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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1.  PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu memaparkan penelitian yang 

sebelumnya sudah dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu ini bersinggungan 

dengan penelitian mengenai program komunikasi internal yang dilakukan oleh 

seorang public relations dalam sebuah perusahaan. Penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik penelitian bermanfaat untuk mendukung pembahasan dan 

menjelaskan tentang keaslian penelitian. Berikut tabel penelitian terdahulu yang 

bersinggungan dengan penelitian ini: 

            Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 
Item 

Pembanding 

Penelitian 

Ananda Wondo 

Penelitian 

Desmonda Chika 

Tahun Penelitian 2010 2016 

 

Asal 

Universitas Multimedia 

Nusantara, Tangerang 

Universitas Multimedia 

Nusantara, Tangerang 

 

 

Judul 

Strategi Komunikasi 

Internal PT Minamas 

Plantation dalam 

memperkuat employee 

Strategi Komunikasi 

Internal Sinarmas dalam 

kampanye Six Values 

budaya perusahaan 
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engagement 

 

 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana strategi 

komunikasi internal 

PT Minamas 

Plantation dalam 

memperkuat employee 

engagement? 

1. Bagaimana strategi 

komunikasi internal 

Sinar Mas dalam 

kampanye Six Values 

budaya perusahaan?  

 

 

 

Tujuan 

Penelitian 

1.  Untuk mengetahui 

strategi komunikasi 

internal PT Minamas 

Plantation dalam 

memperkuat employee 

engagement. 

1. Untuk 

mendeskripsikan 

strategi komunikasi 

internal Sinar Mas 

dalam kampanye Six 

Values budaya 

perusahaan.  

Metodologi 

Penelitian 

 
Kualitatif Deskriptif 

 
Kualitatif Deskriptif 

 

 

Teori dan 

konsep yang 

digunakan 

- Komunikasi 

Organisasi 

- Corporate 

Communication 

- Strategi Komunikasi 

- Public Relations 

- Kampanye PR 

- Corporate 

Communication 

- Komunikasi Internal 
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- Employee Engagement - Corporate Value 

- Corporate Culture 

- Motivasi 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Menanamkan core 

values yang dimiliki 

oleh Sime Darby secara 

intens dan konsistem 

kepada seluruh 

karyawan PT Minamas 

Plantation melalui 

beberapa program 

komunikasi internal 

seperti Employee 

Birthday Celebration 

dan Coffee Break Time 

Kampanye ini bertujuan 

untuk menanamkan 6 

nilai-nilai perusahaan 

Sinarmas kepada 

karyawan yang 

menggunakan symbolic 

association message 

yang dikategorikan 

berupa event dan non-

event baik berupa media 

cetak, media online, dan 

audiovisual. 

Perbedaan 

peneliti dengan 

penelitian 

terdahulu 

Perbedaan tujuan dan 

objek penelitian. Tujuan 

penelitian terdahulu 

adalah untuk 

mengetahui strategi 

komunikasi, sedangkan 

penellitian ini bertujuan 

Perbedaaan peneliti 

dengan penelitian 

terdahulu adalah tujuan 

penelitian. Penelitian 

terdahulu bertujuan 

untuk mendeskripsikan 

strategi komunikasi 
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untuk mengevaluasi 

program. Objek 

penelitian terdahulu 

adalah PT Minamas 

Plantation, sedangkan 

objek penelitian ini 

adalah Sinar Mas 

internal, sedangkan 

penelitian ini bertujuan 

untuk mengevauasi 

program komunikasi 

internal pada level 1. 

  

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti berhubungan dengan 

penelitian ini adalah penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Internal PT 

Minamas Plantation dalam memperkuat employee engagement periode Mei 2012 

– Mei 2014” yang diteliti oleh Ananda Wondo, seorang mahasiswa ilmu 

komunikasi Multimedia Nusantara, Tangerang. Fokus penelitian tersebut adalah 

untuk mengetahui strategi komunikasi internal yang dilakukan oleh PT Minamas 

Plantation dalam memperkuat employee engagement. Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian wawancara mendalam. 

