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TRANSKRIP WAWANCARA
P : Penulis
N : Narasumber
Tempat dilakukan wawancara:
Kantor PT Infracom Technology
Atrium Mulia, 6th fl Suite 601
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11
Jakarta - 12910
Waktu dilakukan wawancara: 27
November 2014, jam 14:00.
Nama : Irfan Fakhruddin
Jabatan : Human Resource
Department
Pertanyaan Umum
P: Selamat siang, mohon
memperkenalkan diri Nama Bapak ,
jabatan di PT ICT dan sudah berapa
lama Bapak di PT ICT ?
N: Baik, nama saya Irfan Fakhruddin
Jabatan saya di PT Infracom
Technology adalah Human Resource
Department. Dan disini saya sudah
mengabdi sejak tahun 2011.. kalo ga
salah ya tahun 2011 awal gitu.
P: Di karyawan PT infracom
Technology sendiri, strata di
department Human Resource ada
tingkatan apa saja Pak?
N: Kebetulan disini Human Resource
hanya saya sendiri, jadi saya kerja
seperti koboy lah. Hehehe dari saya
sendiri saya langsung bertanggung
jawab dengan direktur langsung dan
corporate secretary nya.
P: Bisa dijelaskan pak PT Infracom
technology bergerak dibidang apa ?
N: PT Infracom Technology adalah
Consultant IT, dimana bergerak
dalam dunia IT.

P: Sudah berapa lama PT infracom
technology beroperasi ?
N: hmm coba saya liat dulu ya… oh
sejak 7 tahun 4 bulan pada tanggal
29 Agustus di tahun 2006.
P : Berapa Jumlah karyawan di PT
Infracom Technology ?
N: ada 64 karyawan
P: Menurut pandangan Bapak,
kharakter dari “karyawan yang loyal”
seperti apa ?
N: karyawan yang loyal menurut
saya kalo disuruh suruh ga
ngambekan, gak bête bête. Hahaha
karena kadang nih para karyawan
gak mau bekerja di bawah tekanan
deadline. Padahal menurut saya itu
udah tanggung jawab karyawan
kepada pekerjaanya.
P: Bisa saya tarik kesimpulan nih
pak, berarti menurut Bapak,
Kharakter karyawan yang loyal itu
adalah karyawan yang memiliki
dedikasi tinggi terhadap pekerjaanya
?
N: Ya! Bisa dibilang begitu Melissa,
karena jika karyawan terhadap
pekerjaanya saja sudah tidak
bertanggung jawab, bagaimana bisa
dia mempunyai loyalitas terhadap
perusahaan juga. Toh pekerjaanya
saja dia gak mau kerjain, bagaimana
dia bisa menjadi representative
perusahaan kalo tidak mempunyai
rasa dedikasi yang tinggi terhadap
pekerjaanya.
P: Seberapa penting “loyalitas
karyawan” menjadi concern utama
perusahaan PT Infracom Technology
?
N: Sangat sangat sangat penting!
Dengan memiliki karyawan yang
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mempunyai loyalitas, pertama yang
pasti menunjang produktivitas
perusahaan, terus kedua juga siapa
sih yang mau kantor nya keluar
orang lama masuk orang baru, begitu
begitu terus. Itu akan berpengaruh
terhadap kinerja rekan kerja sekitar
juga loh. Karena yang adaptasi
sendiri bukan karyawan baru
tersebut, tapi rekan kerja lainnya
yang udah kerja disini juga harus
beradaptasi dengan orang baru
tersebut. Jadi perusahaan sangat
ingin karyawan nya tetap stay dan
kerja lama disini.

dalam kegiatan internal yang
dilakukan?

HR communications

P: Bagaimana bapak
mengimplementasikan strategi
tersebut ?

