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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian saat ini merujuk pada dua penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan topik. Penelitian terdahulu pertama diambil dari jurnal ilmiah 

berjudul “Strategi Komunikasi Internal PT X dalam Membina Employee 

Engagement” pada tahun 2015. Penelitian yang disusun oleh Filemon Wijaya 

dari Universitas Kristen Petra Surabaya tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa saja strategi komunikasi internal yang diterapkan PT X 

dalam membina employee engagement ketika melihat kondisi turnover 

karyawan perusahaan. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya turnover karyawan yang 

termasuk salah satu aset perusahaan. Berdasarkan data hasil wawancara 

dalam penelitian terdahulu, kondisi turnover karyawan menyentuh angka 30-

40% setiap bulan. Dalam kondisi turnover karyawan seperti itu, PT X 

berusaha melakukan upaya-upaya komunikasi dengan cara menanamkan 

kesadaran dan mengarahkan mindset atau cara berpikir karyawannya 

sehingga employee engagement di perusahaan bisa tetap terkelola dengan 

baik. 

Untuk menganalisis realitas tersebut, Filemon menggunakan strategi 

komunikasi internal dari Cornelissen dan teori employee engagement yang 

mengacu pada jurnal Mary Welch. Di samping itu, jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Kemudian, 
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ditemukan bahwa strategi komunikasi internal yang digunakan oleh 

Departemen Human Resource (HR) pada PT X dalam membina employee 

engagement dilakukan dengan menyampaikan pesan untuk menanamkan 

kesadaran dan mengarahkan cara berpikir karyawan. Strategi komunikasi 

internal tersebut diwujudkan dengan mengimplementasikan taktik 

komunikasi internal yang meliputi acara penghargaan untuk karyawan terbaik 

di perusahaan, pelatihan resmi, management visit, penggunaan media internal, 

serta internal approach.   

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian saat ini bermaksud untuk 

melanjutkan penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metodologi 

penelitian yang serupa, penelitian saat ini hendak menelaah strategi 

komunikasi internal dalam membangun employee engagement. Jika penelitian 

terdahulu meneliti PT X, maka penelitian ini memilih objek penelitian yaitu 

salah satu unit bisnis Kompas Gramedia yang bergerak di bidang digital. 

Penelitian terdahulu kedua mengacu pada jurnal bisnis dan komunikasi 

dari Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis pada tahun 2016 yang berjudul 

“Peran Humas dalam Kegiatan Employee Relations pada Instansi Pemerintah 

Studi Deskriptif pada Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi 

dan Informatika RI”. Penelitian yang disusun oleh Fransisca Angga Saputra 

dan Syaifuddin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pusat 

Informasi dan Humas (PIH) sebagai humas pemerintah dalam kegiatan 

employee relations dan mengetahui apa saja kegiatan employee relations yang 

diterapkan. 
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Penelitian tersebut dilakukan dengan melihat pentingnya keterikatan 

karyawan terhadap suatu organisasi atau perusahaan yang dapat memengaruhi 

produktivitas dan kinerja karyawan. Dengan kinerja yang baik, karyawan 

dapat turut memajukan perusahaan tempatnya bekerja. Untuk memperoleh 

jawaban atas realitas yang ingin ditelaah tersebut, penelitian ini menggunakan 

teori komunikasi organisasi. Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif 

deskriptif digunakan dan dilengkapi dengan pemaparan data hasil penelitian 

yang diperoleh melalui wawancara semistruktur, observasi partisipan moderat, 

dokumentasi, dan studi kepustakaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PIH Kemkominfo RI selaku 

humas pemerintah berperan sebagai komunikator, fasilitator, diseminator, dan 

sebagai konselor, advisor, dan interprator dalam kegiatan employee relations. 

Kemudian, terdapat beberapa kegiatan-kegiatan employee relations yang 

dilakukan berdasarkan peran PIH Kemkominfo RI sebagai humas pemerintah. 

Ada special events atau program acara khusus yang diselenggarakan, seperti 

rapat program kerja dan perayaan-perayaaan tertentu bersama karyawan. 

Selain itu, ada juga penggunaan media komunikasi internal seperti majalah 

Konvergensi dan radio internal Kemkominfo RI. 

Dengan merujuk pada uraian di atas, penelitian saat ini hendak 

melanjutkan penelitian terdahulu tersebut. Penelitian saat ini bermaksud 

untuk menelaah strategi komunikasi internal dalam membangun employee 

engagement. Jika penelitian sebelumnya berfokus pada kinerja humas 

pemerintah, maka penelitian saat ini lebih berpusat pada bagaimana kinerja 
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corporate communication pada sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis 

di bidang digital. Penelitian saat ini turut menggunakan jenis dan sifat 

penelitian yang serupa dengan penelitian terdahulu. Namun, data hasil 

penelitian saat ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang sedikit 

berbeda, yakni melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi 

dokumentasi. 

