menyebarkan pesan 

tersebut ke sesama kepala 

bidang dan juga ke 

pegawai lainnya di bidang 

saya. Selain itu kita juga 

menggunakan komunikasi 

diagonal agar koordinasi 

di setiap bidang berjalan 

sesuai. 

Nur Azman 

mengatakan 

komunikasi 

organisasi sudah 

diterapkan sejak 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

ini berdiri. Bentuk 

komunikasi dan 

arahan yang 

diberikan bersifat 

vertikal, seperti 

kepala dinas kepada 

kepala bidang. 

Komunikasi 

horizontal kepada 

sesama kepala 

bidang, dan 

komunikasi diagonal 

antara pegawai 

sehingga koordinasi 

berjalan sesuai 

rencana. 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan komunikasi 

organisasi yang diterapkan 

di sini yang pasti kita 

melibatkan kawan-kawan 

dalam seluruh kegiatan 

yang ada. Melibatkan 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan 

komunikasi 

organisasi yang 

diterapkan 

melibatkan seluruh 



kawan-kawan pada event, 

baik event kepariwisataan 

maupun kebudayaan. 

pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

dalam seluruh 

kegiatan. 

2 Apakah 

komunikasi 

organisasi yang 

diterapkan pada 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

diterapkan 

dengan baik 

untuk 

meningkatkan 

motivasi kinerja 

pegawai? 

Zulia Dharma mengatakan 

baik atau tidaknya sebuah 

komunikasi yang 

dilaksanakan Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kampar tentunya sulit 

untuk diukur. Tetapi 

komunikasi organisasi 

yang kita terapkan selama 

ini bisa dibilang punya 

andil dalam meningkatkan 

motivasi kinerja pegawai, 

kita bisa lihat dalam hal 

ini hasil dari pekerjaan 

yang saya berikan yang 

menjadi tanggung jawab 

kepala bidang dan 

pegawai-pegawainya 

sudah tuntas dikerjakan 

dan tidak ada satu pun 

yang tertunda. Itu berarti 

kan arahan yang saya 

berikan sudah diterima 

dengan baik oleh mereka. 

Malahan lebih seringnya 

pekerjaan yang saya 

Berdasarkan 

observasi 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

menyatakan 

bahwa 

komunikasi 

organisasi 

memiliki 

andil dalam 

meningkatkan 

motivasi 

kinerja 

pegawai. 

Data terlampir 

dari media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan baik 

atau tidaknya sebuah 

komunikasi yang 

dilaksanakan Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

tentunya sulit  

diukur. Tetapi 

memiliki andil 

dalam meningkatkan 

motivasi kinerja 

pegawai, hal ini 

berdasarkan 

pekerjaan yang 

menjadi tanggung 

jawab kepala bidang 

dan pegawai tuntas 

dikerjakan dan 

bahkan lebih cepat 

dari waktu yang 

ditentukan. 

 



berikan kepada mereka 

bisa diselesaikan lebih 

cepat daripada waktu yang 

sudah ditentukan. 

Walaupun begitu sangat 

kecil sekali kesalahan-

kesalahan yang saya 

temukan dalam kinerja 

mereka selama ini. 

Nur Azman mengatakan 

komunikasi organisasi 

mempunyai peranan 

penting dalam instansi ini. 

Konektifitas antara 

pegawai dan pimpinan tu 

wajib, jadi mereka 

melaksanakan 

pekerjaannya sesuai 

dengan tugas pokok fungsi 

dan arahan dari atasan. 

Pegawai-pegawai ini kan 

tentunya bekerja sesuai 

arahan, kalau tidak 

diarahkan mereka tidak 

akan mengerti pekerjaan 

apa yang harus 

diprioritaskan.  

Nur Azman 

mengatakan 

komunikasi 

organisasi 

mempunyai peranan 

penting sehingga 

pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

mampu mengerti 

dengan tugas pokok 

dan fungsi yang 

menjadi prioritas. 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan sejauh ini sih 

kita jarang sekali terjadi 

masalah dalam 

menjalankan komunikasi 

organisasi di sini, bahkan 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan 

komunikasi 

organisasi berjalan 

dengan cukup baik 



bisa dibilang pegawai 

tetap termotivasi kok 

untuk bekerja karena 

pekerjaan yang mereka 

terima tidak pernah 

ditunda-tunda. Dan saya 

selalu menyampaikan 

kepada pegawai saya 

bahwa pekerjaan kita di 

sini bukan hanya karena 

ikatan dinas, melainkan 

juga untuk kejayaan 

negeri, jadi memang harus 

giat bekerja. Kalau pun 

ada kendala sih biasanya 

karena faktor eksternal 

seperti masalah keluarga, 

atau pegawai tersebut 

sedang sakit, dan lain-

lainnya. Jadi bisa 

dikatakan komunikasi 

organisasinya berjalan 

dengan cukup baik. 

sehingga pegawai 

tetap termotivasi 

untuk bekerja sesuai 

waktu yang 

diberikan dan tidak 

menunda-nunda 

pekerjaan. Ada pun 

kendala dalam 

motivasi kinerja 

pegawai tidak 

berasal dari 

komunikasi yang 

diterapkan, 

melainkan faktor 

eksternal. 

3 Siapa yang 

menjadi 

komunikator 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

vertikal? 

Zulia Dharma mengatakan 

dalam komunikasi vertikal 

yang kita jalankan di sini 

kan sifatnya bisa ke atas 

juga bisa ke bawah. Tapi 

pada dasarnya arahan awal 

selalu berasal dari saya. 

