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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia tercatat berada dalam peringkat keempat terbaik dunia 

dari sisi perkembangan modal tenaga kerja serta sumber daya manusia, sedangkan 

dalam pertumbuhan ekonomi berada di peringkat kesepuluh. Peringkat tersebut, 

berdasarkan Indeks Dinamika Global Grant Thorton (Grant Thornton Global 

Dynamism Index/GDI) tahun 2013. Survei ini dilakukan berdasarkan ranking 

pertumbuhan ekonomi dari 60 negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat 

(sumber:http://finansial.bisnis.com/read/20130930/9/166112/pertumbuhan-

indonesia-terbaik-kesepuluh-di-dunia, diakses pada 25 Desember 2014, 11:16). 

Berdasarkan gambaran survei terkait pertumbuhan bisnis di Indonesia, 

terlihat bahwa Indonesia mengalami perkembangan yang semakin pesat dan terus 

berada dalam situasi persaingan. Hasil final pendaftaran (listing) perusahaan atau 

usaha Sensus Ekonomi (SE06) menunjukkan bahwa jumlah seluruh perusahaan 

atau usaha di luar sektor pertanian tercatat sebanyak 22,7 juta, yang terdiri dari 9,8 

juta (43,03 persen) berusaha pada lokasi tidak permanen dan 12,9 juta (56,97 

persen) berusaha pada lokasi permanen (sumber: 

http://www.bps.go.id/?news=526, diakses pada 25 Desember 2014, 11:35). 
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Perkembangan bisnis Negara Indonesia turut didukung oleh jumlah 

perusahaan baik swasta (kategori skala usaha) maupun BUMN yang jumlahnya 

tertera sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan di Indonesia 

 

 

 

 

 

(sumber: http://www.bps.go.id/?news=526,  

diakses pada 25 Desember 2014, 12.27) 

 

Gambar 1.1 Jumlah BUMN di Indonesia 

 

(sumber: http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN,  

diakses pada 25 Desember 2014, 12.10) 

 

Jenis Usaha Presentase 

Usaha Mikro (UM) 83,43% 

Usaha Kecil 15,84% 

Usaha Menengah dan Besar (UMB) 0,73%  (166,4 ribu) 
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Beragam organisasi atau perusahaan yang berkembang di Indonesia, salah 

satunya yaitu bisnis media massa. Perjalanan bisnis media massa di Indonesia 

sempat mengalami kendala dan pengawasan ketat ketika era otoritan rezim 

Soeharto. Kondisi seperti ini berdampak pada kebijakan media yang diatur cukup 

ketat oleh pemerintah, sehingga kelangsungan bisnis media sempat mengalami 

ketidakpastian. Dengan lahirnya undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers 

menjadi sebuah awal bagi kemerdekaan pers, yang ditunjukkan dengan kebebasan 

menyatakan pendapat, termasuk mendirikan perusahaan pers. Hal tersebut turut 

didukung dalam undang-undang pers pasal 9 ayat 1 bahwa warga negara 

Indonesia berhak mendirikan perusahaan pers dan pasal 9 ayat 2 bahwa setiap 

perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Wakil Ketua Dewan 

Pers, Leo Batubara menyebutkan tahun 2009 tercatat 1008 media cetak, 150 

media televisi, dan 2000 radio (sumber: 

http://m.kompasiana.com/post/read/347156/1/menurut-

perkembanganpemberitaan-media-massa.html#, diakses pada 25 Desember 2014, 

10.45).  

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan bisnis media massa, 

mengutip dari pendapat Yanuar Nugroho (sumber: 

http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/090579547/Industri-Media-Massa-

Makin-Terkonsentrasi, diakses pada 21 Januari 2014, 22.00) mengatakan bahwa 

industri media massa di Indonesia menunjukkan tren pemusatan kepemilikan. 