Penjabaran mengenai kedua penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat 

melalui tabel di berikut ini. 

Tabel 2.1 

Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu yang Sejenis 

 Penelitian 

Terdahulu 1 

Penelitian 

Terdahulu 2 

Penelitian 

Saat Ini 

Judul 

Strategi 

Komunikasi 

Internal PT X 

dalam Membina 

Employee 

Engagement 

Peran Humas 

dalam Kegiatan 

Employee 

Relations pada 

Instansi Pemerintah 

Studi Deskriptif 

pada Pusat 

Informasi dan 

Humas 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika RI 

Peran Komunikasi 

Internal PT 

Gramedia Digital 

Nusantara dalam 

Membangun 

Employee 

Engagement 

Tujuan 

Untuk mengetahui 

strategi komunikasi 

internal dari PT X 

dalam membina 

employee 

engagement 

Untuk mengetahui 

bagaimana peran 

Pusat Informasi 

dan Humas (PIH) 

dalam kegiatan 

employee relations 

sebagai humas 

pemerintah dan 

mengetahui apa 

saja kegiatan 

employee relations 

yang dilaksanakan 

Untuk mengetahui 

proses komunikasi 

internal di PT 

Gramedia Digital 

Nusantara dan 

perannya dalam 

membangun 

employee 

engagement 
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Teori 

atau 

Konsep 

- Komunikasi 

internal 

- Strategi 

komunikasi 

internal 

- Teori employee 

engagement 

berdasarkan 

jurnal Mary 

Welch 

Konsep 

komunikasi 

organisasi 

- Komunikasi 

organisasi 

- Komunikasi 

internal 

- Aspek employee 

engagement 

menurut Kahn 

- Model employee 

engagement 

menurut 

Bedarkar & 

Pandita 

Metode Kualitatif Kualitatif Kualitatif 

Hasil 

Strategi 

komunikasi 

internal yang 

dilakukan oleh PT 

X secara 

keseluruhan adalah 

dengan 

menyampaikan 

pesan untuk 

menanamkan 

kesadaran dan 

mengarahkan cara 

berpikir karyawan. 

Wujud nyata dari 

strategi komunikasi 

internal tersebut 

yaitu melalui acara 

penghargaan, 

pelatihan resmi, 

kunjungan 

manajemen, media 

internal, dan 

pendekatan internal 

Peran PIH 

Kemkominfo RI 

sebagai humas 

pemerintah dalam 

kegiatan employee 

relations adalah 

sebagai 

komunikator, 

fasilitator, 

diseminator, dan 

sebagai konselor, 

advisor, dan 

interprator 

- 

Sumber: Olahan Peneliti 
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2.2  Teori atau Konsep yang Digunakan 

2.2.1  Komunikasi Organisasi 

Peran komunikasi organisasi bagi suatu organisasi atau 

perusahaan terbilang penting. Hal ini dapat dilihat melalui definisi 

komunikasi organisasi menurut Pace & Faules (2000, h. 31-33) yang 

dibagi menjadi dua, yaitu definisi fungsional dan definisi interpretif. 

Dalam definisi fungsional, komunikasi organisasi berperan sebagai 

kegiatan menafsirkan pesan yang terjadi antara unit-unit komunikasi 

dalam suatu organisasi. Pace & Faules (2000, h. 31) mengungkapkan 

bahwa unit komunikasi dalam suatu organisasi meliputi individu yang 

memiliki posisi dalam suatu hierarki. Dalam hal ini, karyawan suatu 

perusahaan merupakan bagian dari unit komunikasi organisasi. 

Sedangkan, komunikasi organisasi menurut definisi interpretif 

merupakan peristiwa terciptanya makna atas apa yang sedang terjadi 

berdasarkan proses interaksi yang berlangsung dalam suatu organisasi 

(Pace & Faules, 2000, h.33). Definisi interpretif menegaskan bahwa 

komunikasi organisasi terjadi ketika unit komunikasi saling berinteraksi 

menciptakan makna yang juga dapat memelihara hingga mengubah 

suatu organisasi. 

Pada umumnya, komunikasi organisasi berfungsi untuk 

melakukan proses pengiriman pesan atau informasi yang melibatkan 

anggota organisasi itu sendiri. Fungsi komunikasi organisasi diuraikan 
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oleh Sendjaja dalam Bungin (2013, h. 278) secara lebih spesifik ke 

dalam empat fungsi, yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Informatif 

Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi 

dianggap sebagai sebuah sistem pemrosesan informasi di 

mana seluruh anggota organisasi memiliki kebutuhan akan 

lebih banyak informasi yang lebih baik dan disampaikan 

secara tepat waktu. Informasi tersebut berguna untuk 

membantu karyawan sebagai anggota organisasi dalam 

menjalankan pekerjaannya dengan benar. 