P: Bagaimana perusahaan
mengidentifikasi masalah internal
yang terjadi di perusahaan ?
Setiap perusahaan wajar memiliki
masalah internal ya menurut saya.
Soalnya kalo kerja adem adem aja
ya ga ada masalah gitu gak seru. Ee
biasanya kita identifikasi masalah
dari survey tahunan. Dari situ ada
keluhan, permasalahan yang dihadapi
dan sebagainya. kita mengetahui
yang menjadi problem mereka dan
bagaimana menangani masalah
tersebut agar tidak berlarut larut.
P: Biasa permasalahan utama nih Pak
yang terjadi di karyawan PT
infracom Technology apa ajah sih
pak?
N: biasa sih masalah nya adalah
masalah financial. Dimana mereka
merasa kok gua udah kerja sebesar
ini gajinya cuman segini. Mereka gak
puas lah ama apa yang mereka terima
karena mereka merasa apa yang
mereka kasih udah lebih.
P: Apa strategi yang dilakukan oleh
PT Infracom Technology terkait

Yaa.. tentunya kita selalu
mengkomunikasikan value-value
perusahaan tersebut pada setiap
kegiatan internal yang kita adakan.
Lalu juga selalu menciptakan budaya
organisasi kita, budaya kekeluargaan.
Itu yang kita selalu tanamin ke
mereka, karena itu yang membuat
mereka merasa close dengan
perusahaan, merasa nyaman dengan
perusahaan, merasa perusahaan
bukan orang asing buat mereka.

Sebulan sekali kita ada rapat untuk
membahas semua masalah yang ada,
setiap bulannya memang kita untuk
selalu kompak terus, maksudnya ya
pokoknya kerja enak deh. Karena
disini kita kerja konsepnya kaya
keluarga, kerja ya kerja, saat kerja
kondisi harus professional. Dan tiap
tahun kita pasti adain outing.
P: Outing Itu semua karyawan atau
per department?
N: Semua karyawan perusahaan, dari
OB, Presiden sampai komisaris. Ya
tujuan dari outing tersebut ya
mengukuhkan kebersamaan, jadi
perusahaan ini bukan cuman punya
komisaris doing, pemegang saham,
direktur doing atau pegawai doing
jadi perusahaan ini punya bersama,
jadi kita harus maju sama sama. Ya
intinya gitu biar suasana kerja enak
lah.
P: Bagaimana Bapak mengevaluasi
kegiatan yang sudah dilakukan ?
Dari HR sendiri, misalkan di akhir
outing yang tadi saya sampaikan kan
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ada acara macem macem, misalkan
acara macem macem… nah biasanya
kita ada satu malem dimana malam
kumpul kumpul. Nah biasanya kita
sebar kuisioner, okay, ee plus
minusnya apa… kita minta disitu
kuisionernya ada masukan dari
karyawan terus ee buruknya apa
baiknya apa kantor dan sebagainya,
fasilitas yang ditambah apa,
pokoknya di kuisioner itu kita
mendapat aspirasi dari karyawan, ya
kaya gitu aja sih paling. Nah setelah
itu kita hasil dari hasil kuisioner,
nanti kita coba dari HR sendiri kita
coba olah data yang kita dapat dan
kita umumin ke managemen. Untuk
tidak lanjutnya bagaimana.

menghindari nanti hal hal lain lah.
Kalo secara informal lebih
kebanyakan face to face sih.

Saluran Komunikasi formal

P: Lalu bagaimana komunikasi
antara karyawan nya dalam
memupuk kerja sama?

P: bagaimana saluran komuikasi ke
bawah yang terjadi di karyawan PT
infracom Technology?
N: eee jadi atasan ke bawah nih, kalo
atasan sih simple yakan, secara
komunikasi kan komunikasi itu ada
satu arah ada dua arah. Biasanya
dipake disini adalah komunikasi dua
arah, walaupun itu dari atasan ke
bawahan. Karena atasan butuh
feedback juga dari bawahan.
Walaupun memang nanti namanya
perusahaan ujung ujungnya satu arah
walaupun nanti satu arah yang
ditujukan ini adalah hasil dari
komunikasi dua arah tadi. Kaya gitu.
P: biasanya Media komunikasinya
seperti apa pak ?
N: Sejauh ini untuk komunikasi kita
pakai secara lisan, face to face
langsung dan kalo memerlukan
media ya paling pakai email aja sih.
Kalo secara formal ya email lebih
digunakan sih ya, ee… karena juga
kan segala bentuk laporan dan lain
lain nya terekam di email, jadi