Berdasarkan peringkat, MNC Group dalam naungan Global Mediacomm berada 

peringkat pertama, diikuti oleh Jawa Pos Group, dan yang terakhir yaitu 

Strategi komunikasi..., Berlianna Veronika, FIKOM UMN, 2015

http://m.kompasiana.com/post/read/347156/1/menurut-perkembangan
http://m.kompasiana.com/post/read/347156/1/menurut-perkembangan
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/090579547/Industri-Media-Massa-Makin-Terkonsentrasi
http://www.tempo.co/read/news/2014/05/22/090579547/Industri-Media-Massa-Makin-Terkonsentrasi


4 
 

kelompok Kompas Gramedia. Ketiga perusahaan diatas menguasai hampir 77 

persen peta kepemilikan media di Indonesia. Yanuar mengatakan bahwa 

fenomena pemusatan kepemilikan ini didorong oleh logika perkembangan media 

sebagai entitas bisnis yang menjanjikan pendapatan signifikan, salah satunya 

lewat pendapatan iklan. Logika dan peluang bisnis itu mendorong pemilik media 

untuk melakukan ekspansi, akuisisi, diversifikasi, merger untuk memperluas 

bisnisnya. Hal seperti ini membuktikan adanya hukum rimba dalam bisnis media, 

ditunjukkan dengan perusahaan yang paling kuat adalah perusahaan yang paling 

bertahan.  

Pembuktian sebagai perusahaan yang paling bertahan ditunjukkan oleh 

Kompas Gramedia melalui 51 tahun usia perusahaan atau telah mencapai lebih 

dari setengah abad. Menurut Jusuf Kalla dalam acara 50 tahun Kompas Gramedia, 

kehadiran Kompas Gramedia selama 50 tahun merupakan pencapaian terbesar 

sebuah produk media yang tetap dapat menjaga keobyektifan informasinya. Bagi 

Jusuf Kalla keberhasilan 50 tahun yang dicapai Kompas Gramedia itu sangat 

hebat. Artinya, bagaimana Kompas Gramedia sangat baik dalam memberikan 

informasi yang objektif, aktual, dan sebagainya selama 50 tahun dan tetap 

menjaga situasi itu dengan baik. Pendapat lain juga disampaikan oleh Jokowi, 

bahwa konsistensi yang terus dijaga hingga sekarang, independensi dan 

kepercayaan masyarakat yang terus dijaga, Jokowi yakin bahwa Kompas 

Gramedia eksistensinya akan tetap terus bertahan (sumber: 

http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0635415/JK.Jokowi.dan.Aher.Bi

cara.50.Tahun.Kompas.Gramedia, diakses pada 25 Desember 2014, 11.04). 
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Kompas Gramedia adalah salah satu perusahaan asli lokal Indonesia yang 

telah berdiri semenjak 17 Agustus 1963. Eksistensi Kompas Gramedia dalam 

berkarya berawal dari bisnis media yang lalu melakukan ekspansi atau 

pengembangan bisnis dan diversifikasi dengan merambah pada bisnis non-media. 

Mengutip dari pernyataan Indha Novita Putri pada Jurnal Ilmu Komunikasi 

Universitas Brawijaya (2013:3), perusahaan media yang juga memperluas 

kekuasaannya pada bidang non-media bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan 

dan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu pula, ekspansi ini merupakan upaya 

Kompas Gramedia dalam memperluas jumlah khalayak serta jangkauan jaringan 

medianya. Seiring dengan waktu dan kebutuhan yang semakin besar, perluasan 

bidang usaha non-media yang saling berkaitan juga akan mendukung bidang 

usaha media.  

Hingga saat ini, Kompas Gramedia telah memiliki beragam unit bisnis 

yang tersebar dalam kategori newspapers, tabloids, magazines, book publishers, 

bookstores, printing, eletronics and multimedia, training and educations, hotels 

and resorts, manufactures, dan business of event and venue (sumber: 

http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/ourmanagement/functionunit#, diakses 

pada 1 Desember 2014, 17.25). Dalam perkembangan bisnisnya, pada awalnya 

jumlah tenaga kerja Kompas Gramedia hanya sekitar 20 orang karyawan dan terus 

bertambah setiap tahunnya hingga kini mencapai 21.000 orang karyawan. 

Diperkirakan pertahunnya Kompas Gramedia berhasil mencapai omzet 15 triliun 

(sumber:http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0635415/JK.Jokowi.dan
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.Aher.Bicara.50.Tahun.Kompas.Gramedia, diakses pada 1 Desember 2014, 

17.37). 