2. Fungsi Regulatif 

Dalam fungsi regulatif, komunikasi organisasi 

berhubungan dengan sejumlah aturan yang berlaku dalam 

sebuah organisasi. Peraturan tersebut berguna sebagai 

dasar atau pedoman bagi anggota organisasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Dua hal penting yang berkaitan dengan fungsi 

regulatif dalam suatu organisasi adalah atasan memiliki 

kewenangan untuk memegang kendali atas manajemen 

dan mengendalikan bawahan melalui pemberian informasi 

dan perintah.  
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3. Fungsi Persuasif 

Jika atasan memberikan perintah dengan bahasa yang 

terkesan kaku dan terlalu formal, maka kemungkinan 

besar bawahan tidak akan melaksanakan instruksi tersebut 

dengan sukarela. Oleh karena itu, dalam fungsi persuasif, 

atasan berupaya untuk menyampaikan perintah kepada 

bawahannya secara lebih halus. 

4. Fungsi Integratif 

Komunikasi organisasi dalam fungsi integratif 

berkaitan dengan pembaruan atau penyatuan persepsi 

seluruh anggota organisasi mengenai visi misi dan tujuan 

organisasi, baik yang berada dalam struktur organisasi 

tingkat atas maupun tingkat bawah sekalipun. Melalui 

fungsi integratif ini, diharapkan bahwa kesadaran dan 

partisipasi yang besar dapat tumbuh dalam diri setiap 

anggota organisasi terhadap organisasi tempatnya bekerja. 

Dalam menyatukan persepsi tersebut, saluran 

komunikasi formal dan informal dapat digunakan. Saluran 

komunikasi formal misalnya adalah majalah atau buletin 

internal organisasi. Adapun saluran komunikasi informasii 

informal dapat berupa komunikasi antarpribadi saat jam 

istirahat, kegiatan nonformal, dan lain-lain. 
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Berdasarkan pengertian dan fungsi komunikasi organisasi tersebut, 

bisa dilihat bahwa terdapat dua unsur utama dalam komunikasi 

organisasi, yaitu individu-individu yang termasuk unit komunikasi 

organisasi dan proses interaksi yang menghasilkan penciptaan makna. 

Proses interaksi antarunit organisasi tersebut memuat arah aliran 

informasi yang terdiri dari komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, 

komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas-saluran (Pace & Faules, 

2000, h. 184-197). Berikut adalah uraian mengenai arah aliran 

informasi dalam komunikasi organisasi. 

1. Komunikasi ke Bawah (Downward Communication) 

Komunikasi vertikal dari atas ke bawah merupakan 

proses penyampaian pesan atau informasi dari atasan 

yang menempati posisi lebih tinggi dalam struktur 

organisasi ke tingkat yang lebih rendah (Pace & Faules, 

2000, h. 184). 

Komunikasi ke bawah berfungsi untuk 

menyampaikan sejumlah informasi dari atasan kepada 

bawahannya. Dengan begitu, seorang atasan dapat 

menunjukkan kepemimpinan dan perhatian kepada 

bawahannya, serta mengarahkan bawahan dalam 

mengerjakan tanggung jawabnya dalam organisasi. 
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Menurut Katz  & Kahn dalam Pace & Faules (2000, 

h. 185), terdapat lima jenis informasi yang seringkali 

disampaikan dalam komunikasi ke bawah, yakni:  

a. Informasi tentang bagaimana melakukan 

pekerjaan 

b. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk 

melakukan pekerjaan 

c. Informasi tentang kebijakan dan praktik-

praktik organisasi 

d. Informasi mengenai kinerja karyawan 

e. Informasi untuk mengembangkan sense of 

mission atau rasa kepemilikkan atas tugas 

Jenis informasi tersebut dapat dikomunikasikan oleh 

atasan kepada bawahan melalui beberapa cara, antara 

lain tulisan, lisan, tulisan yang diikuti penyampaian 

secara lisan, dan lisan yang dilengkapi dengan tulisan 

(Pace & Faules, 2000, h. 187). 

Berlangsungnya komunikasi ke bawah tidak 

terlepas dari permasalahan atau persoalan tertentu. 