Kemudian saya sampaikan 

bisa melalui sekretaris 

juga bisa saya sampaikan 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan 

komunikasi vertikal 

bersifat ke bawah 

dan ke atas. Dalam 

komunikasi vertikal 

ke bawah, yang 

berperan sebagai 

komunikator adalah 

kepala dinas dan 

Komunikasi 

vertikal bersifat ke 

bawah dan ke atas. 

Dalam 

komunikasi 

vertikal ke bawah, 

yang berperan 

sebagai 

komunikator 

adalah kepala 



langsung kepada masing-

masing kepala bidang, ada 

bidang pengembangan 

destinasi, bidang 

pemasaran, ekonomi 

kreatif, dan yang terakhir 

itu bidang kebudayaan. 

Mereka juga bisa 

menyampaikan informasi 

kepada saya biasanya 

setelah pekerjaan tuntas 

dilaksanakan atau pun 

ketika terjadi kendala 

dalam pekerjaan. Jadi bisa 

kita  disimpulkan bahwa 

komunikator dalam 

komunikasi vertikal itu 

saya selaku kepala dinas 

dan perantaranya 

sekretaris  sebagai bentuk 

komunikasi ke bawah. 

Lalu para kepala bidang 

kepada saya sebagai 

bentuk komunikasi ke 

atas. 

kepala bidang  

Pemasaran 

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

menyatakan 

pihak yang 

memiliki 

peran sebagai 

komunikator 

dalam 

komunikasi 

vertikal. 

Sekretaris. 

Kemudian arahan 

diberikan kepada 

empat kepala 

bidang, yaitu bidang 

pengembangan 

destinasi, 

pemasaran, ekonomi 

kreatif, dan 

kebudayaan. 

Sedangkan yang 

menjadi 

komunikator dalam 

komunikasi vertikal 

ke atas adalah empat 

orang kepala bidang 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar. 

dinas dan 

Sekretaris. 

Sedangkan yang 

menjadi 

komunikator 

dalam komunikasi 

vertikal ke atas 

adalah empat 

orang kepala 

bidang Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar, yaitu 

bidang 

pengembangan 

destinasi, 

pemasaran, 

ekonomi kreatif, 

dan kebudayaan. 



Nur Azman mengatakan 

kalau komunikasi vertikal 

ini kan sudah sesuai 

dengan struktur organisasi 

yang berlaku di Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. Otomatis yang 

menjadi komunikator 

tentunya berasal dari top 

manajemen seperti pak 

Zul selaku kepala dinas. 

Arahan diberikan ke kita 

empat orang kepala 

bidang, setelah itu ya kita 

yang menjalankan 

instruksi tersebut. 

Nur Azman 

mengatakan 

komunikator dalam 

komunikasi vertikal 

adalah kepala dinas 

yang memberikan 

arahan kepada setiap 

bidang yang 

dinaunginya. 

4 Bagaimana pesan 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

vertikal 

disampaikan 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai? 

Zulia Dharma mengatakan 

pesan yang disampaikan 

untuk memotivasi kinerja 

pegawai adalah 

instruksional dan 

persuasif. Saya selaku 

kepala dinas selalu 

mengingatkan kepada 

pegawai bahwa Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan ini bergerak 

untuk meningkatkan 

sumber daya manusia 

yang profesional dalam 

bidang pariwisata dan 

kebudayaan serta 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan pesan 

yang disampaikan 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

bersifat instruksional 

dengan 

mengingatkan agar 

program kerja 

sejalan dengan misi 

instansi untuk 

meningkatkan 

sumber daya 

manusia yang 

professional, 

mewujudkan 

Pesan yang 

disampaikan 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

bersifat 

instruksional dan 

persuasif. Ada pun 

pesan tersebut 

disampaikan 

Kepala Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar pada 

berbagai acara dan 

kegiatan kantor, 



mewujudkan pembinaan 

dan pengembangan 

kelembagaan bidang 

pariwisata dan 

kebudayaan. Hal ini tidak 

boleh melenceng dari 

program kerja kita selama 

ini dan ke depannya. 

Pesan juga bersifat 

persuasif, saya mengajak 

para pegawai untuk tidak 

menunda-nunda pekerjaan. 

Kerjaan harus selesai hari 

itu juga. 

 

Kampar 

menyatakan 

pesan yang 

disampaikan 

bersifat 

instruksional 

dan persuasif 

pada berbagai 

kegiatan. 

pembinaan, serta 

pengembangan 

bidang pariwisata 

dan kebudayaan. 

Kemudian pesan 

persuasif yang 

menghimbau seluruh 

pegawai untuk 

bekerja sesuai aturan 

yang berlaku. 

 

seperti rapat 

operasional awal 

tahun, rapat 

agenda rutin, 

upacara pagi, 

bahkan acara-

acara yang hanya 

dilaksanakan 

setahun sekali 

seperti Wisata 

Alam Raya 

(WAR) yang 

diikuti seluruh 

pegawai. Pesan ini 

bertujuan agar 

kinerja pegawai 

tidak melenceng 

dari misi instansi 

yaitu 

meningkatkan 

sumber daya 

manusia yang 

professional, 

mewujudkan 

pembinaan, serta 

pengembangan 

bidang pariwisata 

dan kebudayaan. 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan pesan 

yang disampaikan 

oleh kepala dinas 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

biasanya 

disampaikan dalam 

bentuk himbauan di 

berbagai acara dan 

kegiatan kantor, 

seperti rapat awal 

tahun, rapat agenda 

rutin, upacara pagi, 

bahkan acara-acara 

yang hanya 

dilaksanakan 

setahun sekali 

contohnya yang baru 

ini kita laksanakan 

yaitu Wisata Alam 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan saya sebagai 

kepala bidang 

pengembangan destinasi 

pariwisata, sering kali 

mendapatkan pesan serta 

arahan yang disampaikan 

oleh kepala dinas yang 

biasanya disampaikan 

dalam bentuk himbauan di 

berbagai acara dan 

kegiatan kantor, seperti 

rapat awal tahun, rapat 

agenda rutin, upacara pagi, 

bahkan acara-acara yang 

hanya dilaksanakan 

setahun sekali contohnya 

yang baru ini kita 



laksanakan yaitu Wisata 

Alam Raya (WAR) yang 

diikuti seluruh pegawai. 

