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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan tidak dapat menjalankan praktik bisnis dengan hanya 

mementingkan keuntungan semata. Hal ini terjadi karena muncul banyak pihak 

yang dapat memengaruhi praktik bisnis suatu perusahaan. Pihak atau publik suatu 

perusahaan dapat dibagi menjadi publik eksternal dan publik internal. Publik 

eksternal terdiri dari pemerintah, media, komunitas, publik umum, dan konsumen. 

Sedangkan, publik internal terdiri dari seluruh individu yang membantu jalannya 

suatu perusahaan, seperti pemegang saham, direktur, manajer, dan karyawan.  

Menurut Broom dan Bey-Ling, (2013, p.212) karyawan sebagai publik 

internal perusahaan menjadi sebuah kelompok publik yang paling penting. Bahkan, 

sekarang ini banyak perusahaan yang telah menyadari bahwa karyawan bukan 

hanya publik perusahaan, tetapi merupakan perusahaan itu sendiri. Perusahaan 

banyak merancang kegiatan-kegiatan internal guna menciptakan iklim komunikasi 

yang nyaman di lingkungan kerja. Iklim komunikasi yang nyaman sangat penting 

untuk sebuah perusahaan, karena karyawan berperan penting dalam memberikan 

tujuan utama dari suatu perusahaan, yaitu profit atau keuntungan. Dibutuhkan 

timbal balik yang setara antara perusahaan dengan karyawan agar perusahaan dapat 

beroperasi dengan baik. 

Ketika karyawan memberikan waktu dan tenaganya untuk mengambil andil 

dalam menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan untuk perusahaan, perusahaan 
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di waktu yang sama juga harus dapat memberikan karyawan upah yang sesuai, serta 

lingkungan kerja dengan iklim yang mendukung. Salah satu cara untuk menjaga 

iklim perusahaan yang baik adalah dengan merancang kegiatan internal, serta 

menciptakan media untuk mempermudah proses berkomunikasi antar karyawan. 

Menurut Broom dan Bey-Ling (2013, p.212) komunikasi internal dapat 

dikatakan lebih rentan dan membutuhkan lebih banyak perhatian daripada 

komunikasi eksternal. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan harus dapat berfungsi 

secara efektif untuk mencapai tujuan serta dapat terus beroperasi. Komunikasi 

korporat yang lengkap dan akurat serta komunikasi manajerial secara face-to-face 

dapat membantu menjaga perilaku karyawan agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan. 

Untuk mempermudah proses komunikasi korporat, media internal 

dibutuhkan agar seluruh karyawan tetap memiliki satu visi yang sama dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Ada berbagai macam media yang dapat digunakan 

sebagai media untuk melaksanakan komunikasi internal. Ada yang menggunakan 

media cetak seperti majalah, koran, dan buletin. Pada media-media internal cetak, 

perusahaan umumnya memiliki tim yang bertugas untuk membuat konten pada 

setiap rubrik media. Selain media cetak, ada juga yang menggunakan media online 

seperti intranet dan portal atau website internal yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi. Karena sifatnya yang lebih praktis dan waktu penyampaian yang 

lebih singkat, media online lebih sering digunakan untuk proses berkomunikasi 

sehari-hari, seperti untuk mengirimkan data pekerjaan, atau memberikan update 

seputar pekerjaan. 
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Menurut Smith dan Mounter dalam buku Effective Internal Communication 

(2008, p.21), Komunikasi internal merupakan sebuah tanggung jawab yang harus 

dimiliki seluruh entitas perusahaan, mulai dari yang berada di bagian atas hierarki 

hingga yang di bawah. Komunikasi internal harus terkoordinasi, terencana, serta 

sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Dengan demikian, para karyawan 

mendapatkan kemudahan untuk memahami tempat mereka bekerja dan berbagai 

peraturan di dalamnya.  

Komunikasi internal perlu dilakukan untuk mencapai hal-hal seperti praktik 

kerja yang baik, keseimbangan pekerjaan-kehidupan, perlindungan data 

perusahaan, dan transparansi informasi.  Definisi komunikasi internal, menurut 

Lawrence D. Brennan yang dikutip oleh Effendy (2009, p. 122) adalah pertukaran 

gagasan di antara para administrator dan karyawan perusahaan yang menghasilkan 

terwujudnya pertukaran gagasan secara vertikal atau horizontal di dalam 

perusahaan yang membuat pekerjaan berjalan. 