Kesalahpahaman makna perintah menjadi persoalan yang 

sering muncul selama proses komunikasi dari atasan ke 

bawahan. Kesalahpahaman tersebut disebabkan oleh 

adanya perbedaan gaya bahasa yang digunakan oleh 
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atasan sehingga sulit dipahami oleh bawahannya. Gaya 

bahasa yang berbeda ini bisa dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan bawahan yang relatif lebih rendah 

ketika dibandingkan dengan atasan.  

2. Komunikasi ke Atas (Upward Communication) 

Komunikasi vertikal dari bawah ke atas 

didefinisikan sebagai proses pengiriman pesan atau 

informasi yang mengalir dari unit komunikasi dalam 

struktur organisasi yang lebih rendah ke tingkat yang 

lebih tinggi (Pace & Faules, 2000, h. 189). 

Komunikasi ke atas dilakukan untuk menunjukkan 

apakah bawahan memahami apa yang disampaikan pada 

komunikasi ke bawah. Selain itu, komunikasi ke atas 

juga berfungsi untuk memicu terjadinya pembuatan 

keputusan dan mengatasi masalah pekerjaan yang 

muncul, serta memperkuat keterlibatan bawahan akan 

pekerjaannya dalam suatu organisasi (Pace & Faules, 

2000, h. 190). 

Dalam komunikasi ke atas, terdapat sejumlah jenis 

informasi yang dikirimkan oleh bawahan. Berikut adalah 

jenis informasi dalam komunikasi dari bawah ke atas 

menurut Pace & Faules (2000, h. 191). 
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a. Informasi berisi pemberitahuan mengenai 

apa yang sedang dikerjakan oleh bawahan, 

misalnya laporan target rencana kerja, 

laporan kerja, kemajuan, dan prestasi 

b. Informasi yang menjelaskan sejumlah 

persoalan sehubungan dengan pekerjaan 

yang membutuhkan arahan dari atasannya, 

baik bimbingan maupun saran 

c. Informasi yang memuat pendapat atau 

pemikiran kepada atasan yang dapat berguna 

untuk perbaikan dalam unit-unit kerja mereka 

d. Informasi berisi ungkapan seorang bawahan 

tentang bagaimana pikiran dan perasaannya 

terhadap pekerjaan, dan rekan kerja, serta 

organisasi tempatya bekerja 

Meskipun bawahan memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan informasi kepada atasan, terdapat 

permasalahan yang biasanya muncul saat komunikasi ke 

atas berlangsung dalam suatu organisasi. Permasalahan 

tersebut dapat terlihat ketika bawahan seringkali hanya 

menyampaikan pesan-pesan positif kepada atasannya. 

Saat jarak yang memisahkan tempat kerja antara atasan 
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dan bawahan terlampau jauh, persoalan komunikasi ke 

atas juga dapat muncul. 

Sharma dalam Pace & Faules (2000, h. 191) 

mengungkapkan beberapa penyebab terjadinya 

permasalahan komunikasi dari atas ke bawah, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bawahan memiliki kecenderungan untuk 

menyembunyikan pemikiran atau gagasannya 

kepada atasan 

b. Seringkali muncul perasaan bahwa atasan 

tidak tertarik dalam menanggapi masalah 

yang dikomunikasikan oleh bawahan 

c. Kurang diberikannya penghargaan oleh 

atasan terhadap komunikasi ke atas yang 

telah dilakukan bawahan 

d. Bawahan kerap merasa bahwa atasan tidak 

dapat dihubungi dan tidak memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang 

dikomunikasikan oleh bawahan  

Oleh karena itu, komunikasi ke atas perlu 

dilakukan dengan terencana dan berkesinambungan 

melalui penggunaan saluran komunikasi secara rutin. 

Atasan juga perlu kepekaan dalam mendengarkan, 
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menerima, dan menanggapi gagasan yang disampaikan 

oleh bawahan secara objektif (Planty & Machaver dalam 

Pace & Faules, 2000, h. 193). 

3. Komunikasi Lateral (Horizontal Communication) 

Komunikasi lateral dikenal juga dengan istilah 

komunikasi horizontal. Pace & Faules (2000, h. 195) 

mendefinisikan komunikasi horizontal sebagai proses 

pengiriman pesan oleh dan kepada unit komunikasi yang 

berada di tingkat yang setara dalam struktur organisasi, 

yakni antarsesama karyawan perusahaan. Melalui 

komunikasi horizontal, anggota organisasi dapat saling 

bertukar pikiran, pengetahuan, dan pengalaman, serta 

sejumlah pendapat terkait pekerjaan agar terhindar dari 

pemahaman makna yang salah atau berlawanan 

(miscommunication). Pada umumnya, komunikasi 

horizontal dapat ditemukan dalam rapat, waktu istirahat, 

percakapan di telepon, tertulis melalui memo dan catatan, 

hingga kegiatan sosial. 