Sepertinya pesan yang 

disampaikan dalam acara-

acara tersebut, bila 

ditela’ah dengan baik pasti 

berguna untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

Raya (WAR) yang 

diikuti seluruh 

pegawai. 

5 Media apa yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

pesan pada 

komunikasi 

organisasi 

vertikal? 

Zulia Dharma mengatakan 

komunikasi vertikal yang 

berjalan di kantor ini 

sebenarnya cenderung 

bersifat formal ya. Jadi 

kalau saya selaku kepala 

dinas ingin memberikan 

arahan dan himbauan 

biasanya menggunakan 

media surat yang 

ditujukan kepada 

sekretaris saya atau pun 

kepala bidang. Kalau tidak 

melalui surat, biasanya 

saya menginformasikan 

arahan secara tatap muka, 

bisa melalui rapat 

operasional, upacara pagi 

yang kita laksanakan 

setiap hari, dan kegiatan 

internal lainnya. Tapi 

kalau tidak punya cukup 

waktu, atau informasinya 

sangat penting dan 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

menyatakan 

media 

penyampaian 

pesan bersifat 

formal dan 

disampaikan 

secara 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan 

penyampaian pesan 

pada komunikasi 

vertikal umumnya 

bersifat formal. Baik 

itu melalui media 

langsung ataupun 

media tidak 

langsung. Seperti 

menggunakan media 

surat menyurat 

resmi yang 

ditujukan kepada 

sekretaris dan 

seluruh kepala 

bidang. Ada pun 

media langsung 

dilaksanakan secara 

tatap muka seperti 

mengadakan rapat 

operasional, upacara 

pagi yang 

dilaksanakan setiap 

Penyampaian 

pesan pada 

komunikasi 

vertikal umumnya 

bersifat formal. 

Baik itu melalui 

media langsung 

ataupun media 

tidak langsung. 

Berupa 

penggunaan media 

surat menyurat 

resmi seperti surat 

perintah dan surat 

disposisi. Serta 

pertemuan tatap 

muka dalam 

berbagai kegiatan 

seperti upacara 

pagi, rapat 

operasional dan 

koordinasi, dan 

kegiatan lainnya. 

Dalam kondisi 



mendesak itu biasanya 

saya langsung mengabari 

via telepon atau whatsapp 

sih ke pegawai yang 

lainnya. 

langsung dan 

tidak 

langsung. 

hari, dan kegiatan 

internal lainnya. 

Tetapi dalam 

beberapa kondisi 

yang mendesak 

biasanya pesan 

disampaikan 

menggunakan media 

aplikasi whatsapp 

atau pun via telepon. 

yang mendesak, 

penyampaian 

informasi pun 

dapat dilakukan 

menggunakan 

media pengirim 

pesan whatsapp 

ataupun via 

telepon. 

Nur Azman mengatakan 

proses penyampaian pesan 

dari kepala dinas 

menggunakan media 

langsung dan tidak 

langsung. Kalau media 

langsung, pastinya 

disampaikan secara tatap 

muka, instansi kita kan 

punya banyak agenda 

kegiatan sehingga 

informasi dan himbauan 

yang disampaikan itu bisa 

melalui upacara pagi, rapat 

rutin, diskusi mengenai 

kunjungan kerja antara 

kepala dinas dan kepala 

bidang, kegiatan pelatihan, 

dan lainnya. Sedangkan 

media tidak langsungnya 

kepala dinas menghimbau 

pegawainya melalui surat 

perintah atau pun surat 

Nur Azman 

mengatakan proses 

penyampaian pesan 

dari kepala dinas 

menggunakan media 

langsung seperti 

upacara pagi, rapat 

rutin, diskusi 

kunjungan kerja 

antara kepala dinas 

dan kepala bidang, 

kegiatan pelatihan, 

dan lainnya. 

Kemudian 

menggunakan media 

tidak langsung 

berupa surat 

perintah dan surat 

disposisi resmi yang 

ditujukan kepada 

sekretaris ataupun 

seluruh kepala 

bidang. 



disposisi. 

6 Siapa yang 

menjadi 

komunikan pada 

komunikasi 

organisasi 

vertikal? 

Zulia Dharma mengatakan 

komunikan atau si 

penerima informasi dalam 

komunikasi organisasi 

yang berbentuk vertikal ini 

merupakan seluruh kepala 

bidang dan pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. Bidang-bidang 

yang saya maksud itu 

adalah bidang 

pengembangan destinasi 

wisata yang dikepalai oleh 

pak Suryadi, bidang 

pemasaran yang dikepalai 

oleh pak Nur Azman, 

bidang ekonomi kreatif 

oleh pak Zainal, dan 

bidang kebudayaan oleh 

pak Safri. 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

komunikan 

dalam 

penyampaian 

pesan 

Data terlampir 

dari situs online 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan 

komunikan dalam 

komunikasi 

organisasi vertikal 

adalah sekretaris, 

seluruh kepala 

bidang dan pegawai 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar. 