Perbedaan penelitian Ananda dengan penelitian ini adalah tujuan dan objek 

penelitian. Pada penelitian Ananda, tujuannya adalah untuk mengetahui strategi 

komunikasi internal PT Minamas, sedangkan pada penelitiani ini bertujuan untuk 

mengevaluasi tahap 1 program internal relations dalam kampanye 6 values Sinar 

Mas. 
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 Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah penelitian 

berjudul “Strategi Komunikasi Internal Sinar Mas dalam Kampanye Six Values 

Budaya Perusahaan (Studi Kasus President Office Sinar Mas periode 2014-2015)” 

yang diteliti oleh Desmonda Putri Chika, seorang mahasiswi Universitas 

Multimedia Nusantara. Penelitian Chika digunakan sebagai landasan atau acuan 

dilakukannya penelitian ini karena dalam penelitian Chika diberikan saran praktis 

untuk perusahaan untuk melakukan evaluasi sehingga perusahaan dapat melihat 

apakah program ini berhasil atau tidak. 

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui strategi komunikasi 

internal Sinar Mas dalam kampanye Six Values budaya perusahaan. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah  pendekatan kualitatif dengan metode penelitian 

wawancara mendalam. Perbedaan penelitian Chika dengan penelitian ini adalah 

tujuan penelitian. Tujuan penelitian Chika adalah untuk mendeskripsikan strategi 

komunikasi internal Sinar Mas dalam kampanye Six Values budaya perusahaan, 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi tahap 1 program 

internal relations dalam kampanye 6 values Sinar Mas. 

Kedua penelitian terdahulu menggambarkan bahwa pentingnya sebuah 

hubungan positif antara karyawan dengan perusahaan, sehingga dapat 

mememotivasi karyawan dan meningkatkan produktivitasnya. Program internal 

tersebut dilakukan oleh divisi komunikasi internal ataupun corporate 

communication. Pengembangan penelitian ini adalah peneliti ingin mengevaluasi 

tahap 1 program internal relations pada kampanye 6 values Sinar Mas. 
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2.2.  KERANGKA KONSEP 

2.2.1.  CORPORATE COMMUNICATION 

Pada awalnya fungsi public relations pada perusahaan digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pihak pers, tetapi stakeholder internal dan eksternal 

menuntut perusahaan agar memberikan informasi lebih banyak lagi, sehingga 

dari masalah ini lah terbentuk fungsi public relations sebagai corporate 

communication. menurut	 Institute	 of	 Public	 Relations	 (IPR)	 tahun	 1987	

dalam	Theaker	 (2012	h.3),	 “Public	Relations	is	the	planned		and	sustained	

effort	 to	 establish	 and	 maintain	 goodwill	 and	 understanding	 between	 an	

organization	 and	 its	 public.”	 Di	 dalam	 kalimat	 tersebut	 terdapat	 kata	

‘planned’	 dan	 ‘sustained’	 yang	 berarti	 bahwa	 public	 relations	 bukan	

merupakan	hal	yang	otomatis	terbentuk	maupun	tanpa	usaha,	tetapi	harus	

dibentuk	dan	dipertahankan.		

Sedangkan definisi corporate communication menurut Joep Cornelissen 

(2008 h.5) adalah  

“Corporate communication is a management function that offers a 
framework for the effective coordinating 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.” 

Definisi menurut Conelissen menunjukan bahwa Corporate 

Communication adalah fungsi menejemen yang menawarkan kerangka yang 

efektif untuk koordinasi semua komunikasi internal dan eksternal dengan 

tujuan keseluruhannya adalah membangun dan menjaga reputasi yang baik 
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dengan stakeholder dimana organisasi bergantung. 

