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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mempunyai judul “Program Sosialisasi PT 

Pertamina Pusat (Persero) dalam Meningkatkan Pemahaman Internal 

Branding (Studi Kasus Sosialisasi di Makassar pada Tahun 2011)“. Disusun 

oleh  Dea Rizky De Santi, Program Studi Komunikasi Pemasaran, Universitas 

Bina Nusantara.  

Penelitian ini menjelaskan program sosialisasi PT Pertamina Pusat 

(Persero) dalam meningkatkan pemahaman internal branding (studi kasus 

sosialiasasi di Makassar pada tahun 2011). Tujuannya untuk mengetahui dan 

menganalisis program sosialisasi PT Pertamina Pusat (Persero) dalam 

meningkatkan pemahaman internal branding, untuk mengetahui strategi branding 

PT Pertamina Pusat (Persero), untuk mengetahui latar belakang pembuatan 

program sosialisasi dalam internalisasi branding berbentuk Corporate Brand 

Book dan Corporate Identity Guidelines, untuk menganalisis bagaimana 

pemahaman karyawan yang terlihat akibat dari strategi branding tersebut untuk 

kegiatan internal branding dan dampaknya terhadap pencitraan pada PT 

Pertamina, untuk mengetahui hambatan dalam proses pelaksanaan program 

internal branding PT Pertamina. 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama membahas tentang topik internal sebuah perusahaan. 
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Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada PT Pertamina 

Pusat (Persero) sedangkan penulis melakukan penelitian pada Kompas Gramedia 

serta penelitian terdahulu lebih melihat kepada sosialiasi internal branding, 

sedangkan penelitian peneliti lebih kepada komunikasi internal untuk membentuk 

employee branding. 

Penelitian terdahulu berikutnya mempunyai judul “Strategi Komunikasi 

Internal Corporate Shared Service PT Pertamina (Persero) Jakarta dalam 

mengkomunikasikan Icon “Saptatama” (Periode Agustus-Desember 2012)“. 

Disusun oleh Ria Nurhayati, Progam Studi Public Relations, Universitas Mercu 

Buana. 

Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi corporate shared service 

merupakan divisi yang berada dibawah struktur Direktorat Umum PT Pertamina 

(Persero). Tugas yang dilakukan oleh divisi ini salah satunya adalah merancang 

suatu strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan Icon “Saptatama”. 

Tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi internal 

corporate shared service PT Pertamina (Persero) Jakarta dalam 

mengkomunikasikan Icon “Saptatama”.  

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah sama-sama mengangkat topik mengenai peranan komunikasi 

internal dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sedangkan perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian 

terdahulu melakukan penelitian pada PT Pertamina (Persero) sedangkan penulis 
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melakukan penelitian pada Kompas Gramedia serta penelitian terdahulu lebih 

melihat pada strategi mengkomunikasikan Icon “Saptatama” sedangkan peneliti 

memfokuskan penelitian pada komunikasi internal perusahaan dalam membentuk 

employee branding.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tujuan  

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1 Program Sosialisasi 

PT Pertamina Pusat 

(Persero) dalam 

Meningkatkan 

Pemahaman Internal 

Branding (Studi 

Kasus Sosialisasi di 

Makassar pada Tahun 

2011) 

Dea Rizky 

De Santi, 

Program 

Studi 

Komunikasi 

Pemasaran, 

Universitas 

Bina 

Nusantara 

 

Untuk mengetahui 

dan menganalisis 

program sosialisasi 

PT Pertamina Pusat 

(Persero) dalam 

meningkatkan 

pemahaman internal 

branding, untuk 

mengetahui strategi 

branding PT 

Pertamina Pusat 

(Persero), untuk 

mengetahui latar 

belakang pembuatan 

program sosialisasi 

dalam internalisasi 

branding berbentuk 

Corporate Brand 

Book dan Corporate 

Identity Guidelines, 

untuk menganalisis 

bagaimana 

pemahaman 

karyawan yang 

terlihat akibat dari 

strategi branding 

tersebut untuk 

Kualitatif, 

deskriptif, 

post-

positivisme 

Program sosialisasi 

dalam upaya 

internalisasi brand 

yang dilakukan oleh 

fungsi Brand 

Management PT 

Pertamina salah satu 

bentuknya yaitu 

dengan  Corporate 

Brand 

Book dan Corporate 

Brand Guidelines. Kedua 

buku tersebut 

dimaksudkan 

untuk peningkatan 

pemahaman dan 

pengetahuan karyawan 

mengenai segala 

bentuk brand PT 

Pertamina, mulai dari 

makna tagline dan 

logo, brand activation 

hingga pengaplikasian 

logo yang benar. 

Program ini telah 

dilaksanakan di kantor 

Pusat Jakarta dan unit-
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kegiatan internal 

branding dan 

dampaknya terhadap 

pencitraan pada PT 

Pertamina, untuk 

mengetahui hambatan 

dalam proses 

pelaksanaan program 

internal branding PT 

Pertamina 

unit seperti Medan dan 

Makassar. PT 

Pertamina dalam 

usaha sosialisasinya 

menggunakan 

berbagai channel  

komunikasi untuk 

pendistribusian 

informasi. Channel-

channel komunikasi 

tersebut melalui  

E-mail broadcast, Media 

Pertamina, Intranet, serta 

pertemuan tatap muka 

2 Strategi Komunikasi 

Internal Corporate 

Shared Service PT 

Pertamina (Persero) 

Jakarta dalam 

mengkomunikasikan 

Icon “Saptatama” 

(Periode Agustus-

Desember 2012) 

 

  

Ria 

Nurhayati, 

Progam 

Studi Public 

Relations, 

Universitas 

Mercu 

Buana. 