Bidang-bidang 

tersebut adalah 

pengembangan 

destinasi wisata 

yang dikepalai oleh 

pak Suryadi, bidang 

pemasaran yang 

dikepalai oleh pak 

Nur Azman, bidang 

ekonomi kreatif oleh 

pak Zainal, dan 

bidang kebudayaan 

oleh pak Safri. 

Komunikan dalam 

komunikasi 

organisasi vertikal 

adalah seluruh 

kepala bidang dan 

pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. Bidang-

bidang tersebut 

adalah 

pengembangan 

destinasi wisata 

yang dikepalai 

oleh pak Suryadi, 

bidang pemasaran 

yang dikepalai 

oleh pak Nur 

Azman, bidang 

ekonomi kreatif 

oleh pak Zainal, 

dan bidang 

kebudayaan oleh 



Nur Azman mengatakan 

saya selaku kepala bidang 

pemasaran pariwisata dan 

kepala bidang lainnya 

menjadi si penerima 

arahan dari kepala dinas, 

lalu dari kita informasi 

tersebut diteruskan kepada 

pegawai-pegawai yang 

menjadi tanggung jawab 

kita. 

vertikal.  Nur Azman 

mengatakan 

informasi atau pun 

arahan disampaikan 

kepada kepala 

bidang dan 

diteruskan ke 

seluruh pegawainya. 

pak Safri. 

7 Bagaimana 

respons yang 

mereka 

(Komunikan) 

berikan setelah 

menerima pesan? 

Zulia Dharma mengatakan 

dari tindakan yang muncul 

dapat menggambarkan 

bahwa pesan yang selama 

ini disampaikan berhasil 

meningkatkan motivasi 

kinerja kawan-kawan. 

Respons yang timbul 

tentunya beragam, tetapi 

masih dalam hal positif. 

Seperti contohnya adalah 

begitu saya 

menyampaikan pesan 

himbauan bahwa 

pekerjaan yang saya 

serahkan ini wajib kita 

lakukan tepat waktu, tidak 

boleh menunda-nunda 

waktu. Akhirnya terwujud 

dengan hasil yang mereka 

berikan ke kita. Setiap 

pekerjaan yang saya 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

respons dan 

umpan balik 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan 

beragam respons 

yang timbul dalam 

sikap positif dan 

pesan yang 

disampaikan selama 

ini pun dinilai 

mampu 

meningkatkan 

motivasi kinerja 

seluruh pegawai 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

karena arahan dan 

himbauan pada 

pekerjaan yang 

diberikan pada 

pegawai mampu 

diselesaikan tepat 

waktu serta tidak 

Respons yang 

timbul setelah 

menerima pesan 

yang disampaikan 

oleh komunikator 

sifatnya beragam 

tetapi masih dalam 

kondisi baik dan 

positif serta dinilai 

mampu 

meningkatkan 

motivasi kinerja 

seluruh pegawai 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. Hal ini 

dapat dilihat 

berdasarkan 

pencapaian 

prestasi dari 

kinerja pegawai. 



limpahkan ke kawan-

kawan sejauh ini selalu 

tepat waktu. Tidak ada 

yang menunda-nunda 

pekerjaan mereka. 

dari 

komunikan. 

mengecewakan. Kegiatan-kegiatan 

yang terselenggara 

dengan baik 

karena seluruh 

kepala bidang dan 

pegawainya 

menaati 

kedisiplinan dan 

tanggung jawab 

kerja. Dari bidang 

pemasaran dan 

pengembangan 

destinasi wisata 

memperoleh 

prestasi seperti 

penghargaan 

Gulamo sebagai 

peringkat ketiga 

destinasi surga 

tersembunyi 

terfavorit dan 

rimbang baling 

sebagai destinasi 

wisata terfavorit. 

Nur Azman mengatakan 

respons yang kami berikan 

dari kepala dinas tentunya 

positif dan baik. Selaku 

kepala bidang kami sangat 

menaati kedisiplinan dan 

tanggung jawab kerja, 

sehingga begitu mandat 

diberikan kepada kami, 

langsung dikoordinasikan 

secepat mungkin. Hal ini 

bisa dibuktikan 

berdasarkan pencapaian 

hasil kerja dan kegiatan-

kegiatan dari Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. 

Nur Azman 

mengatakan respons 

yang diberikan 

bersifat baik dan 

positif. Berdasarkan 

pencapaian hasil 

kerja dan kegiatan-

kegiatan dari Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Kampar 

yang terselenggara 

dengan baik. 

Seluruh kepala 

bidang dan 

pegawainya menaati 

kedisiplinan dan 

tanggung jawab 

kerja. 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan respons kami 

sebagai penerima arahan 

dan himbauan tentunya 

baik karena sejauh ini pun 

kami tidak pernah 

mendapatkan keluhan 

buruk dari kepala dinas. 

Paling kalau ada pekerjaan 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan respons 

yang diberikan 

tentunya baik. 

Umpan balik yang 

diberikan oleh setiap 

kepala bidang 

terhadap pesan yang 



yang kurang barulah 

kepala dinas memberikan 

saran-saran yang 

membangun. Umpan balik 

yang kami berikan dari 

arahan kepala dinas bisa 

dibuktikan berdasarkan 

pencapaian kinerja yang 

sudah kami peroleh, 

seperti dari bidang 

pemasaran dan 

pengembangan destinasi 

wisata, Kampar meraih 

penghargaan Gulamo 

sebagai peringkat ketiga 

destinasi surga 

tersembunyi terfavorit, 

rimbang baling sebagai 

destinasi wisata terfavorit, 

dll. 

disampaikan dapat 

dilihat berdasarkan 

pencapaian prestasi 

yang telah diperoleh 

oleh Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten Kampar, 

seperti dari bidang 

pemasaran dan 

pengembangan 

destinasi wisata, 

Kampar meraih 

penghargaan 

Gulamo sebagai 

peringkat ketiga 

destinasi surga 

tersembunyi 

terfavorit, rimbang 

baling sebagai 

destinasi wisata 

terfavorit, dll. 