                      

Gambar 2.1 Stakeholder model of strategic management 

 

Cornelissen telah menjelaskan bahwa fungsi corporate communication 

adalah untuk mengkoordinasi semua komunikasi yang terjadi baik komunikasi 

internal maupun komunikasi eksternal untuk menjaga reputasi sebuah 

perusahaan. Pada gambar 2.1 stakeholder model of starategic management 

digambarkan bagaimana sebuah organisasi memiliki hubungan dengan 

pemerintah (governments), investor (investors), kelompok politik (political 

groups), pelanggan (customers), komunitas (communities), karyawan 

(employees), asosiasi pedagang (trade associations), dan pemasok (suppliers) 

yang harus dijaga komunikasinya. Masing-masing komponen memiliki 

pengaruhnya tersendiri kepada organisasi sehingga setiap komponen 

digambarkan dengan dua tanda panah yang berlawanan. Tugas dari corporate 

communications disini adalah untuk mengkoordinasi komunikasi dengan setiap 

komponen yang ada dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai visi misi 

perusahaan. 
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2.2.2.  KOMUNIKASI INTERNAL 

Komunikasi internal sangat penting bagi sebuah perusahaan karena 

dengan adanya komunikasi internal yang baik akan berpengaruh pada 

hubungan yang lebih kuat, produktif, dan mendapatkan loyalitas dari karyawan 

(Argenti, 2009 h.60). Komunikasi internal dibentuk karena adanya struktur 

dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja publik 

internal sebuah organisasi atau perusahaan yang mengharuskan terjadinya 

pertukaran informasi diantara anggota yang berada di dalam struktur tersebut. 

Kualitas komunikasi yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan ditentukan 

oleh frekuensi dan intensitas publik internal dalam melakukan proses 

komunikasi.  

Komunikasi dalam sebuah organisasi tidaklah mengalir secara harafiah, 

yang bergerak hanyalah penciptaan pesan, penyampain pesan, dan interpretasi 

pesan.  Informasi dalam sebuah organisasi merupakan proses yang bersifat 

dinamik, berjalan secara terus menerus sepanjang waktu. Ini lah yang disebut 

sebagai aliran informasi dalam organisasi. (Wayne Pace dan F. Faules dalam 

Mulyana, 2010 h.170-171)  

2.2.2.1. SIFAT ALIRAN INFORMASI 

Sifat aliran informasi dalam organisasi dibagi menjadi serentak,  

berurutan, maupun gabungan dari keduanya : 

• Penyebaran informasi secara serentak melibatkan hanya dua pihak 
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yaitu sumber pesan dan penerima pesan. Penerima pesan disini adalah 

sebagai tujuan akhir pesan sehingga penerima pesan harus 

menginterpretasikan pesan yang diberikan oleh sumber pesan. 

            

   Gambar 2.2 Penyebaran Pesan Serentak 

 

• Penyebaran informasi berurutan dilakukan oleh sumber pesan 

kepada pihak A, kemudian pesan dilanjutkan dari pihak A ke pihak B, 

kemudian pesan diteruskan hingga mencapai tujuan pesan. Dalam 

penyebaran informasi secara berurutan ini pesan yang diterima tiap-tiap 

orang tidak diterima secara langsung dari sumber pesan dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan pesan. Selama 

proses penyampaian pesan pun bisa terjadi salah dalam menginterpretasi 

makna pesan dari pihak sebelumnya sehingga pesan dari sender ke 

receiver tidak diterima seutuhnya 

 

 

Evaluasi tahap..., Charles Wijaya, FIKOM UMN, 2016



Gambar 2.3 Penyebaran Pesan Secara Berurutan 

 

 

2.2.2.2. ARAH ALIRAN INFORMASI 

Dalam sebuah organisasi, arah informasi yang terjadi menurut 

Wayne Pace dan F. Faules dalam Mulyana (2010 h. 183-184) dapat 

dibedakan menjadi tiga (3) jenis, yaitu komunikasi ke bawah (downward 

communication), komunikasi ke atas (upward communication), dan 

komunikasi horisontal (horizontal communication) : 

• Komunikasi ke bawah (downward communication) adalah informasi 

yang berasal dari otoritas yang lebih tinggi menuju ke otoritas yang 

lebih rendah. Sebagai contoh top management Sinar Mas yang 

memberikan arahan kepada corporate communication untuk 

menanamkan nilai-nilai Sinar Mas kepada semua karyawannya. 