Pace & Faules (2000, h. 196) memaparkan bahwa 

komunikasi horizontal berfungsi untuk mengkoordinasi 

hal-hal terkait penugasan kerja dan sejumlah informasi 

yang berhubungan dengan rencana dan program kerja. Di 

samping itu, komunikasi antaranggota organisasi juga 
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bermanfaat sebagai sarana perundingan, pemahaman 

bersama, pemecahan masalah secara damai, dan 

penengah ketika perbedaan pendapat muncul. Berbagai 

fungsi tersebut ditujukan untuk menumbuhkan dukungan 

antarpersonal dari unit komunikasi suatu organisasi. 

Akan tetapi, berbagai persoalan juga seringkali 

ditemukan dalam melakukan komunikasi horizontal. 

Salah satunya adalah kurangnya kepercayaan 

antarkaryawan dan menganggap anggota organisasi lain 

sebagai kompetitor. Hal tersebut bisa disebabkan oleh 

anggapan bahwa pekerjaannya adalah yang terbaik dan 

memuat tanggung jawab yang lebih besar dibanding 

yang lain (Pace & Faules, 2000, h. 196). Oleh karena itu, 

hal tersebut perlu dihindari dalam menjalankan 

komunikasi horizontal. 

4. Komunikasi Lintas-Saluran 

Komunikasi lintas saluran terjadi ketika proses 

penyampaian informasi di antara anggota organisasi 

yang melewati batas-batas fungsional atau unit kerja. 

Unit komunikasi yang terlibat dalam kegiatan 

komunikasi lintas saluran tidak memiliki hubungan 

atasan dan bawahan dalam organisasi tempatnya bekerja 

(Pace & Faules, 2000, h. 197).  
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Oleh karena tidak adanya hubungan pekerjaan 

sebelumnya sekaligus hubungan atasan dan bawahan, 

permasalahan yang seringkali muncul adalah adanya 

anggapan kurang baik, prasangka, atau kecurigaan 

antarsesama karyawan. Maka dari itu, seorang atasan 

perlu mengedepankan kebijaksanaan saat mendapati 

permasalahan tersebut. 

Dalam sebuah organisasi, aktivitas komunikasi dilakukan oleh 

publik internal dan eksternal. Hal ini ditunjukkan oleh Romli (2014, h. 

6) melalui dua dimensi komunikasi dalam kehidupan suatu organisasi, 

yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi 

internal didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian pesan yang 

dilakukan oleh anggota-anggota organisasi, dalam hal ini karyawan 

yang bekerja di sebuah organisasi. Komunikasi internal yang 

berlangsung tersebut ditujukan untuk kepentingan atau kebutuhan 

organisasi sendiri (Romli, 2014, h. 6). Adapun komunikasi eksternal 

merupakan komunikasi yang terjadi antara pihak organisasi dan 

stakeholder atau publik dari luar organisasi, seperti pelangan, 

komunitas, pemerintah, dan lain sebagainya (Romli, 2014, h. 7). 

Peran dalam mengelola komunikasi yang terjadi dalam sebuah 

perusahaan atau organisasi merupakan tanggung jawab corporate 

communication (Argenti dalam Cornelissen, 2014, h.4). Selain 

mengelola arah aliran informasi dalam komunikasi, corporate 

Peran Komunikasi Internal..., Junika Kasih, FIKOM UMN, 2018



24 

 

communication juga berperan untuk mengelola seluruh aktivitas atau 

program komunikasi internal di suatu perusahaan. Dalam praktiknya, 

corporate communication seringkali melakukan kolaborasi atau kerja 

sama dengan human resource dalam merancang dan 

mengimplementasikan program komunikasi internal (Argenti, 2010, h. 

60). 

2.2.2 Komunikasi Internal 

Komunikasi internal menjadi bagian dari komunikasi organisasi. 

Kriyantono (2014) mengemukakan, “komunikasi internal adalah proses 

pertukaran pesan di lingkup internal organisasi“ (h. 82). Adapun 

menurut Romli (2014, h. 6), komunikasi internal memiliki definisi 

sebagai sebuah proses pertukaran pesan oleh anggota organisasi yang 

satu dan yang lainnya demi kepentingan organisasi itu sendiri.  

Cornelissen (2014, h. 164) mengatakan bahwa komunikasi 

internal yang menyertakan karyawan dan organisasinya dapat diartikan 

sebagai employee communication. Sama halnya dengan Cornelissen, 

Zalabak (2015) juga berpendapat, “internal communications, sometimes 

refered to as employee communications” (h. 360). Dalam hal ini dapat 

dikatakan, komunikasi internal melibatkan anggota organisasi atau 

perusahaan, termasuk karyawannya sehingga disebut mengacu pada 

employee communication.  