8 Siapa yang 

menjadi 

komunikator 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

horizontal? 

Zulia Dharma mengatakan 

dalam komunikasi 

horizontal saya bukan lagi 

menjadi komunikator 

karena tanggung jawab 

informasinya sudah saya 

serahkan sepenuhnya 

kepada sekretaris dan 

kepala bidang. Sehingga 

bisa dibilang yang menjadi 

komunikator dalam 

komunikasi organisasi 

horizontal adalah seluruh 

kepala bidang, yaitu 

bidang pengembangan 

destinasi wisata yang 

dikepalai oleh pak 

Suryadi, bidang 

pemasaran yang dikepalai 

oleh pak Nur Azman, 

bidang ekonomi kreatif 

oleh pak Zainal, dan 

bidang kebudayaan oleh 

pak Safri. Mereka 

meneruskan himbauan 

yang sebelumnya saya 

sampaikan kepada seluruh 

pegawai yang mereka 

naungi. 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

dinas dan 

kepala bidang  

Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

komunikator 

dalam 

komunikasi 

horizontal. 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Zulia Dharma 

mengatakan yang 

menjadi 

komunikator dalam 

bentuk komunikasi 

organisasi horizontal 

adalah seluruh 

kepala bidang yaitu 

bidang 

pengembangan 

destinasi wisata 

yang dikepalai oleh 

pak Suryadi, bidang 

pemasaran yang 

dikepalai oleh pak 

Nur Azman, bidang 

ekonomi kreatif oleh 

pak Zainal, dan 

bidang kebudayaan 

oleh pak Safri. 

Komunikator 

dalam bentuk 

komunikasi 

horizontal adalah 

seluruh kepala 

bidang yaitu 

bidang 

pengembangan 

destinasi wisata 

yang dikepalai 

oleh pak Suryadi, 

bidang pemasaran 

yang dikepalai 

oleh pak Nur 

Azman, bidang 

ekonomi kreatif 

oleh pak Zainal, 

dan bidang 

kebudayaan oleh 

pak Safri.  Setelah 

sebelumnya 

mendapatkan 

perintah dan 

arahan dari kepala 

dinas, pesan 

tersebut 

diteruskan oleh 

kepala bidang 

kepada kepala 



Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan komunikator 

dalam bentuk komunikasi 

organisasi horizontal 

adalah kita selaku kepala 

bidang. Karena 

sebelumnya kita sudah 

menerima perintah dan 

mandat dari pak kepala 

dinas, tentunya informasi 

tersebut harus kita 

sampaikan ke seluruh 

anggota kita dari masing-

masing bidang kan. Dalam 

hal ini kami meneruskan 

informasi tersebut kepada 

seluruh kepala seksi yang 

secara struktur posisinya 

berada dalam naungan 

kami. 

 

 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan 

komunikator dalam 

bentuk komunikasi 

organisasi horizontal 

adalah seluruh 

kepala bidang. 

Setelah sebelumnya 

mendapatkan 

perintah dan arahan 

dari kepala dinas, 

pesan tersebut 

diteruskan oleh 

kepala bidang 

kepada kepala seksi 

dan seluruh pegawai 

dalam struktur 

organisasinya. 

seksi dan seluruh 

pegawai dalam 

struktur 

organisasinya. 

9 Bagaimana pesan 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

horizontal 

disampaikan 

untuk 

meningkatkan 

motivasi kinerja 

pegawai? 

Nur Azman mengatakan 

pesan disampaikan dalam 

bentuk persuasif. Kita 

yang memiliki peran 

dalam komunikasi 

horizontal ini terlebih 

dahulu memberikan 

contoh baik kepada para 

pegawai mengenai 

kedisiplinan kerja yang 

sesuai dengan peraturan 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

bidang  Dinas 

Pariwisata 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Nur Azman 

mengatakan pesan 

disampaikan dalam 

bentuk persuasif dan 

terlebih dahulu 

memberikan contoh 

baik kepada seluruh 

pegawai mengenai 

disiplin dan 

tanggung jawab 

kerja. Sehingga 

Pesan yang 

disampaikan 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

adalah 

instruksional dan 

persuasif. Seperti 

memberikan 

instruksi untuk 

menyelenggarakan 

pembinaan, 



kantor. Seperti setiap 

harinya kita masuk kerja 

itu jam 7.30 WIB, lalu 

boleh istirahat jam 12.00 

WIB s/d 13.00 WIB, nanti 

pukul 16.00 WIB saatnya 

pulang. Kalau hal ini juga 

bisa dicontohkan, tentunya 

akan lebih mudah untuk 

menyampaikan pesan 

persuasif kepada pegawai 

dan meningkatkan 

motivasi kinerja mereka. 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

pesan yang 

disampaikan 

pada 

komunikasi 

horizontal. 

pegawai merasa 

termotivasi.  

bimbingan teknis 

di bidang 

pengembangan 

dan pemasaran 

produk wisata, 

usaha pariwisata, 

pemberdayaan 

masyarakat, 

standarisasi 

diseluruh 

Kecamatan 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku. Serta 

melaksanakan 

koordinasi dengan 

instansi terkait, 

dunia usaha, 

stakeholder pusat 

dan daerah untuk 

pengembangan 

destinasi 

pariwisata. 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan pesan yang 

disampaikan untuk 

memotivasi kinerja 

pegawai adalah pesan 

instruksional yang 

memberikan arahan kerja 

kepada kepala seksi dan 

pegawai serta pesan yang 

bersifat persuasive atau 

cenderung mengajak. 