 

Untuk mengetahui 

dan 

mengdeskripsikan 

strategi komunikasi 

internal corporate 

shared service PT 

Pertamina (Persero) 

Jakarta dalam 

mengkomunikasikan 

Icon “Saptatama”  

Kualitatif, 

deskriptif, 

studi kasus 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat 

diketahui bahwa, strategi 

komunikasi yang 

dilakukan oleh fungsi 

Corporate Shared 

Service PT Pertamina 

(Persero) Jakarta 

dalam 

mengkomunikasikan 

Icon “Saptatama” dapat 

dikatakan cukup berhasil 

karena khalayak yang 

menjadi sasaran yaitu 

internal CSS dan 

customer CSS 

mengetahui bahwa Icon 

“Saptatama” sebagai 

mewakili dari fungsi 

Corporate 

Shared Service. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Corporate Communication 

Corporate Communication atau komunikasi korporat merupakan “ 

Corporate communication is a management function that offers a 

framework for the effective coordination of all internal and external 

communication with the overall purpose of establishing and maintaining 

favourable reputations with stakeholder groups upon which the 

organization is dependent “ (Cornelissen, 2011:5). Dalam memperdalam 

konsep corporate communication, salah satu aspek yang terkait yaitu 

corporate branding. Menurut Van Riel dan Charles Fombrun (2007:107) 

corporate brand merupakan representasi visual suatu perusahaan yang 

menggabungkan produk-produk atau bisnis dan membuatnya dikenal di 

dunia melalui penggunaan sebuah nama, identitas visual dan juga simbol-

simbol yang menunjukkan ciri perusahaan. Proses corporate branding 

meliputi suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membangun 

organisasi yang aktif dan reputasi yang positif, baik dengan pihak internal 

maupun eksternal. Menurut Corneliseen (2011:6) peran dari seluruh 

karyawan menjadi sangat penting dalam corporate branding karena 

karyawan menjadi pusat brand ambassadors terhadap kredibilitas dan 

koherensi corporate brand. Idealnya, identitas dalam corporate brand 

meliputi seluruh pihak organisasi, dari atasan hingga bawahan, dan akan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi dan visi serta nilai-nilai 

karyawan yang diasosiasikan dengan perusahaan atau organisasi. Oleh 

Strategi komunikasi..., Berlianna Veronika, FIKOM UMN, 2015
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karena itu pentingnya komunikasi internal dengan karyawan untuk 

memastikan bahwa karyawan mengetahui informasi terbaru terkait 

perusahaan.  

Menurut Cornelissen (2011:66) organisasi atau perusahaan 

tercermin dari produk-produk yang dihasilkan dan dengan sebuah brand 

yang menggambarkan identitas perusahaan tersebut. Baik dari segi produk 

dan juga dari segi brand, merupakan dua hal yang akan menjadi fokus 

konsumen. Kedua perbedaan tersebut digambarkan secara lebih detail 

melalui Olin’s framework yang terbagi dalam :  

1. The Monolithic Corporate Identity 

Mengacu pada corporate brand, dimana struktur semua produk 

dan pelayanan, bangunan, komunikasi, perilaku karyawan 

diberi label atau merek yang sama dengan nama perusahaan. 

Seperti contohnya, Disney, Coca-Cola, Nike, McDonald’s, 

Wal-Mart, dan BMW 

2. The Fully Branded Identity 

Mengacu pada struktur dimana produk dan pelayanan yang 

dipasarkan dengan nama dan nilai merek tersendiri. Perusahaan 

seperti Unilever merupakan contoh perusahaan dengan struktur 

identitas merek, dimana nama serta nilai-nilai perusahaan tidak 

menggambarkan atau mengkomunikasi brand perusahaan 

melalui produknya. Strategi ini sama sekali tidak membawa 
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unsur Unilever pada nama produk karena setiap produk yang 

dihasilkan memiliki segmen berbeda yang pula  

3. An Endorsed Identity 

Sebuah perbedaan dari segi bisnis dan produk yang masih 

tergabung dalam sebuah identitas merek (termasuk nama dan 

logo) tetapi masih didukung dan dinaungi oleh nama 

perusahaan induk 
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Dalam buku corporate communication dikatakan bahwa “ 

corporate communication is a management framework to guide and 

coordinate marketing and public relations “ (Cornelissen, 2011:30). Dapat 

didefinisikan bahwa corporate communication memegang tanggung jawab 

dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan public relations.  

 “ Public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi 

tersebut “ (Cutlip, Center, Broom, 2009:6). Menurut The first world forum 

of public relations, “ public relations practice adalah seni dan ilmu 

pengetahuan mengenai proses menganalisis trend, memprediksi 

konsekuensi-konsekuensinya, memberikan konseling kepada pimpinan 

organisasi, dan mengimplementasikan program yang terencana yang akan 

melayani kepentingan organisasi dan publik “ (Kriyantono, 2008:4). 

Publik merupakan sasaran dari kegiatan public relations. Publik 

berbeda-beda menurut jenis organisasi atau perusahaanya. Menurut 

Kriyantono (2008:4) secara umum publik dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah 

publik yang berada dalam organisasi tempat public relations bekerja, 

misalnya karyawan, keluarga karyawan maupun pihak manajemen (CEO, 

direksi, manajer, dan stockholders). Sedangkan publik eksternal antara lain 

konsumen atau pelanggan, komunitas, kelompok-kelompok masyarakat 
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(kelompok penekan atau pressure group, lembaga swadaya masyarakat), 

pemerintah, bank, pemasok, media massa dan sebagainya.  

Adapun ruang lingkup tugas public relations (PR) dalam sebuah 

organisasi atau lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut :  

1. Membina hubungan ke dalam (publik internal) 
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang 
menjadi bagian dari unit/ badan/ perusahaan atau organisasi itu 
sendiri. Seorang PR harus mampu mengidentifikasi atau 
mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif 
didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh 
organisasi 

2. Membina hubungan ke luar (publik eksternal) 
Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum 
(masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran 
publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya 
(Ruslan, 2010:23) 
 

Dalam realita praktik public relations di perusahaan, tujuan public 

relations antara lain menciptakan pemahaman publik, membangun citra 

korporat, membangun opini publik yang favourable serta membentuk 

goodwill dan kerjasama : 

1. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara 
perusahaan dan publiknya 
Tujuan kegiatan public relations pertama kali adalah berupaya 
menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan 
publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi 
kondisi kecukupan informasi antara perusahaan dan publiknya. 
Kecukupan informasi ini merupakan dasar untuk mencegah 
kesalahan persepsi. Kesalahpahaman akibat salah persepsi atau 
kekurangan informasi merupakan kesalahan mendasar dalam 
kegiatan komunikasi. Ketercukupan informasi akan terwujud 
bila public relations menyediakan saluran komunikasi yang 
terbuka dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah 
yang timbal balik. 