Pada awal berdirinya, Kompas Gramedia sangat dikenal sebagai 

perusahaan yang bergerak dalam bisnis media. Tetapi seiring berjalannya waktu 

dan ekspansi yang dilakukan, Kompas Gramedia juga mulai mengembangkan 

bisnis non-media. Karakter awal yang dimiliki Kompas Gramedia sebagai 

perusahaan media menyebabkan kemunculan bisnis non-media tidak seterkenal 

bisnis media. Fenomena terkait yang juga mendukung, terlihat dari beberapa unit 

bisnis atau anak perusahaan terutama bisnis non-media, tidak tampak unsur brand 

Kompas Gramedia baik dalam nama merek maupun logo yang berunsurkan 

Kompas Gramedia. Seperti contohnya saja Hotel Santika dan Tisu Tessa, kedua 

contoh unit bisnis ini apabila diamati sama sekali tidak berunsurkan Kompas 

Gramedia baik dari segi nama merek dan juga logo perusahaan, berbeda dengan 

Koran Kompas dan Toko Buku Gramedia yang masih membawa unsur ‘Kompas’ 

dan ‘Gramedia’.  

Agar seluruh anak perusahaan baik bisnis media maupun bisnis non-media 

memiliki karakter yang erat dengan Kompas Gramedia, maka komunikasi secara 

internal kepada seluruh karyawan dalam menanamkan dan menyelaraskan visi, 

misi, serta nilai-nilai perusahaan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. 

Menurut Cutlip, Center, Broom (2009:11) aspek yang amat penting bagi 

kesuksesan organisasi adalah karyawan. Sebelum ada hubungan dengan 

konsumen, pelanggan, lingkungan, investor dan pihak lain di luar organisasi, 

manajemen harus lebih dahulu memperhatikan orang-orang yang bekerja pada 
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mereka yaitu para karyawan. Menurut Cutlip, Center, Broom (2009:254), 

hubungan terpenting dalam organisasi adalah hubungannya dengan employee di 

semua level, baik itu manajer maupun orang-orang yang menjadi bawahnnya. 

Hubungan ini merupakan sumber daya terbesar yang dimiliki oleh organisasi. 

Berkomunikasi dengan karyawan merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan dalam sebuah perusahaan. Menurut Ruslan (2010:81), komunikasi 

diartikan sebagai sebuah proses transfer informasi atau pesan-pesan (messages) 

dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima pesan sebagai 

komunikan. Komunikasi yang lancar dan efektif dalam sebuah perusahaan yaitu 

ketika informasi yang disampaikan oleh jajaran atas kepada bawahannya dapat 

diterima dan dijalankan dengan baik. Zelko dan Dance dalam Muhammad 

(2007:66) berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang 

saling tergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. 

Komunikasi internal adalah komunikasi dalam organisasi itu sendiri seperti 

komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, 

dan komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya. Sedangkan komunikasi 

eksternal adalah komunikasi yang dilakukan organisasi terhadap lingkungan 

luarnya. Adanya komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi atau perusahaan 

akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan bisnis. Maka dari itu, 

(Society for Human Resource Management, 2006:4) komunikasi korporat atau 

corporate communication merupakan pihak yang menjadi sarana perusahaan 

untuk memanfaatkan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi dalam 

suatu organisasi sehingga pesan dapat dikelola dengan baik dan konsisten. 

Strategi komunikasi..., Berlianna Veronika, FIKOM UMN, 2015



8 
 

Pentingnya mengkomunikasikan dan menanamkan nilai-nilai perusahaan 

kepada karyawan dengan tujuan menciptakan kesamaan karakter dan identitas, 

employee branding dilakukan sebagai tujuan untuk mengedukasi dan membentuk 

employee agar mampu mempresentasikan sesuai dengan brand image yang 

diinginkan oleh perusahaan. Menurut Miles dan Mangold dalam Martin dan 

Hetrik (2006:283) “ employee branding as the process by which employees 

internalize the desired brand image and are motivated to project the image to 

customers and other organizational constituents “. Employee Branding 

merupakan sebuah sebutan yang terbilang baru di Indonesia hal ini terlihat dari 

penelusuran di media online dan juga konsep-konsep yang mendukung dalam 

buku ilmiah masih sangat minim. Akan tetapi pada dasarnya terminologi 

employee branding merupakan sebuah topik atau kajian yang telah lama ada. 