Dewasa ini, perkembangan teknologi digital telah mengubah seluruh aspek 

kehidupan, mulai dari cara kita bekerja, berbelanja, bertemu orang lain, sampai 

membagikan konten terkait kehidupan pribadi. Hal ini tidak terkecuali pada cara 

perusahaan memasarkan diri mereka, menangani media, sampai cara perusahaan 

berkomunikasi dengan pegawainya. Dengan adanya komunikasi internal digital, 

seluruh entitas dapat berjalan dalam fase dan kecepatan yang sama sehingga tidak 

ada komunikasi yang terlewat. 
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Dengan adanya teknologi digital, komunikasi internal dapat semakin efektif 

dilakukan. Seluruh pegawai dapat saling berkomunikasi dengan tim atau individu 

lainnya dengan waktu yang lebih singkat walaupun tidak sedang berada di wilayah 

yang sama. Beberapa contoh penerapan teknologi digital dalam proses komunikasi 

internal adalah dengan portal atau website internal, dan juga aplikasi e-mail seperti 

Outlook.  Dengan penerapan teknologi digital yang memadai pada proses 

komunikasi internal, perusahaan dapat meningkatkan performanya. 

Praktik komunikasi internal yang baik juga berusaha untuk dilakukan PT 

Asuransi AXA Indonesia. AXA General Insurance Indonesia merupakan bagian 

dari AXA Group, salah satu perusahaan manajemen aset dan asuransi terbesar di 

dunia dengan didukung oleh 166.000 karyawan untuk melayani 103 juta nasabah 

di 59 negara. AXA Mandiri bergerak dengan didukung oleh lebih dari 500 tenaga 

penjualan, 8 kantor pemasaran untuk melayani 36.116 pelanggan atau nasabah di 

selutuh Indonesia.  

Strategi AXA Mandiri dalam praktik bisnisnya adalah dengan 

menggabungkan pertumbuhan organik dan eksternal untuk memenuhi tantangan 

operasional dalam seluruh bidang, seperti produk inovasi, distribusi, kualitas 

layanan, produktivitas, dan keahlian dalam bisnis manajemen klaim serta kinerja 

investasi. Dalam website-nya, AXA Mandiri menyatakan bahwa karyawan AXA 

Mandiri secara terus menerus dikomunikasikan bahwa mereka bekerja untuk 

melaksanakan strategi tersebut. Melalui pernyataan tersebut, dapat dikatakan 

bahwa AXA Mandiri adalah perusahaan yang sangat mementingkan dan 

memanfaatkan dengan serius komunikasi internal perusahaannya. 
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Oleh karena itu, komunikasi internal perusahaan yang baik sangat 

dibutuhkan untuk dapat melaksanakan strategi yang ada. Public Relations 

perusahaan secara terus-menerus mencari cara untuk dapat menciptakan iklim 

komunikasi yang baik agar informasi dapat tersalurkan dengan baik. Komunikasi 

internal ini dapat dilakukan dapat penciptaan media, pembentukan budaya 

komunikasi perusahaan, sampai pembuatan kegiatan atau program guna 

meningkatkan kualitas hubungan karyawan sehingga komunikasi internal dapat 

terlaksana dengan baik. 

Sekarang ini ada banyak media yang digunakan sebagai sarana komunikasi 

digital. Salah satu contoh yang paling marak digunakan adalah e-mail perusahaan 

yang terintegrasi, seperti contohnya adalah Microsoft Outlook. Namun, sebuah 

perusahaan besar yang membuat sosial media terbesar di dunia, Facebook, telah 

membawa komunikasi internal digital kepada suatu level yang baru.  

Menurut Mardiana Wati dan A.R. Rizky dalam buku Menjadi Terkenal 

lewat Facebook, (2009, p.1) Facebook merupakan jejaring sosial atau social 

network yang dapat digunakan oleh penggunanya sebagai sarana untuk 

berkomunikasi dan saling mengenai untuk berbagai keperluan. Berdasarkan artikel 

dari Kompas.com pada 2 Februari 2017, Facebook memiliki 1,86 miliar pengguna 

aktif setiap bulannya yang berarti adanya 17 persen Kenaikan jumlah pengguna dari 

tahun ke tahun. Sementara untuk pengguna aktif per hari mencapai 1,23 miliar atau 

meningkat 18 persen dari tahun ke tahun.  
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Gambar 1.1 Grafik Data Pengguna Facebook Februari 2017 

 

Sumber: colorwhistle.com 

 

 Sebagai jaringan komunikasi terbesar di dunia, Facebook terus berinovasi 

untuk memberikan pengguna-nya fitur-fitur baru. Salah satu contoh fitur terbaru 

Facebook yang telah mulai beroperasi di Indonesia adalah Facebook Workplace. 

Facebook Workplace ini adalah salah satu contoh inovasi Facebook yang berhasil 

memberikan solusi atas hambatan dalam komunikasi internal perusahaan. Berbeda 

dengan Facebook, Facebook Workplace memiliki konsep business-to-business 

(B2B) di mana target market dari Facebook Workplace adalah perusahaan.  