Contoh upaya public relations untuk menciptakan 
kecukupan informasi ini dapat dilihat dari kegiatan hubungan 
dengan karyawan (employee relations) yang merupakan salah 
satu publik internal. Pertama, public relations secara terbuka 
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memberikan informasi tentang visi, misi perusahaan, siapa 
manajemen, kondisi terkini perusahaan (persaingan, penjualan, 
kondisi keuangan), masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan, hak-hak karyawan, dan sebagainya. Kedua, public 
relations harus menyampaikan informasi tentang karayawan 
kepada pihak manajemen dan berupaya meyakinkan 
manajemen agar memperhatikannya dalam proses pengambilan 
kebijakan. Informasi tentang karyawan ini, misalnya mencakup 
motivasi kerja, produktivitas kerja, kebutuhan-kebutuhan, 
keluhan-keluhan, saran-saran karyawan, dan sebagainya. 
Artinya, public relations adalah fasilitator atau mediator 
komunikasi antara perusahaan dan publiknya (internal)  

 
2. Membangun citra korporat (corporate image) 

Citra (image) merupakan gambaran yang ada dalam benak 
publik tentang perusahaan. Citra perusahaan (corporate image) 
bukan hanya dilakukan seorang public relations sendirian, 
tetapi perilaku seluruh unsur perusahaan (karyawan, manajer, 
dan lainnya), ikut andil dalam pembentukan citra ini, baik 
disadari atau tidak. Dengan kata lain, citra korporat (corporate 
image) adalah citra keseluruhan yang dibangun dari semua 
komponen perusahaan, seperti kualitas produk, keberhasilan 
ekspor, kesehatan keuangan, perilaku karyawan, tanggung 
jawab sosial terhadap lingkungan atau pengalaman konsumen 
yang menyenangkan atau menyedihkan tentang pelayanan 
perusahaan.  

Citra positif merupakan langkah penting menggapai 
reputasi perusahaan di mata khalayak. Ada empat lapis reputasi 
yang perlu dikelola public relations, yakni reputasi personal 
para eksekutif dan karyawan (personal branding), reputasi 
produk dan jasa yang ditawarkan (product branding), reputasi 
korporat (corporate branding), dan reputasi industri (industrial 
branding). 

Citra dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama 
yang tercermin melalui nama perusahaan (logo). Identitas 
korporat juga berbentuk nonfisik seperti nilai-nilai dan filosofis 
perusahaan, pelayanan, gaya kerja dan komunikasi, baik 
internal maupun eksternal 

 
3. Membangun opini publik yang favourable 

Ada tiga jenis opini, yaitu opini positif (mendukung atau 
favourable), negatif (menentang), dan netral. Dalam kaitan ini, 
public relations dituntut memelihara komunikasi persuasif yang 
ditunjukkan untuk : 

a. Menjaga opini yang mendukung   
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b. Menciptakan opini yang masih tersembunyi atau yang 
belum diekspresikan  

c. Menetralkan opini yang negatif 
 

4. Membentuk godwill dan kerjasama  
Pada tahap ini, tujuan public relations sudah pada tahap 
tindakan nyata. Artinya sudah tercipta jalinan kerjasama dalam 
bentuk perilaku tertentu yang mendukung keberhasilan 
perusahaan. Dalam tahap ini diharapkan publik secara nyata 
mendukung program-program perusahaan. 

Godwill dan kerjasama dapat terwujud karena ada inisiatif 
yang dilakukan berulang-ulang oleh public relations 
perusahaan untuk menanamkan saling pengertian dan 
kepercayaan kepada publiknya. Kemudian diikuti tindakan 
nyata perusahaan untuk komitmen mewujudkan kepentingan 
publik. Dalam konteks employee relations misalnya, kerjasama 
ini tampak jika perusahaan peduli terhadap kesejahteraan 
karyawan, memberikan gaji layak, bonus, penghargaan 
terhadap prestasi atau sistem promosi yang jelas. Sedangkan 
karyawan memberikan timbal balik berupa disiplin, motivasi, 
dan produktivitas kerja yang tinggi (Kriyantono, 2008:6) 

 
Oleh karena pentingnya sebuah perusahaan untuk peduli terhadap 

kesejahteraan karyawan seperti yang dipaparkan diatas, maka perusahaan 

juga perlu membangun hubungan yang baik dengan employee atau 

karyawan. Employee relations (hubungan tenaga kerja) tidak hanya dilihat 

dalam pengertian yang sempit, yaitu sama dengan hubungan industrial 

yang hanya menekankan pada unsur-unsur proses ‘produksi’, dan ‘upah’ 

yang terkait dengan ‘lingkungan kerja’. Pengertiannya lebih dari itu, 

hubungan tersebut dipengaruhi oleh hubungan komunikasi internal antar 

karyawan dengan karyawan lainnya, atau hubungan antara karyawan dan 

manajemen perusahaan yang efektif (Ruslan, 2010:271). 

Dalam buku Harvard Business School Press (2006:5) terdapat 

beberapa elemen dalam membina hubungan dengan beberapa kelompok, 
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salah satunya yaitu employee relations. Salah satu tugas public relations 

terkait dengan mengelola dan mengatur hubungan antara perusahaan 

dengan karyawannya, disebut employee relations atau hubungan tenaga 

kerja.  

Cutlip, Center, Broom (2009:265) mengatakan bahwa hubungan 

tenaga kerja adalah hubungan terpenting yang sangat mempengaruhi 

kesuksesan atau kegagalan organisasi. Pemeliharaan hubungan dengan 

tenaga kerja merupakan sebagian besar dari pekerjaan spesialis hubungan 

internal, terutama di organisasi dengan tenaga kerja yang banyak. 

Hubungan kerja sehari-hari melibatkan banyak kontak, namun 

komunikasi karyawan yang efektif akan berkembang dalam iklim yang 

jujur dan dapat dipercaya. Idealnya, hubungan kerja dicirikan setidaknya 

dengan tujuh kondisi, yaitu : 

1. Keyakinan dan kepercayaan antara karyawan dan atasan 
Informasi yang jujur dan transparan bebas mengalir ke atas, 
bawah, dan samping di dalam organisasi 

2. Status dan partisipasi yang memuaskan untuk setiap orang 
3. Kontinuitas kerja tanpa perselisihan 
4. Lingkungan yang sehat dan aman 
5. Keberhasilan usaha 
6. Optimisme tentang masa depan (Cutlip, Center, Broom, 

2009:255) 
 

Maksud dan tujuan kegiatan internal relations yang dilaksanakan 

melalui kegiatan employee relations, antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang 
dipergunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan 

2. Untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan dalam 
komunikasi antara manajemen perusahaan dengan 
karyawannya 
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3. Sebagai sarana saluran atau alat komunikasi dalam upaya 
menjelaskan tentang kebijaksanaan, peraturan dan ketatakerjan 
dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

4. Sebagai sarana media komunikasi internal bagi pihak karyawan 
untuk menyampaikan keinginan-keinginan atau sumbang saran 
dan informasi serta laporan kepada pihak manajemn 
perusahaan (pimpinan) (Ruslan, 2010:277-278) 
 

Menurut Ruslan (2010:250) komunikasi ke dalam dengan melalui 

program employee relations tersebut diharapkan akan menimbulkan hasil 

yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pihak 

pimpinan perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Ruslan (2010: 250-

251) salah satu faktor yang memiliki hubungan positif dengan kegiatan 

employee relations adalah motivasi. Selain itu, membina hubungan yang 

positif antar karyawan (employee relations), dan antara karyawan dengan 

pimpinan atau sebaliknya, sehingga akan tumbuh corporate culture 

(budaya perusahaan) yang mengacu kepada disiplin dan motivasi kerja. 