Employee branding merupakan salah satu bagian dari proses internal branding 

karena bagian dari internal yaitu karyawan atau employee itu sendiri. Jakarta 

Consulting mendefinisikan internal branding merupakan kegiatan komunikasi 

korporat berorientasi internal yang mengkomunikasikan kepada karyawannya 

segala aspek dalam membangun merek, sehingga para karyawan terbentuk 

perilaku yang sesuai dengan misi dan citra merek perusahaan. Internalisasi harus 

dilakukan dengan mengoptimalkan komunikasi internal secara konsisten untuk 

menjelaskan tata nilai dan perilaku yang sesuai dengan brand promise (sumber: 

http://www.jakartaconsulting.com/publications/articles/brand-marketing/internal-

branding, diakses pada 26 Desember 2014, 12.26). 
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Mengutip dari pernyataan Yeni Rosilawati dalam Jurnal Ilmu Komunikasi 

FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2008:159-160), sebuah organisasi 

yang berhasil dalam mengelola employee branding adalah Starbucks. Starbucks 

adalah perusahaan yang berorientasi nilai dan dikelola secara unik pertama-tama 

menciptakan produk yang berorientasi konsumen sebagai merek yang 

sesungguhnya dan kemudian menciptakan kedai yang mengajari pelanggannya 

tentang kopi dan mempesona mereka dengan romantisme saat menikmati kopi. 

Howard Schultz, pendiri Starbucks mengatakan bahwa kesuksesan Starbucks 

adalah lebih dikarenakan customer memiliki pengalaman yang sangat positif pada 

Starbucks. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan sebagai 

ujung tombak kesuksesan dari Starbucks. Karyawan yang memiliki pengetahuan 

tentang produk, yang memperhatikan hal-hal detail dan mengkomunikasikan 

filosofi perusahaan mengenai kopi dan memiliki keahlian serta kepribadian untuk 

menyampaiakan pelayanan yang baik dan menyenangkan para customer.  

Mengutip dari majalah Mix (2014:44), sebuah lembaga survei independen 

yaitu Universum pada Oktober 2013-Mei 2014 telah melakukan survei kepada 39 

persen responden perempuan dan 61 persen responden laki-laki terkait 

perusahaan-perusahaan yang menjadi pilihan para generasi muda. Hasilnya 

menyatakan bahwa Kompas Gramedia masuk dalam kategori peringkat nomor 

dua untuk perusahaan yang banyak diincar oleh mahasiswa Humanities.  
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Gambar 1.2 Employer Rangking Kompas Gramedia 

 

(sumber: http://universumglobal.com/rankings/company/kompas-gramedia-

group/, diakses pada 4 Januari 2014, 13.12) 

 

Mengutip dari majalah Mix (2014:47), survei Universum ini memberikan 

gambaran atau potret mengenai persepsi mahasiswa di Indonesia mengenai 

pilihan dan aspirasi karir serta persepsi mahasiswa terhadap perusahaan yang 

mereka pilih sebagai perusahaan ideal untuk tempat bekerja. Dalam bekerja, 

mahasiswa di Indonesia mementingkan aspek people and culture yang terkait 

dengan lingkungan kerja yang kreatif dan dinamis, professional training and 

development serta lingkungan kerja yang ramah. Aspek-aspek terkait kebutuhan 

karyawan seperti harus menjadi perhatian bagi perusahaan karena people 

merupakan asset terpenting bagi perusahaan yang memainkan peranan yang 

sangat signifikan dalam kemajuan dan kesuksesan perusahaan. Oleh karena 

peranan karyawan penting dalam pembentukan citra dan keberhasilan perusahaan, 
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maka perusahaan harus secara konsisten berkomunikasi kepada karyawan dan 

membentuk employee branding. Walaupun banyaknya unit bisnis yang beragam 

baik itu bisnis media maupun bisnis non-media, Kompas Gramedia dapat 

mengintegrasikan seluruh karyawannya dalam semua unit bisnis untuk 

memproyeksikan citra Kompas Gramedia kepada pihak eksternal. 

Berdasarkan fenomena yang ada, serta fakta yang menyatakan bahwa 

komunikasi internal merupakan salah satu pendukung dalam membentuk 

employee branding, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait 

dengan strategi komunikasi internal Kompas Gramedia dalam membentuk 

employee branding. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi internal Kompas 

Gramedia dalam membentuk employee branding? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi 

komunikasi internal Kompas Gramedia dalam membentuk employee branding. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini menjadi berguna, baik dari segi 

teoretis maupun praktis. Berikut adalah kegunaan dalam segi teoretis dan praktis : 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi 

dalam perkembangan ilmu komunikasi khususnya bidang public relations, 

yang berfokus pada komunikasi internal dan employee branding  

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

masukan dan saran bagi Kompas Gramedia serta juga perusahaan lain 

dalam membentuk employee branding melalui strategi komunikasi internal  
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