• Komunikasi ke atas (upward communication) adalah informasi yang 

berasal dari otoritas yang lebih rendah ke otoritas yang lebih tinggi. 
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Sebagai contoh corporate communication Sinar Mas yang 

memberikan hasil diskusi perencanaan kampanye untuk menanamkan 

nilai-niai luhur perusahaan kepada top management. 

• Komunikasi horisontal (horizontal communication) adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh bagian organisasi yang memiliki 

otoritas yang sama, jabatannya tidak lebih tinggi antara satu dengan 

yang lain. Sebagai contoh para mahasiswa mendiskusikan hasil 

penelitian mereka yang ditugaskan oleh dosen. 

Bagian-bagian dalam organisasi tidak terpaku pada arus komunikasi 

ke bawah, ke atas, maupun horizontal, terkadang bagian-bagian dalam 

organisasi melewati batas-batas fungsional mereka dan melakukan proses 

komunikasi dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun 

bawahan mereka, hal ini disebut komunikasi lintas saluran (Wayne Pace dan 

F. Faules dalam Mulyana, 2010 h.197) 

 

           Gambar 2.4  Empat Arah Komunikasi Organisasi 
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2.2.2.3. IKLIM KOMUNIKASI 

Pengertian ilkim komunikasi menurut Wayne Pace dan Don F. Faules 

(Mulyana, 2010 h.147)  

“merupakan gabungan dari persepsi-persepsi mengenai 
peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon pegawai 
terhadap pegawai lainnya, harapan-harapan, konflik-konflik 
antarpersona, dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam 
organisasi tersebut.” 

Fungsi iklim komunikasi dalam sebuah organisasi lebih penting 

dibandingankan dengan keterampilan-keterampilan maupun teknik-teknik 

komunikasi yang digunakan untuk menciptakan suatu organisasi yang 

efektif. (Redding dalam Mulyana, 2010 h. 148) Iklim komunikasi dalam 

sebuah organisasi tidak terbentuk secara otomatis, melainkan berasal dari 

persepsi-persepsi anggota organisasi terhadap sifat-sifat organisasi. 

Unsur-unsur dasar sebuah organisasi adalah struktur organisasi, 

pekerjaan dalam organisasi, pekerja, praktik pengelolaan, dan pedoman 

organisasi. Unsur-unsur dasar dalam sebuah organiasasi ini yang 

berinteraksi dalam menciptakan sebuah iklim komunikasi organisasi. 

Pengaruh iklim organiasasi yang terbentuk berdasarkan persepsi-persepsi 

organiassi antara lain adalah informasi ke bawah yang terbuka dan cermat, 

kesediaan memberi nasihat, informasi ke atas yang terus terang dan penuh 

perhatian, perhatian terhadap tujuan-tujuan berkinerja tinggi, kesediaan 

memberi dukungan, kepercayaan dan pengambilan resiko. Ikim komunikasi 

yang positif membuat sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik, tetapi 
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jika sebuah organisasi memiliki iklim organisasi yang buruk maka akan 

berpengaruh pada produktivitas dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh 

anggota organisasi terhadap bagaimana mereka bekerja dan berpartisipasi 

dalam organisasi. 

 

Gambar 2.5  Bagian-bagian yang berinteraksi dalam iklim komunikasi 

2.2.2.4. BUDAYA ORGANISASI 

Secara umum budaya adalah interaksi antara individu dengan individu 

lainnya dalam jangka waktu tertentu yang menggambarkan harapan-harapan 

tertulis maupun tidak tertulis tentang perilaku, aturan, dan norma yang 

mempengaruhi anggota dari budaya tersebut. Sedangkan budaya dalam 

lingkup organisasi berarti suatu apresiasi tentang cara organisasi dibentuk 

oleh perangkat-perangkat khas nilai, ritus, dan kepribadian. (R. Wayne Pace 

dan Don F. Faules dalam Mulyana, 2010 h. 91). Sedangkan menurut Louis 

(1985) menyatakan bahawa suatu budaya kelompok dapat digolongkan 

sebagai “seperangkat pemahaman atau makna yang dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang. Makna tersebut pada dasarnya diakui secara diam-diam 
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oleh para anggotanya, jelas relevan bagi kelompok tertentu, dan khusus 

untuk kelompok tertentu.” (Mulyana, 2010 h. 91) 

Sebuah budaya organisasi memiliki beberapa karakteristik seperti 

(Luthans, 2011 h. 72) : 

1. Kebiasaan berperilaku 

Interaksi antara individu satu dengan individu yang lainnya dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari, terminologi, serta ritual yang 

berkaitan dengan rasa hormat dan sikap. 