Facebook Workplace menyediakan media untuk komunikasi internal yang 

sifatnya real-time, dengan fitur-fitur yang mendukung seluruh proses transfer data 

persusahaan. Dalam newsroom-nya, Facebook menyebutkan bahwa Facebook 
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Workplace memiliki fitur-fitur terbaik Facebook, ditambah dengan beberapa fitur 

lainnya. 

Beberapa fitur yang dimiliki Facebook Workplace antara lain adalah News 

Group, Live Stream, dan Trending Posts. Selain itu, Workplace juga menyediakan 

fitur-fitur khusus untuk Workplace, seperti dashboard dengan grafik dan integrasi 

yang akan semakin memudahkan perusahaan untuk menghubungkannya dengan 

sistem komputer perusahaan.  

Berdasarkan Wahyu Radita, (2017, para. 6)  Facebook Workplace 

merupakan aplikasi yang unik karena dapat menjawab kebutuhkan komunikasi 

perusahaan dengan menggunakan gadget masing-masing. Mengingat pekerja di 

Indonesia kini semakin sering berpindah-pindah, Workplace menjadi media yang 

tepat untuk menghubungkan para karyawan yang jarang menggunakan email. 

Saat melangsungkan diskusi media, Facebook mengundang tiga buah 

perusahaan yang telah menggunakan Workplace untuk proses komunikasi 

internalnya, yaitu Godrej, Kirim.Email, dan AXA Mandiri. Sejauh ini Facebook 

Workplace telah memiliki 30.000 partner bisnis, baik dari perusahaan profit 

maupun nonprofit berdasarkan Forbes.com. 

Berdasarkan E Long Chua, Chief Operation Officer dari AXA Mandiri, 

Workplace telah menciptakan kolaborasi yang interaktif bagi seluruh entitas AXA 

Mandiri. Facebook Workplace juga memungkinkan AXA Mandiri untuk berbagi  
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informasi terbaru mengenai bisnis secara mudah dan mobile melalui smartphone 

masing-masing. Workplace dapat dikatakan sangat intuitif dan memberikan AXA 

Mandiri cara efektif untuk membentuk budaya perusahan melalui berbagai fitur di 

Workplace, seperti dengan adanya grup, Messenger, dan News Feed update. 

AXA Mandiri mengalami peningkatan kualitas dan efektivitas proses 

komunikasi serta budaya perusahaan dengan menggunakan Facebook Workplace 

sebagai media komunikasi internal perusahaan. Peneliti tertarik untuk meneliti 

strategi dan proses komunikasi internal digital yang dilakukan oleh AXA Mandiri 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk membuat penelitian dengan 

judul “Strategi Komunikasi Internal Mandiri AXA General Insurance dalam 

Menggunakan Facebook Workplace untuk Meningkatkan Efektivitas 

Penyebaran Informasi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tidak semua masalah atau fenomena yang ada layak untuk diteliti. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menganggap 

bahwa topik ini layak untuk diteliti karena fenomena di atas merupakan fenomena 

yang tergolong baru. Masih belum banyak perusahaan yang memindahkan segala 

bentuk komunikasi internal yang bersifat online ke media sosial. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan membahas tentang implementasi komunikasi internal AXA 

Mandiri dengan menggunakan Facebook Workplace. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana strategi komunikasi internal Mandiri AXA General Insurance 

dengan menggunakan Facebook Workplace untuk meningkatkan efektivitas 

penyebaran informasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas dalam 

meneliti sebuah masalah. Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi internal Mandiri AXA General 

Insurance dengan menggunakan Facebook Workplace untuk meningkatkan 

efektivitas penyebaran informasi? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pemikiran 

dalam pengembangan Ilmu Komunikasi dengan bidang konsentrasi Public 

Relations, khususnya pada bidang Komunikasi Internal. 

 

 

 

b. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan saran 

bagi perusahaan dalam mengelola komunikasi internal. Selain itu, hasil penelitian 

ini akan memberikan kontribusi pemikiran untuk pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

c. Manfaat Sosial 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk 

masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat yang hidup di lingkungan kerja 

yang membutuhkan komunikasi internal yang baik untuk dapat meningkatkan 

produktivitas kerja sehari-hari. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan dalam penelitian. Pertama 

adalah periode waktu penggunaan salah satu media baru yang ada, yaitu Facebook 

Workplace yang masih relatif pendek dikarenakan aplikasi baru beroperasi di 

Indonesia sejak tahun 2017. Selain itu, penelitian ini juga hanya akan menggunakan 

model komunikasi internal milik Holtz dari sisi bagian luar saja, yaitu elemen 

channel, alignment, listening, consultation, dan branding. Hal ini dikarenakan sisi 

bagian dalam model -  yaitu culture, engagement, customer experience, dan 

employee experience – membutuhkan waktu dan kesempatan yang lebih besar dari 

pihak narasumber. 
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