Menurut Oliver (2007:14) corporate culture atau kultur organisasi 

diciptakan oleh koalisi dominan, terutama oleh pendiri atau CEO 

organisasi, dan manajer tidak memiliki pengaruh jika nilai-nilai dan 

ideologi mereka berbeda secara substansial dari nilai-nilai dan ideologi 

organisasi. Kultur organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur 

sosial yang lebih besar. 

Kultur organisasi adalah kesuluruhan nilai, simbol, makna, 

keyakinan, asumsi, dan ekspetasi yang dianut bersama yang mengorganisir 

dan mengintegrasikan sekelompok orang yang bekerja sama. Kultur 

organisasi sering kali merupakan hal yang membedakannya dari organisasi 
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lain dan jika dikelola dengan baik dapat menjadi aset yang berharga dalam 

membangun kepaduan dan teamwork di dalam organisasi, dan 

menghasilkan efektivitas organisasional dalam mencapai tujuannya 

(Cutlip, Center, Broom, 2009:257). 

Menurut Sudjatmiko (2007:4), corporate culture merupakan 

serangkaian nilai perusahaan yang muncul dalam bentuk perilaku kolektif 

korporasi dan anggota organisasinya. Jadi selama nilai-nilai sebuah 

perusahaan belum melekat sebagai perilaku bersama anggotanya, selama 

itu pula nilai-nilai tersebut belum menjadi sebuah budaya perusahaan. 

Budaya perusahaan memiliki korelasi langsung perilaku kerja nyata 

keseharian serta hal yang sangat mendasar yaitu nilai-nilai perusahaan. 

Menurut Amin Widjaja dalam Wirawan (2007:9), budaya organisasi 

mengacu ke suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-

anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. 

Sistem makna bersama ini, bila diamati dengan seksama, merupakan 

seperangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi itu. 

 

2.2.2 Komunikasi Internal 

Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dalam internal 

sebuah perusahaan atau organisasi. “ The best way to assess the 

effectiveness of a company’s internal communication effort is by 

determining what employee’s attitudes are about the firm ” (Argenti, 

2009:185). 
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Argenti (2009:186) mengatakan bahwa pada implementasinya 

sebuah perusahaan harus bisa mengkoordinasikan fungsi komunikasi 

internal secara baik yang nantinya akan mendukung keseluruhan misi dari 

perusahaan serta komunikasi internal yang efektif akan mengarahkan pada 

pencapaian goals. Komunikasi internal yang efektif harus semakin 

menguatkan kepercayaan karyawan bahwa karyawan merupakan aset 

penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika pihak 

management perusahaan meyakini bahwa hal tersebut memang benar dan 

jika komunikasi dalam perusahaan ditangani oleh pihak yang profesional.  

Pace dan Faules (2005:30) mengemukakan bahwa komunikasi 

organisasi atau perusahaan adalah 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. Menurut Pace dan Faules (2005:33) 

komunikasi organisasi, dipandang dari suatu perspektif interpretif 

(subjektif) adalah proses penciptaan makna atas interaksi yang merupakan 

organisasi. Komunikasi organisasi adalah perilaku pengorganisasian yang 

terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu berinteraksi 

dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. 

Dalam organisasi kita berbicara tentang informasi yang berpindah 
secara formal dari seseorang yang otoritasnya lebih tinggi kepada 
orang lain yang otoritasnya lebih rendah-komunikasi ke bawah; 
informasi yang bergerak dari suatu jabatan yang otoritasnya lebih 
rendah kepada orang yang otoritasnya lebih tinggi-komunikasi ke 
atas; informasi bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan 
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yang sama tingkat otoritasnya-komunikasi horizontal; atau 
informasi yang bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan 
yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan satu dengan yang 
lainnya dan mereka menempati bagian fungsional yang berbeda-
komunikasi lintas saluran. Kita juga menyinggung informasi yang 
mengalir secara informal bersama-sama yaitu selentingan (Pace 
dan Faules, 2005:183-184).  

 
Menurut Ruslan (2010:89) organisasi merupakan kerangka kerja 

(frame of work) dari suatu manajemen adalah sesuatu yang menunjukkan 

adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara 

pemimpin dan bawahan dalam suatu sistem manajemen modern. Dalam 

sebuah organisasi, ada orang yang kemampuannya diklasifikasikan 

sebagai pemimpin dan adapula yang diklasifikasikan sebagai bawahan. 

Terdapat lima jenis komunikasi yang biasa dikomunikasikan dari 

atasan ke bawahan :  

1. Informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan 
2. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan 

pekerjaan 
3. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi 
4. Informasi mengenai kinerja pegawai 
5. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas (sense of 

mission) (Pace dan Faules, 2005:185)  
 

Menurut Ruslan (2010:275-276) fungsi dan tugas seorang public 

relations yaitu untuk membina hubungan masyarakat internal. Peranan 

tersebut menuntut seorang public relations untuk menjadi jembatan 

penghubung dan corong informasi antara karyawan dan perusahaan serta 

menjadi mediator dari perusahaan terhadap para karyawannya. Public 

relations juga sebagai pihak yang mempertemukan atau menyampaikan 

tujuan dan keinginan-keinginan dari pihak karyawan kepada perusahaan 
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atau sebaliknya dari perusahaan kepada karyawan. Komunikasi internal 

secara timbal balik yang dilaksanakan oleh public relations dapat 

dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu sebagai berikut :  

1. Komunikasi arus ke bawah (downward communication) 
Yakni dari pihak perusahaan kepada para karyawannya. 
Misalnya berupa perintah pimpinan, instruksi, dan informasi 
spesifikasi teknis suatu pekerjaan yang akan diberikan kepada 
bawahannya. Media yang dipergunakan dalam bentuk 
komunikasi lisan (perintah dan instruksi), dan tulisan (nota 
dinas, peraturan, surat edaran dan lain-lain) 