2. Norma 

Ukuran standar untuk berperilaku dalam bermasyarakat. 

3. Nilai dominan 

Nilai yang paling menonjol dalam sebuah organisasi yang dikerjakan 

oleh anggotanya, seperti produk berkualitas tinggi, tingkat absensi 

yang rendah, dan efisiensi yang tinggi. 

4. Filosofi 

Terdapat aturan-aturan tentang kepercayaan sebuah organisasi tentang 

bagaimana memperlakukan pekerja dan konsumen. 

5. Peraturan 

Terdapat aturan main dalam sebuah organisasi. Pekerja yang baru 
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masuk harus mempelajari dan mengerti tentang perusahaan sehingga 

dapat diterima menjadi anggota perusahaan. 

6. Iklim organisasi 

Iklim organisasi adalah keseluruhan “perasaan” , dimana anggota 

organisasi melakukan interaksi dengan individu lainnya atau dengan 

pihak lain. 

Sebuah budaya yang terdapat dalam organisasi tidak secara otomatis 

terbentuk, melainkan melalui beberapa tahapan (Luthans, 2010 h. 75), yaitu  

1. Seorang individu (founder) memiliki ide untuk kemajuan perusahaan. 

2. Individu tersebut mengusungkan rencananya dihadapan beberapa 

orang kunci dalam perusahaan yang memiliki visi dan misi yang sama 

dengan individu tersebut, sehingga orang-orang kunci tersebut 

percaya bahwa ide tersebut adalah hal yang baik untuk perusahaan. 

3. Perusahaan memulai usahanya dengan mengumpulkan dana, mencari 

pola, menggabungkan, memilih lokasi dan sebaginya. 

4. Pada tiitk ini, orang-orang mulai dibawa ke dalam perusahaan dan 

sejarah perusahaan akan mulai dibentuk. 

Sama halnya dengan perusahaan Sinar Mas yang memulai kampanye 

internal 6 values, pada awalnya ide membuat perubahan pada perusahaan 

berasal dari direksi Sinar Mas yang ingin mengembangkan nilai-nilai luhur 

perusahaan dari Eka Tjipta Widjaja, lalu memberikan tanggung jawab 
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kepada corporate communication dan internal comunicatoion untuk 

mendistribusikan nilai-nilai perusahaan dengan cara membuat sebuah 

kampanye internal 6 Values. 

2.2.2.5. MOTIVASI 

Menurut R. Wayne Pace dan Don F. Faules dalam Mulyana (2010 h. 

113) motivasi merupakan “suatu fungsi harapan (ekspektasi) bahwa suatu 

investasi energi tertentu akan menghasilkan pencapaian tujuan tertentu.” 

Definisi diatas menjelaskan bahwa orang mengeluarkan tenaga untuk 

menghasilkan pencapain tertentu, karena tiap-tiap individu mempunyai 

kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Kebutuhan adalah sesuatu yang kurang atau harus kita penuhi. 

Menurut Teori hierarki dari Maslow, kebutuhan dapat dikategorikan 

menjadi lima bagian yaitu fisiologis (pangan, sandang, dan papan), 

keselamatan dan keamanan, rasa memiliki (relasi), penghargaan (status dan 

reputasi), dan aktualisasi diri (pengembangan diri) (R. Wayne Pace dan Don 

F. Faules dalam Mulyana, 2010 h. 120) 

Dalam hierarki yang dikemukakan Maslow, lima kategori tersebut 

tersusun dalam sebuah tatanan hierarkis, dimana kebutuhan fisiologis ada 

pada urutan paling bawah, dan diatasnya terdapat keselamatan dan 

keamanan, rasa memiliki dan penghargaan. Sedangkan aktualisasi diri 

terdapat pada bagian hierarki paling atas. Kebutuhan seseorang pada 

mulanya adalah kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, dan 
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pakaian, tempat tinggal. Ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi maka 

kebutuhan seseorang akan bertambah menjadi  keselamatan, setelah 

kebutuhan akan keselamatan terpenuhi maka orang akan termotivasi untuk 

memenuhi kebutuhan selanjutnya hingga pada tahap paling atas yaitu 

aktualisasi diri.  