P: Bagaimana karyawan yang di
tingkat bawah menyampaikan
aspirasi / usulan / kritik ke atasan?
N: Seperti yang tadi saya udah
jelasin kita nyampain kritiknya lewat
gathering tadi. Kritik dan saran kita
terima, ya kecuali kalo misalkan
antar department biasanya
melakukan diskusi atau aspirasi ya
lewat face to face tadi, langsung ke
atasan nya. Karena balik lagi
Melissa, kita disini sistemnya
kekeluargaan. Jadi ya kita Selalu
menggunakan komunikasi dua arah.

N: Simple sih sebenernya intinya
komunikasi, ya kita konsep
kekeluargaan dan kita komunikasi
lancar aja kaya teman, atasan dan
bawahan kaya temen walaupun tetap
ada respect bahwa itu atasan, standart
sih komunikasinya tiap bulan itu ada
meeting, tiap bulan itu meetingnya
kan per department eh biasanya kalo
internal department biasanya mereka
gak teratur, ya tergantung bosnya, ya
setiap hari kek ato apa, dari jadwal
fix nya dari HR gak ada. Itu kita
kasih wewenang ama tiap atasan
langsung. Sales atau admin terserah
itu terserah atasannya,.
Employee Relations
P: dalam upaya meningkatkan
kinerja dan keterampilan karyawan,
apa usaha yang dilakukan PT ICT ?
N: eee, disini kita ee, kita ada
training, trainingnya ada di dalam
negeri ada di luar negeri, di dalam
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negri standart sih karena perusahaan
IT, Kita memperkaya trainer secara
technical, untuk dibuat di
engineernya. Untuk admin ya paling
soft skill, misalkan bagaimana cara
public speaking, computer skill dan
lain lainnya, tergantung divisinya
kebutuhannya bagaimana, misalkan
finance ya kita berikan training
perpajakan, kalo sales yaa
trainingnya lebih kearah skill
negosiasi mereka dan bagaimana
berhadapan dengan account klien
mereka. Kalo luar negri kurang lebih
sama tapi biasanya para engineer dan
technical sih yang kita kirim, karena
training mereka belum tentu ada di
Indonesia. Biasanya di singapura.
P: kalo kaya gitu berarti ada kerja
sama pak antara pihak training yang
ada di luar negri tersebut?
N: tentu ada. Karena kita kan disini
oracle, Symantec, falcon star dan
biasanya itu brand brand luar yang
kita udah jadi partner, kita tinggal
kirim engineer kita ke mereka.
P: Apakah PT ICT Melakukan
program motivasi kerja berprestasi?
N: jadi kita di kantor ini ada
punishment dan reward, punishment
untuk karyawan yang tidak
berprestasi, bisa macem macem sih
misalkan dikasih SP, SP 1 2 dan 3 .
ataupun tidak ada kenaikan gaji di
tahun depannya, ya paling maksimal
dikeluarin. Itu buat punishment. Kalo
reward biasanya di luar outing
tahunan, biasanya kita ada program
traveling ke luar negri, itu aja sih
paling ama reward bonus tahunan.
Tapi kalo bonus tahunan kan
besarannya tergantung prestasi
masing masing.