2. Komunikasi arus ke atas (upward communication) 
Yaitu dari pihak karyawan kepada perusahaan. Misalnya 
berbentuk pelaksanaan perintah berbentuk tulisan dan lisan, 
atau laporan hasil dari pekerjaan, serta sumbang saran dari 
pihak pekerja kepada pimpinan perusahaan. Media komunikasi 
baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (laporan dan 
informasi) mengenai pelaksanaan tugas 

3. Komunikasi sejajar (sideways communication) 
Yang berlangsung antar karyawan. Misalnya informasi 
mengenai pekerjaan atau menyangkut kegiatan pendidikan dan 
pelatihan lainnya, dapat juga mengenai kegiatan di luar 
pekerjaan (kedinasan) dalam bentuk olahraga, keagamaan, 
kekeluargaan, kesejahteraan dan aktivitas sosial kepegawaian 
lain sebagainya. Biasanya yang dipakai sebagai media 
komunikasi adalah berupa pemberitahuan,pengumuman, 
sampai kepada penggunaan media public relations, yaitu seperti 
buletin, majalah internal dan news letter (Ruslan, 2010:276) 
 

Komunikasi internal itu dapat menjadi komunikasi yang efektif, 

apabila :  

1. Adanya keterbukaan manajemen perusahaan (open 
management system) terhadap para karyawannya 

2. Saling menghormati atau menghargai (mutual appreciation) 
antara satu sama lain, baik ia bertindak sebagai pimpinan 
maupun sebagai bawahan demi tercapainya tujuan utama 
perusahaan 

3. Adanya kesadaran atau pengakuan dari pihak perusahaan akan 
nilai-nilai dari arti pentingnya suatu “ komunikasi timbal balik 
“ dengan para karyawannya 

4. Keberadaan seorang public relations, yang tidak hanya 
memiliki keterampilan (skill) dan berpengalaman sebagai 
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seorang komunikator, mediator dan hingga persuador, tetapi 
juga harus didukung dengan sumber-sumber daya teknis yang 
canggih dan sekaligus sebagai media komunikasinya, seperti 
kemampuan mengelola dan membuat media komunikasi 
seperti, house public relations journal, internal magazine, 
video and cassetes recording, slide film presentation, special 
events programmes, dan media pertemuan sebagai media 
komunikasi internal (Ruslan, 2010:277) 

  

2.2.3 Employee Branding  

Pengertian dari employee branding yaitu “ 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 “ Miles dan Mangold dalam Martin dan Hetrick (2006:283). 

Citra dipengaruhi oleh sikap dan keterlibatan karyawan melalui 

kepemilikan brand image yang dipromosikan melalui kultur organisasi. 

Employee branding dikatakan sebagai image yang dipresentasikan 

kepada pelanggan dan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Image 

dapat bersifat positif atau negatif dan tidak selalu merefleksikan image 

yang diinginkan oleh organisasi. Menurut Miles dan Mangold dalam 

Rosilawati (2008:155) bahwa peran karyawan tentu saja dapat 

memperkuat dan menciptakan brand image bagi produk dan 

organisasinya. Perilaku karyawan yang dapat membantu pembentukan 

brand building adalah courtesy (perilaku menghormati), responsiveness 

(tanggung jawab), reliability (dapat diandalkan) dan empati terhadap 

organisasi atau pihak lain. Perilaku seperti itu dapat ditunjukkan untuk 

mengkontribusikan persepsi konsumen atas kualitas jasa dan 
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meningkatkan loyalitas dan retensi konsumen. Sebelum identitas brand 

dipresentasikan dari satu karyawan ke pihak lainnya, organisasi atau 

perusahaan perlu membentuk dan menanamkan brand message dalam 

benak para karyawan.   

Beberapa taktik dasar dalam membentuk employee branding 

(sumber:http://authenticorganizations.com/wpcontent/uploads/2008/03/Em

ployee-Branding-Enterprising-Selves-Harquail.pdf, diakses pada 15 

Oktober 2014, 13.15) :  

1. Mengajarkan para karyawan bagaimana cara mempresentasikan 

brand melalui perilaku sehari-hari 

2. Mengajarkan kepada karyawan tentang makna yang terkandung 

dalam brand 

3. Memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk 

mempresentasikan brand perusahaan  

4. Secara terus-menerus menghubungkan antara atribut identitas 

merek dengan para karyawan 

Frost and Kumar dalam Rosilawati (2008:158) mengungkapkan 

bahwa proses pembentukan employee branding adalah melalui proses 

komunikasi yang terjadi di dalam organisasi. Untuk menciptakan 

pencitraan yang diinginkan maka diperlukan sebuah organisasi yang betul-

betul menciptakan dan menanamkan image yang diinginkan ke dalam 

benak karyawan sebelum karyawan tersebut memproyeksikan image 
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tersebut kepada pihak lain. Landasan terciptanya employee branding 

adalah hubungan yang mendasar (most basic relationship). 

Menurut Rosilawati (2008:158-159) Image yang diproyeksikan 

kepada customer dan stakeholder merupakan komponen central employee 

branding. Image yang diproyeksikan dapat mengenai seluruh organisasi 

secara keseluruhan, dan juga pada produknya secara spesifik. 

Pembentukan employee branding dimulai dengan kontrak psikologis 

antara organisasi dan karyawan. Kontrak ini berdasarkan atas proses 

pertukaran antara organisasi dengan karyawan melalui proses pertukaran 

pesan. Karyawan sebagai unsur utama di dalam organisasi dapat dijadikan 

ujung tombak untuk mendukung kegiatan branding, melalui perilaku dan 

sikap mereka yang mereka cerminkan dan mendukung brand image 

mereka inginkan. 

Rosilawati (2008:159) mengatakan bahwa karyawan yang 

memiliki image yang positif terhadap organisasinya akan lebih siap 

memproyeksikan image yang diinginkan oleh organisasi kepada pihak 

lain, daripada karyawan yang memiliki image yang kurang baik terhadap 

organisasi. Persepsi yang positif bahwa ada keselarasan antara tujuan 

organisasi dan tujuan individu akan mendorong karyawan untuk dapat 

memproyeksikan image (positif) organisasi mereka. Adanya kesamaan 

makna atas image yang ingin diproyeksikan pada pihak lain pada kedua 

belah pihak (karyawan dan organisasi) akan membantu terciptanya 

employee branding. Ketepatan janji organisasi sesuai harapan yang 
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dipersepsikan karyawan akan mendorong karyawan untuk 

memproyeksikan image positif mereka terhadap organisasi pada pihak 

lain.  

Dapat disimpulkan employee branding merupakan kegiatan 

promosi yang berfokus pada hal yang intangible yang dilakukan melalui 

perilaku dan sikap para karyawan yang mencerminkan brand perusahaan. 