 

Gambar 2.6 Hierarki kebutuhan Maslow 

Perusahaan Sinar Mas berusaha untuk memberikan motivasi kepada 

karyawannya agar dapat bekerja lebih baik lagi sehingga dapat memperkuat 

budaya perusahaan. Selain itu, dengan adanya motivasi yang baik dari 

perusahaan melalui kampanye internal 6 values Sinar Mas maka karyawan 

dapat memberikan  nilai lebih kepada perusahaan. 
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2.2.3.  PERENCANAAN KAMPANYE PUBLIC RELATIONS 

Kampanye public relations menurut Harris (Sheehan, 2009 h.2) adalah  

“a systematic set of communication activities, each with a 
specific define purpose, continued over a set period of time 
and dealing with objectives relating to a particular issue, e.g. 
a campaign to increase industrial safety” 
 
“Sebuah komunikasi yang sistematis, dengan tujuan yang 
khusus, dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu 
yang ditentukan dan berhubungan dengan tujuan yang terkait 
dengan isu tertentu, contohnya kampanye untuk 
meningkatkan kemanan industial” 
 

Sebuah program kampanye harus dibuat untuk memberikan sebuah 

makna dan nilai bagi organisasi, serta berisi apa yang harus dilakukan 

perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat menyelesaikannya. (P. Seitel, 

2007 h. 89)  

Menurut Anne Gregory (2010 h. 38-39) ada beberapa alasan 

diperlukannya sebuah perencanaan (planning) : 

• Memfokuskan permasalahan (it focuses effort) 

Memfokuskan permasalahan berguna untuk membuat seorang praktisi 

bekerja secara cerdas (efektif dan efisien) 

• Meningkatkan efektifitas (it improves effectiveness) 

Ketika seorang praktisi sudah membuat perencanaan, maka waktu dan 

uang akan digunakan secara efisien dan akan lebih mudah mencapai 

objektif. 
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• Merangsang sudut pandang jangka panjang (it encourages the long-

term view) 

Sebuah perencanaan sudah tentu memerlukan sudut pandang jangka 

panjang yang sesuai dengan kebutuhan pada masa depan. 

• Mendemonstrasikan betapa berharganya uang (it help demonstrate 

value for money) 

Melihat pencapaian sebelumnya, perencanaan berfungsi untuk 

membuat sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki masalah 

yang ada, terutama masalah keuangan. 

• Memperkecil hal buruk/kesalahan (it minimize mishaps) 

Membuat perencanaan berarti sudah memikirkan kondisi-kondisi yang 

akan terjadi, oleh karena itu dapat meminimalisir hal buruk kesalahan 

yang akan terjadi. 

• Menyelesaikan masalah (it reconciles conflicts) 

Perencanaan membantu para praktisi untuk menyelesaikan masalah 

atau potential issues yang ada sedang terjadi di perusahaan. 

• Membuat proaktif (it facilitates proactivity) 

Membantu praktisi untuk memilih tindakan apa yang harus diambil 

dan kapan akan direalisasikannya. 
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Pada dasarnya setiap perencanaan menunjukan kesamaan tiap tahapnya. 