Dalam penerapannya juga 

kita lakukan sesuai dengan 

standar operasional yang 

berlaku dan tercatat dalam 

tugas pokok fungsi kita, 

seperti memberikan 

instruksi untuk 

menyelenggarakan 

pembinaan, bimbingan 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan pesan 

yang disampaikan 

untuk memotivasi 

kinerja pegawai 

adalah instruksional 

dan persuasif. 

Seperti memberikan 

instruksi untuk 

menyelenggarakan 

pembinaan, 

bimbingan teknis di 

bidang 

pengembangan 

produk wisata, usaha 

pariwisata, 

pemberdayaan 

masyarakat, 

standarisasi 



teknis dibidang 

pengembangan produk 

wisata, usaha pariwisata, 

pemberdayaan 

masyarakat, standarisasi 

diseluruh Kecamatan 

berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku. Tidak hanya itu 

kita juga ikut serta untuk 

melaksanakan koordinasi-

koordinasi dengan instansi 

terkait yang bisa 

membantu kita untuk 

mengembangkan destinasi 

pariwisata di Kabupaten 

Kampar, juga menarik dari 

sisi dunia usaha, 

stakeholder pusat dan 

daerah untuk 

pengembangan destinasi 

pariwisata. 

diseluruh 

Kecamatan 

berdasarkan 

peraturan 

perundang-

undangan yang 

berlaku. Serta 

melaksanakan 

koordinasi dengan 

instansi terkait, 

dunia usaha, 

stakeholder pusat 

dan daerah untuk 

pengembangan 

destinasi pariwisata. 

10 Media apa yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

pesan pada 

komunikasi 

organisasi 

horizontal? 

Nur Azman mengatakan 

dari media yang kita 

gunakan dalam 

komunikasi horizontal 

lebih cenderung memakai 

surat edaran resmi dari 

sekretaris atau pun kepala 

dinas. Kalau pun sifatnya 

tidak formal, kami 

biasanya menyampaikan 

arahan melalui rapat 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

bidang  Dinas 

Pariwisata 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Nur Azman 

mengatakan media 

yang digunakan 

dalam komunikasi 

horizontal 

cenderung 

menggunakan surat 

edaran resmi dari 

sekretaris atau pun 

kepala dinas. Selain 

itu juga melalui 

Media yang 

digunakan dalam 

komunikasi 

horizontal bersifat 

formal dan 

informal. 

Menggunakan 

media surat edaran 

resmi, 

menyelenggarakan 

rapat koordinasi 



koordinasi bersama kepala 

seksi, sama lah seperti 

media penyampaian 

lainnya, kami memang 

cenderung melakukan 

rapat koordinasi dan juga 

melalui telepon atau grup 

whatsapp. 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

media 

penyampaian 

pesan pada 

komunikasi 

horizontal. 

media tatap muka 

berupa rapat 

koordinasi yang 

dihadiri kepala 

bidang, kepala seksi, 

dan pegawainya. 

Serta media tidak 

langsung seperti 

penggunaan aplikasi 

whatsapp dan 

telepon.  

yang dihadiri 

kepala bidang, 

kepala seksi, dan 

seluruh 

pegawainya. 

Melalui rapat 

akomodasi, dan 

rapat pembekalan 

acara. Selain itu 

pesan 

disampaikan juga 

pada saat rehat 

dan santai. 

Disampaikan pula 

melalui media 

tidak langsung 

seperti 

penggunaan 

aplikasi whatsapp 

dan via telepon.  

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan media 

penyampaian informasi 

masih bersifat formal 

karena himbauan 

disampaikan melalui surat 

resmi dan biasanya surat 

tersebut sudah merupakan 

perpindahan tangan dari 

kepala dinas. Tetapi 

terlepas dari itu kami juga 

lebih sering 

menyampaikan informasi 

secara tatap muka dalam 

kegiatan formal seperti 

rapat akomodasi MTQ, 

pembekalan dan 

pengarahan kegiatan 

festival. Selain itu juga 

bisa kok menyampaikan 

arahannya dengan santai 

sambil nongkrong di kedai 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan media 

penyampaian 

komunikasi 

horizontal bersifat 

formal dan informal 

karena 

menggunakan surat 

perintah resmi. Ada 

pun kegiatan yang 

diselenggarakan 

juga mampu 

menjadi media 

langsung dalam 

penyampaian pesan, 

seperti rapat 

akomodasi MTQ 

Kabupaten Kampar, 

pembekalan dan 

pengarahan kegiatan 

pariwisata atau 



kopi, sambil bercanda 

sesama kepala bidang, 

kepala seksi, dan pegawai 

lainnya. Kalau pun hal itu 

tidak memungkinkan, 

kami memiliki grup 

whatsapp yang bisa 

memberikan arahan secara 

real time 24 jam. 

kebudayaan, dll. 

Selain itu juga 

sering kali arahan 

disampaikan secara 

langsung ketika 

sedang rehat santai 

atau pun melalui 

grup whatsapp. 

11 Siapa yang 

menjadi 

komunikan pada 

komunikasi 

organisasi 

horizontal? 