Zalabak (2015, h. 360) beranggapan bahwa publik internal dari 

suatu organisasi atau perusahaan, dalam hal ini karyawan, memiliki 
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peran penting. Argenti (2010, h. 214) juga menyatakan bahwa 

karyawan termasuk dalam aset perusahaan yang berharga. Oleh karena 

itu, komunikasi internal perlu dibangun untuk membangun, 

mempertahankan, dan meningkatkan hubungan yang baik antara 

organisasi dan karyawan dalam jangka waktu panjang. 

Argenti (2010, h. 212) menjelaskan bahwa karyawan semakin 

peduli pada kontribusinya terhadap keberlangsungan suatu organisasi 

atau perusahaan. Di sisi lain, organisasi tidak hanya menuntut pekerjaan 

yang maksimal dari karyawan, tetapi juga perlu mendengarkan pesan-

pesan seperti opini ataupun ide yang ingin disampaikan karyawan 

kepada perusahaan. Maka dari itu, organisasi menjalankan suatu 

komunikasi internal. Argenti (2010) bahkan memaparkan, “risikonya 

dapat menjadi lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang tidak 

memastikan karyawan mereka diinformasikan dan benar-benar 

dilibatkan” (h. 213). 

Ketersediaan informasi untuk disampaikan kepada karyawan 

perlu diperhatikan oleh perusahaan. Menurut Van Riel & Fombrun 

(2007, h. 76), terdapat tiga hal mengenai informasi yang perlu 

diidentifikasi oleh perusahaan dalam proses komunikasi internal. Yang 

pertama adalah apakah karyawan telah menerima cukup informasi 

mengenai tugas pekerjaan mereka dari perusahaan. Kemudian yang 

kedua, apakah karyawan merasakan bahwa terdapat informasi mengenai 

organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja secara keseluruhan 
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yang cukup dari perusahaan. Yang ketiga adalah apakah karyawan 

merasakan bahwa apa yang mereka sampaikan atau diskusikan 

dianggap serius oleh manajer dan atasan lainnya. 

Sebuah organisasi atau perusahaan memerlukan strategi dalam 

menjalankan suatu komunikasi internal untuk menyampaikan informasi 

kepada karyawannya. Strategi komunikasi internal disusun untuk 

menghasilkan program nyata yang dapat diimplementasikan secara 

efektif oleh perusahaan. Hayes, Hendrix & Kumar (2013, h. 313) 

mengatakan bahwa ROPE (Research, Objectives, Programming, 

Evaluation) dapat digunakan untuk implementasi program pada publik 

tertentu, dalam hal ini adalah publik internal perusahaan. Uraian ROPE 

menurut Hayes, Hendrix & Kumar (2013, h.313-316), yaitu: 

2. Research 

Research dilakukan dengan tiga cara, yakni client 

research, opportunity or problem research, dan audience 

research. Client research dilakukan untuk mengetahui 

pernahkah ada keluhan dari publik atau ancaman-

ancaman lain yang dapat berpengaruh bagi perusahaan , 

kekuatan, kelemahan, dan peluang jika perusahaan 

memperluas hubungannya dengan publik itu. 

Adapun opportunity atau problem research 

dilakukan untuk mengetahui latar belakang disusunnya 

strategi komunikasi, apakah perlu diterapkan pada publik 
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yang telah ditargetkan, mengapa strategi tersebut perlu 

dilaksanakan. Sedangkan, audience research dilakukan 

dengan membedakan publik misalnya berdasarkan media 

yang biasa digunakan, pemimpin publik tersebut, 

kewarganegaraan, usia, agama, dan lain sebagainya. 

3. Objectives 

Objectives adalah goals yang ingin dicapai oleh 

perusahaan atas program komunikasi yang direncanakan, 

yakni terdiri dari impact objectives yang merujuk pada 

hasil kuantitatif yang ingin diperoleh dari dilakukannya 

komunikasi dan output objectives meliputi upaya khusus 

untuk meningkatkan hubungan dengan publik yang 

dituju. 

4. Programming 

Dalam tahap programming, perusahaan 

menciptakan program-program komunikasi untuk 

diimplementasikan kepada target audiens yang sesuai 

dengan objectives yang ingin dicapai. Tahap ini biasanya 

meliputi penentuan pesan atau informasi yang ingin 

disampaikan dalam proses komunikasi, aktivitas atau 

special events apa yang dapat dengan efektif memuat 

pesan tesrebut, menentukan media yang tepat untuk 
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digunakan sebagai saluran komunikasi, dan prinsip 

komunikasi yang efektif seperti komunikasi dua arah. 