Karyawan dalam hal ini menjadi tonggak utama dalam mewujudkan brand 

image yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan atau organisasi harus 

membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan para karyawan 

melalui penyampaian-penyampaian pesan yang bertujuan dalam 

pembentukan brand. Adanya ikatan antara karyawan dengan perusahaan 

akan mendorong karyawan dalam menyampaikan image positif 

perusahaan. Baik karyawan dan organisasi harus memiliki kesamaan 

makna atas image yang dipresentasikan kepada pihak eksternal, hal ini 

akan membantu terbentuknya employee branding. 

Dibawah ini terdapat bagan atau tahapan employee branding 

process yang akan menjadi acuan dalam menjabarkan proses membentuk 

employee branding. Tahapan atau model employee branding process ini 

ditujukan untuk mengarahkan dan membentuk citra karyawan, yang 

harapannya akan selaras dengan citra yang diharapkan oleh perusahaan.  
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Dalam proses employee branding dijelaskan bahwa “ The employee 

branding process enables the organization to consistently deliver the 

desired brand image to customers, thereby solidifying a clear positioning 

in the minds of customers and employees alike. When done well, it 

provides a competitive advantage that is achieved through employees, who 

have internalized the desired brand image and are motivated to project 

that image to customers and other organizational constituents “ Miles dan 

Mangold (2005:536). 

Menurut Miles dan Mangold (2005:536), dalam proses employee 

branding, misi dan nilai perusahaan merupakan tahapan awal dalam 

sebuah proses. Dikatakan bahwa alasan mengapa sebuah perusahaan 

mengajarkan dan menanamkan sikap kepada seluruh karyawan agar misi 

perusahaan dapat tercapai atau terpenuhi. Misi dan nilai perusahaan 

menjadi sebuah fondasi yang tergambarkan melalui citra yang diharapkan 

oleh perusahaan. Proses transmisi pesan dalam perusahaan harus mampu 

menjelaskan misi, nilai, dan citra yang diharapkan perusahaan. Perusahaan 

juga perlu mengkomunikasikan sikap dan perilaku yang dianggap penting 

dan diharapkan dari karyawan. Pesan yang disampaikan kepada karyawan 

tentu secara terus-menerus dan konsisten melalui berbagai channels pesan 

jika proses employee branding berhasil secara efektif.  

Secara efektif dan konsisten, Menurut Miles dan Mangold 

(2005:538) pesan yang mencerminkan misi dan nilai perusahaan akan 

memenuhi dua hal, yang pertama memungkinkan karyawan untuk 
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mengetahui, mengerti, dan memiliki pengalaman terhadap citra yang 

diinginkan perusahaan. Yang kedua membangun ikatan emosional 

(kontrak psikologis) antara perusahaan dan setiap karyawan. Ikatan 

emosional juga menjadi fokus dalam proses employee branding, yang 

menjadi ukuran apakah perusahaan telah mampu mempengaruhi karyawan 

dalam membuat karyawan percaya dan termotivasi untuk melayani 

customers dan sesama karyawan. 

Menurut Miles dan Mangold (2005:538) organisasi atau 

perusahaan membangun pengetahuan karyawan dan memberikan 

pengertian terkait citra yang diinginkan oleh perusahaan serta 

mempengaruhi karyawan dengan membangun ikatan emosional melalui 

penyampaian pesan berupaa misi dan nilai perusahaan secara konsisten 

dan terus-menerus. Karyawan yang menerimaa pesan secara terus-menerus 

dan konsisten akan mengerti, memiliki pengalaman dan termotivasi untuk 

mempresentasikan citra yang diinginkan perusahaan kepada orang lain. 

Keberhasilan employee branding akan terlihat melalui berkurangnya 

tingkat turnover, meningkatkanya kepuasaan karyawan, meningkatkanya 

kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan reputasi yang beragam dalam antar 

stakeholders.  

Model atau tahapan employee branding process terbagi dalam 

enam tahapan yang diantaranya, organization’s mission and value, desired 

brand image, sources and modes of communications, employee’s psyche 

(the psychological contract), employee brand image dan outcomes. 
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Dibawah ini ada penjelasan secara lebih mendetail pada setiap tahapan 

proses employee branding. 

 

1. Organizational Mission and Values  

Misi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau 

perusahaan. Dalam menjalankan dan memajukan bisnisnya, perusahaan 

harus berpegang teguh pada misi atau tujuan yang ingin dicapai melalui 

berbagai cara. Miles dan Mangold (2005:538), seperti contohnya melayani 

customer dengan sepenuh hati, keramah-tamahan, bersahabat dan 

sebagainya. Misi ini harus sesuai dan dijalankan secara nyata oleh seluruh 

bagian perusahaan.  

Miles dan Mangold (2005:539) mengatakan bahwa misi perlu 

dikomunikasikan secara terus-menerus dan konsisten kepada seluruh 

karyawan. Karyawan yang merupakan bagian dari perusahaan, merupakan 

jembatan penghubung dalam menyampaikan pesan korporat yang ingin 

disampaikan kepada pihak eksternal. Melalui sebuah misi, identitas sebuah 

perusahaan akan terlihat melalui pencapaian-pencapaian yang dilakukan. 

Sedangkan nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi, hidup serta 

dibangun dalam sebuah organisasi. Nilai-nilai perusahaan harus selalu 

dikembangkan dalam lingkungan dan kepada seluruh bagian perusahaan, 

seperti lingkungan perusahaan yang nyaman, produktivitas yang tinggi, 

suasana yang saling memotivasi, menjadi nilai-nilai yang perlu 

dikembangkan dalam perusahaan. Sehingga akan terbawa dalam sikap 
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ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal. Nilai-nilai yang tumbuh 

dalam perusahaan dan dikembangkan oleh seluruh karyawan, akan 

membentuk citra sebuah perusahaan dalam benak masyarakat.  

 

2. Desired Brand Image 

Miles dan Mangold (2005:539) mengemukakan bahwa desired 

brand image merujuk pada konseptualisasi perusahaan yang 

menginginkan bahwa perusahaan ada dibenak customers. Citra yang 

diinginkan perusahaan harus mencakup misi dan nilai perusahaan agar 

memudahkan karyawan dalam menginternalisasi dan mempertahankan 

karyawan. Citra yang diharapkan terkait cara bagaimana seluruh karyawan 

mampu men-deliver dan melayani customer.  