Nur Azman mengatakan 

yang menjadi komunikan 

dalam komunikasi 

organisasi horizontal 

tentunya kepala seksi dan 

seluruh pegawai dalam 

divisi tersebut. Misalnya 

saya membawahi bidang 

pemasaran pariwisata, 

tentunya yang menjadi 

komunikan adalah kepala 

seksi promosi, 

pengembangan pariwisata, 

dan hubungan antar 

lembaga. 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

bidang  Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

komunikan 

dalam 

penyampaian 

pesan 

horizontal. 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Nur Azman 

mengatakan 

komunikan dalam 

komunikasi 

organisasi horizontal 

adalah kepala seksi 

dan seluruh pegawai 

dalam bidang 

tersebut. Contohnya 

dari bidang 

pemasaran 

pariwisata, 

komunikannya 

adalah kepala seksi 

promosi, kepala 

seksi pengembangan 

pariwisata, dan 

kepala seksi 

hubungan antar 

lembaga. 

Komunikan pada 

komunikasi 

horizontal adalah 

seluruh kepala 

seksi dan pegawai 

dari Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kampar. 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan 

komunikannya adalah 

seluruh kepala seksi dan 

Suryadi mengatakan 

komunikannya 

adalah seluruh 

kepala seksi dan 



pegawai Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kampar. 

pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kampar. 

12 Bagaimana 

respons yang 

mereka 

(Komunikan) 

berikan setelah 

menerima pesan? 

Nur Azman mengatakan 

komunikasi horizontal 

yang melibatkan kepala 

bidang, kepala seksi, dan 

pegawai memiliki 

beberapa respons. Kita 

setiap bibit, bebet, dan 

bobotn kerja yang 

diberikan ditanya kembali 

kemudian kita lakukan 

evaluasi yang sifatnya 

kondisional kalau 

sekiranya ada yang tidak 

sesuai target yang 

berjalan. Tidak sesuai 

dengan rencana kerja, bila 

ada pegawai yang seperti 

itu kita berikan sedikit 

peringatan. Tetapi bila 

pekerjaannya sudah baik 

dan memuaskan, kita 

berikan reward atas kerja 

kerasnya. 

Berdasarkan 

observasi dan 

wawancara 

yang peneliti 

lakukan pada 

tanggal 

September – 

November 

2019, Kepala 

bidang  Dinas 

Pariwisata 

dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar 

memberikan 

informasi 

mengenai 

respons yang 

diterima 

komunikan 

dalam 

penyampaian 

pesan 

horizontal. 

Data terlampir 

dari situs online 

dan media 

Instagram Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

Nur Azman 

mengatakan 

komunikasi 

horizontal 

melibatkan kepala 

bidang, kepala seksi, 

dan pegawai 

memiliki beberapa 

respons. Kita selalu 

melakukan evaluasi 

yang bersifat 

kondisional. Apabila 

dari evaluasi 

tersebut hasil kinerja 

pegawai 

mengecewakan, kita 

akan berikan 

peringatan kepada 

yang bersangkutan. 

Sebaliknya, bila 

kinerjanya baik, 

maka akan diberikan 

reward. 

Komunikasi 

horizontal 

melibatkan kepala 

bidang, kepala 

seksi, dan pegawai 

memiliki beberapa 

respons yang 

cukup baik. 

Menanggapi hasil 

kinerja yang 

diperlihatkan 

pegawai Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kampar, setiap 

kepala bidang 

memberikan 

penghargaan dan 

peringatan. Sejauh 

ini pun koordinasi 

berjalan baik, 

terbukti dari 

beberapa kegiatan 

yang berhasil kita 

selenggarakan 

seperti pelatihan 

tata kelola 

homestay, 

pelatihan 

Suryadi Domo Sembiring 

mengatakan komunikasi 

horizontal mendapatkan 

respons yang cukup baik. 

Meskipun tidak semuanya 

bisa diperlakukan sama, 

Suryadi Domo 

Sembiring 

mengatakan respons 

yang didapatkan 

cukup baik. 

Meskipun tidak 



kepala bidang sudah 

sepakat untuk menerapkan 

yang namanya 

penghargaan atau 

peringatan begitu. Jadi 

kalau ada pegawai yang 

melenceng, akan kita 

tindak lanjuti. Tetapi 

sejauh ini pun masih bisa 

dikoordinasikan. Buktinya 

sudah banyak kegiatan 

yang diselenggarakan 

dengan baik oleh kami 

seperti terlaksananya 

pelatihan tata kelola 

homestay, pelatihan 

pemandu wisata terpadu, 

pelatihan tata kelola 

destinasi pariwisata, dll. 

semua pegawai bisa 

diperlakukan sama, 

kita menerapkan 

penghargaan dan 

peringatan kepada 

hasil kinerja mereka. 

Sejauh ini 

koordinasi berjalan 

baik, terbukti dari 

beberapa kegiatan 

yang berhasil kita 

selenggarakan 

seperti pelatihan tata 

kelola homestay, 

pelatihan pemandu 

wisata terpadu, 

pelatihan tata kelola 

destinasi pariwisata, 

dll. 

pemandu wisata 

terpadu, pelatihan 

tata kelola 

destinasi 

pariwisata, dll. 

13 Siapa yang 

menjadi 

komunikator 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

diagonal? 

Zulia Dharma mengatakan 

komunikasi diagonal ini 

kan maksudnya koordinasi 

antara sesama bidang yang 

terdapat di Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. Maka dalam hal 

ini yang punya andil 

sebagai komunikator dan 

komunikan itu tentunya 

seluruh pegawai dalam 

struktur organisasi. 

  Zulia Dharma 

mengatakan dalam 

komunikasi 

diagonal, yang 

bertindak sebagai 

komunikator dan 

komunikan adalah 

seluruh pegawai 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kampar. 