5. Evaluation 

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan dari 

program komunikasi yang telah diterapkan oleh 

perusahaan, apakah sesuai dengan objectives yang ingin 

dicapai. Pada umumnya, hal tersebut diukur dengan 

menggunakan standar atau metode tertentu yang 

sebelumnya sudah ditentukan sebagai pedoman penilaian.  

2.2.3 Employee Relations 

Employee relations merupakan salah satu aspek yang dikelola 

atas kerja sama antara corporate communication dan Human Resource 

(HR). Hal ini dilihat dari uraian Van Riel & Fombrun (2009, h. 188) 

bahwa hal menyangkut employee relations oleh HR turut disampaikan 

kepada corporate communication. Employee relations didefinisikan 

sebagai hubungan yang penting dan sangat memengaruhi kesuksesan 

ataupun kegagalan organisasi (Cutlip, Center & Broom, 2009, h. 265). 

Menurut Krone, dkk dalam Van Riel & Fombrun (2007, h. 188), 

employee relations memiliki empat peran dalam menjalankan 

komunikasi internal, yaitu : 

1.  Efficiency : Komunikasi internal digunakan terutama untuk 

menyebarluaskan informasi tentang kegiatan perusahaan 
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2.  Shared meaning : Komunikasi internal digunakan untuk 

membangun pemahaman bersama di antara karyawan 

tentang tujuan perusahaan 

3.  Connectivity : Komunikasi internal digunakan terutama 

untuk memperjelas keterhubungan dari orang-orang dan 

kegiatan perusahaan 

4.  Satisfaction : Komunikasi internal digunakan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja di seluruh perusahaan 

2.2.4 Employee Engagement 

Employee engagement berhubungan erat dengan hubungan 

karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Employee 

engagement didefinisikan oleh Macey, Schneider, Barbera, & Young 

(2009, h. 7) sebagai kesadaran individu mengenai tujuan dan energi 

yang terfokus, dimana bagi orang lain akan terlihat sebagai seseorang 

dengan inisiatif personal, kemampuan beradaptasi, upaya, dan 

persistensi yang diarahkan terhadap tujuan organisasi. 

Cook (2008, h. 3) menambahkan bahwa employee engagement 

berkaitan dengan kemauan dan kemampuan seorang karyawan dalam 

melakukan upaya berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan 

organisasi tempatnya bekerja. Terdapat tiga aspek mengenai 

engagement menurut Cook (2008, h. 3-4) yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 berikut ini. 
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Gambar 2.1 

Tiga Aspek Engagement 

 
Sumber: Cook (2008, h. 4)  

Ketiga aspek engagement oleh Cook (2008, h. 3-4) tersebut 

diidentifikasi dengan melihat seberapa positif seorang karyawan dalam 

berpikir mengenai organisasi secara rasional (thinking), bagaimana 

yang karyawan rasakan terhadap organisasi yang memengaurhi 

hubungan emosional dengan organisasi (feeling), dan proaktif dalam 

kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi untuk para pelanggan 

dan pemangku kepentingan lainnya (doing).  

Ketiga aspek engagement tersebut senada dengan konsep 

employee engagement yang diidentifikasi oleh Kahn pada tahun 1990 

dalam Kular, dkk (2008, h. 3), yaitu sebagai berikut: 

1. Kognitif 

Keterikatan kognitif karyawan dapat terlihat dari 

adanya kepercayaan karyawan terhadap organisasi 

tempatnya bekerja dan pemimpinnya, serta kondisi 

pekerjaan. Keterikatan kognitif biasanya berhubungan 

dengan pemahaman karyawan mengenai peran dan 
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tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Fisik 

Keterikatan dalam hal fisik bersangkutan dengan 

besarnya energi fisik yang dikerahkan oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan peran atau menyelesaikan 

pekerjaannya. Dalam hal ini, energi fisik yang dimaksud 

lebih mengarah pada seberapa kompeten dan siaga seorang 

karyawan dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan. 

3. Emosional 

Keterikatan emosional berhubungan dengan adanya 

perasaan terhubung dengan organisasi, pimpinan organisasi, 

rekan kerja dalam organisasi, hingga lingkungan pekerjaan. 

Sikap positif ataupun negatif yang dirasakan karyawan atas 

organisasi dan pemimpinnya juga termasuk dalam 

keterikatan emosional. 