Pesan yang dikomunikasikan oleh perusahaan dirancang untuk 

mengartikulasikan dan memperkuat citra yang diinginkan, yang 

mencerminkan dan mewakili misi dan value organisasi. Penyampaian 

pesan secara terus-menerus dan konsisten yang merefleksikan citra yang 

diinginkan adalah salah satu faktor kesuksesan employee branding yang 

mendukung positioning organisasi dalam benak customers.  

 

3. Sources/ Modes of Messages 

Karyawan yang mempresentasikan citra positif, Miles dan 

Mangold (2005:540) mengatakan bahwa pertama-tama perlu mengetahui 

dan memiliki pengalaman atas citra yang diinginkan perusahaan, dan 
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mengerti perkembangan yang terjadi terhadap visi dan misi. Penyampaian 

visi, misi dan citra yang diinginkan perusahaan kepada seluruh karyawan, 

menjadi sebuah keberhasilan dalam proses employee branding untuk 

memposisikan perusahaan dibenak customers. Dibawah ini terdapat 

beberapa sumber pesan : 

a. Formal Internal Sources 

Miles dan Mangold (2005:540) mengatakan bahwa secara 

garis besar, pesan formal dikomunikasikan melalui sistem human 

resource management dan public relations. Pesan yang 

disampaikan oleh pihak HR memperkuat komitmen organisasi atau 

perusahaan kepada para karyawan dan pelayanan customers. Pihak 

HR juga memperkuat nilai-nilai yang mencerminkan perusahaan. 

Nilai-nilai perusahaan juga tergambar jelas dikomunikasikan 

melalui iklan dan berbagai saluran komunikasi lainnya dalam 

tujuan menarik para calon karyawan untuk bergabung dalam 

perusahaan.  

Calon karyawan yang berprospek, diuji melalui perekrutan 

dan proses seleksi untuk memastikan sikap dan nilai secara 

personal yang mampu sesuai dengan nilai dan citra yang 

diinginkan perusahaan. Training untuk pengembangan diri 

dirancang untuk memperkuat sikap serta perilaku dan menonjolkan 

nilai perusahaan. Training ditujukan agar karyawan mampu 
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mengidentifikasi perusahaan, budaya, dan nilai perusahaan sebagai 

pengetahuan dan kemampuan dasar dalam bekerja. 

 

b. Informal Internal Sources  

Miles dan Mangold (2005:538) mengungkapkan hal 

terpenting dalam pesan secara informal terjadi antara sesama 

karyawan, supervisor, dan pihak-pihak terdekat perusahaan, dan 

usaha untuk memastikan pesan tersebut dapat mendukung nilai-

nilai terpenting dalam perusahaan. Perusahaan memahami bahwa 

formasi dan penguatan sesuai sikap dan perilaku karyawan akan 

mempengaruhi budaya perusahaan. Budaya akan mempengaruhi 

melalui interaksi yang terjadi antara sesama karyawan. Perusahaan 

dengan budaya yang baik akan memberikan manfaat terhadap 

interaksi antar sesama karyawan melalui perencanaan, aktivitas 

koordinasi dan pesan yang secara konsisten terkait misi dan nilai 

perusahaan.  

Menurut Miles dan Mangold (2005:541) pesan yang secara 

informal dalam perusahaan, sampai pada taraf tertentu, tersusun 

melalui sebuah sistem budaya, yang turut membantu pembentukan 

budaya perusahaan dan mempromosikan nilai perusahaan. Pesan 

informal juga terjadi melalui komunikasi dan interaksi antara 

karyawan dengan leader. Sebagai seorang leader harus mendorong 

terjadinya komunikasi yang secara konsisten mencerminkan misi 
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dan nilai perusahaan, dan mendasari prinsip integritas dan 

memperhatikan seluruh karyawan. Kepemimpinan yang berjalan 

baik dalam sebuah perusahaan, akan menghasilkan employee 

empowerment, dan adanya kontribusi nyata bagi setiap karyawan 

dan komitmen terhadap perusahaan. 

 

c. Formal External Sources 

Menurut Miles dan Mangold (2005:541) advertising atau 

iklan dan public relations adalah sumber pesan formal yang 

ditujukan untuk berkomunikasi dengan external audiences. Selain 

itu juga, karyawan dan pihak internal perusahaan juga merupakan 

pihak yang menerima pesan tersebut. Oleh karena itu, advertising 

dan public relations merupakan usaha atau cara yang digunakan 

untuk proses employee branding.  

Public relations menciptakan sebuah citra, yang mana akan 

diimplementasikan secara nyata dalam bentuk aksi. Kegiatan yang 

dilakukan dapat berupa bentuk aksi sosial atau berupa promosi 

penawaran yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan 

advertising, ditujukan untuk mengkomunikasikan misi dan nilai 

perusahaan dengan tujuan agar menarik perhatian customers serta 

ditujukan pula bagi karyawan, dan mengkomunikasikan pesan 

secara konsisten baik kepada customer dan juga seluruh karyawan            
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d. Informal External Sources 

Menurut Miles dan Mangold (2005:541) pesan secara 

informal dari pihak eksternal berupa feedback dan word of mouth. 

Komunikasi secara word of mouth secara luas dipahami dan 

menjadi perhatian pula terhadap komunikasi internal di 

perusahaan. Komplain dari customer berupa kuesioner, baik atau 

buruk, juga dikomunikasikan kepada karyawan. Ketika terdapat 

komplain atas pelayanan yang buruk, karyawan yang terlibat dan 

seluruh karyawan harus menyadari mengapa masalah tersebut bisa 

terjadi, dan memberikan solusi untuk mencegah agar tidak terjadi 

lagi.  

Miles dan Mangold (2005:542) mengatakan ketika keluhan 

pelanggan ditangani dan berbagai upaya dilakukan, perusahaan 

tidak semata-mata menyalahkan karyawan. Sikap tanggap dan 

mampu mengatasi komplain pelanggan menjadi sebuah pesan yang 

perlu disampaikan pertama-tama kepada karyawan. Posisikan 

karyawan sebagai penerima pesan yang pertama, agar karyawan 

mampu melayani pelanggan dengan baik layaknya perusahaan 

memperlakukan mereka.  

Pada kesimpulannya, komunikasi yang jelas merupakan 

dasar dan membangun dan menjaga pengetahuan karyawan serta 

mengerti citra yang diinginkan perusahaan, dan termotivasi untuk 

mempresentasikan citra perusahaan kepada orang lain  
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4. Employee’s Psyche (The Psychological Contract)  

Menurut Miles dan Mangold (2005:542) psychological contract 

merupakan pengetahuan karyawan akan citra yang diinginkan perusahaan 

dan willingness serta kebanggan karyawan untuk mempresentasikan 

kepada orang lain. Komunikasi secara terus-menerus dan konsisten 

bertujuan mengembangkan pengetahuan karyawan dan pemahaman akan 

citra perusahaan.  