Dalam 

komunikasi 

organisasi 

diagonal, yang 

berperan sebagai 

komunikator dan 

komunikan adalah 

kepala dinas, 

sekretaris, seluruh 

kepala bidang, 

seluruh kepala 

seksi, dan pegawai 

lainnya yang 



Nur Azman mengatakan 

yang mempunyai peran 

sebagai komunikator 

adalah kepala dinas, 

sekretaris, seluruh kepala 

bidang, seluruh kepala 

seksi, dan pegawai 

lainnya. 

Nur Azman 

mengatakan yang 

mempunyai peran 

sebagai komunikator 

adalah kepala dinas, 

sekretaris, seluruh 

kepala bidang, 

seluruh kepala seksi, 

dan pegawai 

lainnya. 

bekerja pada 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten 

Kampar. 

14 Bagaimana pesan 

dalam 

komunikasi 

organisasi 

diagonal 

disampaikan? 

Zulia Dharma mengatakan 

pesan yang disampaikan 

dalam komunikasi 

diagonal lebih bersifat 

persuasif dan informatif.  

  Zulia Dharma 

mengatakan pesan 

yang disampaikan 

dalam komunikasi 

diagonal lebih 

bersifat persuasif 

dan informatif. 

Pesan yang 

disampaikan 

dalam komunikasi 

organisasi 

diagonal bersifat 

informative dan 

persuasif. Pesan 

tersebut berguna 

agar koordinasi 

dari setiap bidang 

berjalan sesuai 

dengan misi Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan 

Kampar. 

Nur Azman mengatakan 

kita selalu menjaga 

koordinasi antara setiap 

bidang agar selalu selaras 

dengan visi misi dari 

Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kampar. 

Makanya dalam 

penyampaian pesan, kita 

cenderung memberikan 

yang sifatnya informatif, 

mengajak, bukan seolah 

memberikan perintah 

instruksional begitu, 

karena masing-masing 

bidangnya tentunya punya 

Nur Azman 

mengatakan pesan 

yang diberikan 

bersifat informatif, 

persuasif, dan bukan 

bersifat 

instruksional. Pesan 

disampaikan agar 

koordinasi dari 

setiap bidang 

berjalan sesuai 

dengan misi instansi. 



prosedur kerja tersendiri. 

Jadi kita di bidang lain 

tidak boleh terlalu 

mendikte. 

15 Media apa yang 

digunakan untuk 

menyampaikan 

pesan pada 

komunikasi 

organisasi 

diagonal? 

Zulia Dharma mengatakan 

media yang digunakan 

bisa berupa aplikasi 

whatsapp, dari telepon 

juga bisa, bahkan kalau 

ada informasi yang perlu 

disampaikan, ya langsung 

dibilang saja. Dalam 

komunikasi diagonal itu 

saya selalu memposisikan 

pegawai saya sebagai 

rekan kerja, jadi mereka 

merasa akrab dan tidak 

sungkan untuk 

memberikan informasi. 

  Zulia Dharma 

mengatakan media 

yang digunakan bisa 

berupa aplikasi 

pengirim pesan 

whatsapp, via 

telepon, dan dari 

tutur kata. 

Media dalam 

komunikasi 

diagonal bersifat 

informal. Bisa 

berupa aplikasi 

pengirim pesan 

whatsapp, via 

telepon, dan dari 

tutur kata. 

Nur Azman mengatakan 

tidak seperti penyampaian 

pesan dalam bentuk 

komunikasi vertikal dan 

horizontal, media dalam 

komunikasi diagonal ini 

sebenarnya lebih bersifat 

informal karena  instruksi 

yang diberikan seringnya 

hanya dari tutur kata saja, 

tidak pakai surat menyurat 

atau sampai perlu 

mengadakan rapat 

koordinasi. 

Nur Azman 

mengatakan media 

dalam komunikasi 

diagonal bersifat 

informal. Bisa dari 

tutur kata saja dan 

tidak perlu 

menggunakan surat 

menyurat. 



16 Bagaimana 

respons yang 

mereka 

(Komunikan) 

berikan setelah 

menerima pesan? 

Zulia Dharma mengatakan 

memang untuk melihat 

respons, itu sulit untuk 

diukur ya. Tetapi menurut 

saya respons yang 

diterima oleh komunikan 

sejauh ini tentunya cukup 

baik. Seperti yang saya 

bilang tadi, saya belum 

pernah merawa 

dikecewakan dengan 

kinerja dari setiap pegawai 

di sini. Dan mereka pun 

paham betul dengan 

kedisiplinan dan tanggung 

jawab kerjanya. Karena ini 

kan demi keberlangsungan 

koordinasi yang kita 

jalankan di setiap 

bagiannya. 

  Zulia Dharma 

mengatakan respons 

yang diterima 

memang sulit untuk 

diukur, tetapi sejauh 

ini menurut saya 

respons tersebut 

cukup baik. 

Respons yang 

diterima memang 

sulit untuk diukur, 

tetapi sejauh ini 

menurut saya 

respons tersebut 

cukup baik. 

Nur Azman mengatakan 

komunikan dalam 

komunikasi diagonal ini 

merupakan pegawai dalam 

struktur organisasi Dinas 

Pariwisata dan 

Kebudayaan Kampar. 

dilihat dari banyaknya 

komunikan bisa 

disimpulkan respon kita 

cukup baik karena 

hubungan kekerabatan 

sesama pegawai erat. 

Nur Azman 

mengatakan 

komunikan 

merupakan seluruh 

pegawai dalam 

struktur organisasi 

Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan 

Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan respons 

yang muncul setelah 

menerima pesan 

adalah cukup baik. 
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