Berbicara mengenai keterikatan karyawan, Gallup dalam Smith & 

Markwick (2009, h. 2) mengemukakan bahwa karyawan dapat dibagi 

menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah karyawan yang ter-engage 

(engaged) merupakan karyawan yang bekerja dengan penuh semangat, 

selalu menciptakan inovasi dan memajukan perusahana. Yang kedua 

adalah karyawan yang tidak ter-engage (not engaged) dimana karyawan 
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memberikan waktunya untuk bekerja di suatu perusahaan, tetapi 

kontribusi yang diberikan pada perusahaan tidak maksimal. 

Kemudian yang ketiga adalah karyawan yang sama sekali tidak 

ter-engage (actively disengaged). Yang termasuk dalam kategori ketiga 

ini adalah karyawan yang tidak merasa senang dan nyaman dengan 

lingkungan kerjanya. Ketiga kategori karyawan tersebut dapat 

memengaruhi kinerja karyawan ketika bekerja di suatu organisasi atau 

perusahaan. 

Dalam proses pembentukannya, terdapat beberapa faktor 

penggerak yang dapat menciptakan employee engagement dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut jurnal yang disusun oleh 

Bedarkar & Pandita (2014, h. 111-113), hal tersebut dapat digambarkan 

melalui model employee engagement berikut ini. 

Gambar 2.2 

Model Employee Engagement Bedarkar & Pandita 

 

Sumber: https://www.sciencedirect.com/ 

1. Leadership 

Menurut Xu & Cooper dalam Bedarkar & Pandita 

(2014, h. 111), kepemimpinan atau leadership dalam suatu 
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perusahaan menjadi faktor yang berpengaruh pada 

pembentukan employee engagement. Kepemimpinan dapat 

membangun beberapa hal yang mampu memicu perasaan 

terikat dan terlibat oleh karyawan terhadap perusahaan, 

seperti motivasi, komitmen, dan kepuasan karyawan 

terhadap pekerjaannya, serta kepercayaan terhadap atasan 

serta perusahaan tempatnya bekerja.  

2. Communication 

Menurut MacLeod & Clarke dalam Bedarkar & 

Pandita (2014, h. 112), karyawan dalam suatu perusahaan 

membutuhkan komunikasi yang jelas dari atasan atau pihak 

manajemen senior. Hal tersebut dikarenakan oleh karyawan 

perlu menghubungkan atau mengaitkan perannya dengan 

pandangan dari pemimpinnya. Dikatakan pula bahwa 

komunikasi internal memengaruhi terbentuknya keterlibatan 

atau ikatan antara karyawan dan perusahaan (employee 

engagement).  

Komunikasi internal ini dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, seperti mengkomunikasikan informasi-

informasi yang perlu diketahui oleh karyawan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan, 

misalnya ketika suatu organisasi atau perusahaan 
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mengalami perubahan lingkungan (sebagai contoh adalah 

penggabungan dengan perusahaan lain).  

3. Work life balance 

Work life balance dapat dikatakan sebagai suatu 

tingkat kepuasan atas keterlibatan berbagai peran dalam 

kehidupan seseorang, dalam hal ini karyawan suatu 

organisasi atau perusahaan (Bedarkar & Pandita, 2014, h. 

112). Singkatnya, melalui work life balance, seorang 

karyawan tidak hanya dituntut untuk mengerjakan tugasnya 

dalam pekerjaan, tetapi perusahaan juga memberi 

kesempatan atau fleksibilitas bagi karyawan dalam 

menjalankan kehidupan lain, seperti membagi waktu untuk 

keluarga atau diri sendiri. 

Estes & Michael dalam Bedarkar & Pandita (2014, h. 

112) menyebutkan bahwa dukungan perusahaan mengenai 

waktu kerja yang fleksibel dan cuti personal atau untuk 

urusan keluarga termasuk dalam work life balance. Selain 

itu, Bedarkar & Pandita (2014, h. 112) turut menambahkan 

jika bekerja secara remote di rumah tergolong work life 

balance. 

Secara singkat, melalui model employee engagement menurut 

Bedarkar & Pandita (2014, h. 111) pada Gambar 2.1, dapat dilihat 

bahwa leadership, communication, dan work life balance dapat memicu 
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terciptanya employee engagement. Terbentuknya employee engagement 

nantinya mampu menggerakkan motivasi, konsentrasi, dan kreativitas 

seorang karyawan selama bekerja yang termasuk sebagai employee 

performance atau kinerja karyawan. Dengan kinerja karyawan yang 

baik, hal ini dapat turut memberi pengaruh pada performa perusahaan 

(organizational performance) secara keseluruhan, seperti retensi 

karyawan dan kesuksesan bisnis perusahaan (Smith & Markwick dalam 

Bedarkar & Pandita, 2014, h. 112). 

2.3  Alur Pemikiran 

Gambar 2.3 

Alur Pemikiran Peneliti 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 
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