Psychological contract sekaligus memberikan pedoman bagi 

karyawan baik apa yang diharapkan oleh perusahaan dari mereka dan apa 

yang akan mereka dapatkan. Ikatan emosional antara karyawan dengan 

perusahaan, akan memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan atas 

kepercayaan yang terbangun antara perusahaan dengan karyawan. Hal 

tersebut juga menjadi faktor yang meningkatkan motivasi karyawan yang 

mewakili perusahaan dalam mempresentasikan citra perusahaan kepada 

pihak yang terkait dengan perusahaan.  

Dalam membangun willingness karyawan terhadap perusahaan, 

berbagi kegiatan dapat dilakukan. Menurut Miles dan Mangold 

(2005:542), contohnya karyawan yang terhitung telah melewati masa 

training dan diangkat menjadi pegawai tetap, secara acak akan 

mendapatkan reward untuk bisa bertemu secara langsung dengan CEO dan 

jajaran executive perusahaan serta diundang untuk makan bersama. Dalam 

pertemuan tersebut, adanya interaksi antara karyawan baru dengan pihak 
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perusahaan diharapkan akan semakin menumbuhkan rasa bangga, rasa 

dihargai, serta rasa diperlakukan dengan baik.  

Komunikasi terkait misi, nilai dan citra yang diinginkan 

perusahaan secara konsisten akan membentuk pemahaman dan pengertian 

karyawan terhadap visi perusahaan untuk mempresentasikan kepada orang 

lain. Adanya ikatan emosional yang postitif akan memotivasi karyawan 

untuk menginternalisasi serta men-deliver citra yang diinginkan 

perusahaan. Pengetahuan karyawan akan citra yang diinginkan perusahaan 

dan ikatan emosional yang terjadi menjadi faktor pendukung dalam proses 

employee branding terkait positioning perusahaan dalam benak customers.  

 

5. Employee Brand Image 

Menurut Miles dan Mangold (2005:542) employee brand image 

adalah image atau citra yang dipresentasikan kepada orang yang berada 

disekeliling mereka. Employee brand image kemungkinan akan selaras 

dengan citra yang diinginkan perusahaan ketika karyawan memahami dan 

mengerti citra yang diinginkan, dan cukup termotivasi untuk 

mempresentasikan citra kepada orang lain. Posisi perusahaan tercipta 

dalam benak customers, sesama karyawan, dan stakeholders dapat dicapai 

ketika keselarasan ini terjadi secara konsisten. Posisi tersebut sulit dicapai, 

hanya beberapa organisasi atau perusahaan yang berhasil melakukannya. 

Tercapainya hal tersebut, akan menjadi sumber keunggulan kompetitif 

berkelanjutan yang dimiliki oleh perusahaan.  
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Dalam me-manage employee brand image, terdapat dua 

pendekatan yang dapat dilakukan. Miles dan Mangold (2005:542) 

mengatakan bahwa pertama, mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman karyawan terkait citra yang diinginkan perusahaan melalui 

penyampaian pesan secara terus-menurus dan konsisten. Pesan yang 

disampaikan terkait perilaku yang seperti apa yang harus dimiliki oleh 

karyawan dan bagaimana cara karyawan menghadapi berbagi situasi. 

Kedua, memotivasi karyawan untuk men-deliver citra yang diinginkan 

perusahaan dengan memastikan adanya peningkatan ikatan emosional 

yang terjadi. Kekuatan emosional berakar pada pesan yang secara 

konsisten disampaikan terkait misi, nilai, dan citra yang diinginkan 

perusahaan.  

Perusahaan harus secara konsisten menyampaikan pesan (baik 

secara formal dan informal serta internal dan eksternal) agar adanya 

kesamaan antara employee brand image dengan citra yang diinginkan, dan 

secara efektif memposisikan perusahaan dalam benak customer melalui 

pelayanan terbaik. Manfaat dari pesan yang konsisten yaitu secara efektif 

menjaga employee brand image yang merupakan kunci keberhasilan 

employee branding.  

 

6. Outcomes 

Menurut Miles dan Mangold (2005:543) program employee 

branding yang efektif, memberikan beberapa hasil diantaranya : 
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1. Peran karyawan yang secara efektif memposisikan organisasi 

dalam benak customers dan stakeholders perusahaan 

2. Efektifnya program employee branding juga memberikan hasil 

yang berdampak semakin meningkatnya kepuasan karyawan 

dan mengurangi tingkat turnover karyawan 

3. Kemampuan organisasi dalam meng-engange menjadi 

kesuksesan dalam employee branding, yang turut mendapatkan 

benefit dari kepuasan dan loyalitas customers 

4. Reputasi positif yang secara beragam didapatkan karena citra 

yang diinginkan mampu dipresentasikan secara konsisten oleh 

karyawan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Banyaknya unit bisnis atau unit usaha yang beragam, terkadang 

perusahaan memiliki beragam identitas atau citra. Sehingga dampak yang terjadi 

bisa saja beberapa unit bisnis yang menjadi fokus utama perusahaan akan lebih 

dominan sedangkan unit bisnis lainnya tidak terlalu terkenal.  

Oleh karena itu pentingnya sebuah organisasi atau perusahaan melakukan 

komunikasi internal yang intens terkait penanaman visi, misi, dan nilai kepada 

seluruh karyawan. Dengan adanya komunikasi dan pemahaman yang baik dibenak 

karyawan, harapannya citra yang ditampilkan oleh karyawan akan selaras dengan 

citra yang diinginkan oleh perusahaan. 
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Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran yang digunakan peneliti :  

 

 Corporate Communication 

“ Corporate communication is a management function that offers a 
framework for the effective coordination of all internal and external 

communication with the overall purpose of establishing and maintaining 
favourable reputations with stakeholder groups upon which the 

organization is dependent “ (Cornelissen, 2011:5) 

Komunikasi Internal  

“ The best way to assess the effectiveness of a company’s internal 
communication effort is by determining what employee’s attitudes are 

about the firm “ (Argenti, 2009:185) 
 

Employee Branding  

“ 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 “ (Miles & Mangold 
dalam Martin & Hetrick, 2006:283) 

A Conceptualization of The Employee Branding Process : 

1. Organization’s mission and values 
2. Desired brand image 

3. Sources and modes of communications 
a. Internal (formal & informal) 
b. External (formal & informal) 

4. Employee’s psyche (The Psychological Contract) 
5. Employee brand image 

6. Outcomes 
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