Terdapat empat tahap dalam setiap sebuah perencanaan program-program yaitu 

awareness, formulation, implementation, dan evaluation yang terdapat pada 

sebuah bagan lingkaran. (Anne Gregory, 2010 h. 40) 

 

Gambar 2.7 The Strategic Management Process 

Menurut Anne Gregory (2010 h. 41), ada 12 tahap dalam sebuah 

perencanaan yaitu, analisis (analysis), tujuan (aims), objektif (objective), 

pemangku kepentingan dan publik (stakeholder and publics), konten (content), 

strategi (strategy), taktik (tactics), skala waktu (timescales), sumber 

(resources), pemantauan (monitoring), evaluasi (evaluation), menelaah 

kembali (review).  
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Gambar 2.8 Anne Gregory 12 Steps Planning 

2.2.4.  EVALUASI PROGRAM KOMUNIKASI 

Definisi evaluasi menurut Anne Gregory (2010 h. 156) adalah 

“Evaluation is an ongoing process when talking about long-term 

programmes.”. Pengertian yang diberikan oleh Anne Gregory, menunjukan 

bahwa sebuah evaluasi dilakukan terhadap proses jangka panjang yang sedang 

berlangsung untuk mengidentifikasi tanda bahaya atau ketidakselarasan yang 

terjadi dalam sebuah rencana. Berikut beberapa alasan mengapa perlu 

dilakukan sebuah evaluasi terhadap kampanye dan program komunikasi : 
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• Memfokuskan permasalahan (It focuses effort) 

Jika sebuah kampanye akan diukur dari objektif yang tercapai, 

maka hal yang dilakukan adalah dengan berfokus pada hal-hal yang 

penting. 

• Mendemonstrasikan kefeektifan (It demonstrates effectiveness) 

Seorang praktisi yang berhasil mencapai apa yang mereka inginkan 

maka, dapat mendemonstrasikan kontribusi mereka kepada perusahaan. 

• Memastikan efisiensi biaya (It ensures cost efficiency) 

Hal-hal yang menjadi prioritas adalah hal (biaya dan waktu) yang 

harus didahulukan dan akan digunakan untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

• Merangsang manajemen yang baik (It encourages good management) 

Manajemen yang baik memiliki tujuan yang jelas, membawa 

kejelasan bagi semuanya dan hal-hal yang tidak relevan akan segera 

diketahui dan ditolak.  

• Memfasilitasi akuntabilitas (It facilitates acountability) 

Tidak hanya Public Relations yang bertugas untuk menghasilkan 

sesuatu, tetapi dengan adanya evaluasi, dapat membuat orang lain ikut 

menghasilkan sesuatu. 
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Model evaluasi yang digunakan pada evaluasi kampanye internal 6 

values Sinar Mas adalah model evaluasi Yardstick yang dikemukakan oleh 

Walter Lindenmann yang memiliki 3 tahap, seperti halnya model-model 

evaluasi lainnya yaitu basic level yang mengukur outputs, intermediate level 

yang mengukur out-takes, dan advanced level yang mengukur outcomes. 

Perbedaan model evaluasi ini dibandingkan dengan model evaluasi lainnya 

adalah tidak dimulai dari planning hingga objective tetapi merupakan 

gabungan dari dua tahap terakhir dari PII model yaitu implementation dan 

preparation, serta dua tahap terakhir dari Pyramid model yaitu outputs dan 

hasil/outcomes.  

 

Gambar 2.9 Perbandingan Model-Model Evaluasi 

Pada level pertama (basic level) mengukur media placement, 

impressions, dan targeted audience. Pada level kedua (intermediate level) 

mengukur reception, awareness, comprehension, dan retention. Pada level 

ketiga (advanced level) mengukur opinion change, attitude change, dan 

behavior change. 
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Gambar 2.10 Yardstick Model 

Walter Lindenmann berpendapat bahwa sangat mungkin mengukur 

efektifitas program public relations. Ia juga menambahkan bahwa dengan 

pengukuran Yardstick tidak  menggunakan waktu yang sangat panjang dan 

biaya yang besar, tetapi dapat dilakukan dengan biaya yang seadanya serta 

dilakukan dalam beberapa minggu. (Tom Watson and Paul Noble, 2007 h. 86) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jim Macnamara terhadap 50 senior 

public relations di Australia, mengemukakan bahwa 70% (35 senior public 

relations) dari responden menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mengukur jangkauan media (media coverage) (Tom Watson and Paul Noble, 

2007 h.43)  
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