karyawan untuk menciptakan kerja
sense of belonging pada perusahaan?
Kalo biasa di perusahaan lain itu ada
Employee of the month, kita gak ada
begituan. Kita penghargannya itu per
tahun, kita nilai. Selain diumumin
dikasih selamat, di deklarasikan di
depan rekan rekanya. Sama sih
technic nya ama employee of the
month cuman kita tahunan ajah.
Tujuannya ya memotivasi dirinya
sendiri karena kerja kalo cuman flat
ajah yah ga asik. Perusahaan ini juga
butuh karyawan yang memiliki
dedikasi tinggi, loyalitas tinggi ya
semuuanya kalo karyawannya maju,
ya perusahaan maju, simple sih kaya
gitu. Karena kalo di kantor ini kita
gak bikin kompetisi, gak ada
gregetnya okay. Kaya main game
lah, kalo main game ya punishment
rewardnya kalo kalah ya gugur. Kalo
menang you naik level, dapat
reward. Sama kaya gitu.
P: adakah acara special event yang
dilakukan seperti ulang tahun
perusahaan atau acara olahraga yang
dilakukan rutin ?
Di kita gak ada. Kita gak ada
perayaan ulang tahun perusahaan
kaya gitu gitu. Paling event nya
outing tadi aja sih.
P: Apakah PT ICT mempunyai
media komunikasi internal ? seperti
intranet, bulletin? Majalah internal ?
Di kita juga gak ada, sampai saat ini
sih belum ada. Karena selain
karyawan yang standby di kantor
sedikit eh bukan karena kita kan
lebih banyak ke engineer nih
kayanya belum sampai situ aja para
engineer kita buatt madding dan kaya
gitu.

P: apa upaya pihak perusahaan dalam
memberikan penghargaan kepada
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P: Apakah ada kolaborasi dengan
department lain dalam pembuatan
program internal?
Pasti ada. Contohnya kaya gini, kita
kerja sama ama setiap divisi, karena
kita kalo bikin acara outing itu pasti
ada acara puncaknya, di acara
puncak ini kita butuh tim untuk
create acara. Nah itu karena, karena..
saya sendirian. Jadi saya gak
mungkin siapin lah yaa sendirian,
jadi saya butuh tim untuk bantu saya,
kita koordinasi dan kita bentuk
panitia. Karena bikin outing itu gak
simple masalah tiket nya dan
acaranya dan lain lainya.
P: Tadi Bapak sempat berbicara,
bahwa tanggung jawab HR langsung
kepada Direktur ? apakah direktur
memberikan kontribusi dalam
pembuatan program internal ? dan
seperti apa bentuk kontribusinya ?
N: Okei jadi apa yang saya
kemukakan itu harus mempunyai
approval langsung dari direktur. Dan
kadang dari direktur sendiri
memberikan informasi mengenai
maunya seperti apa. kaya seperti ini
deh, kadang direktur menyuruh
karyawan nya untuk training dan
sebagainya. Nah dari posisi HR
sendiri mempersiapkan untuk
training tersebut. Dan saya juga
selalu tektok tektok dengan corporate
secretary, karena dia yang tau
maunya managemen apa yang
dibutuhkan semua department, jadi
saya juga banyak bekerja sama
dengan corporate secretary nya .

tambahan untuk kesuksesan acara
ini. Biasanya disitu banyak konflik.
Karena disatu sisi kita dituntut kerja
cepet satu sisi kita harus suksesin
acara outing ini, nah hal itu lah yang
ribetnya di panitia. Contohnya
misalkan kaya tunggu dulu nih gue
lagi kerjain ini dulu, disamping itu
kita membutuhkan kepastian
department lainnya,
P: Harapan Bapak sendiri untuk
Saya berhapa karyawan disini tetap
awet, karena kita udah kompak kita
jalan kemanapun udah enak, kaya
kita punya sahabat di SMA kemana
mana kita bareng nah kebersamaan
itu kita bisa mencapai banyak hal.
Kita butuh karyawan yang
mempunyai pemikiran untuk
menjadikan kantor ini lebih baik.
P: Oke baik pak terimakasih atas
waktu wawancaranya.
N: Sama sama, sukses ya !

P: adakah kendala dalam
pelaksanaan kegiatan internal
tersebut?
Pasti ada. Selain kita punya tanggung
jawab pekerjaan, dengan adanya
acara internal kita ada kerjaan
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TRANSKRIP WAWANCARA
P : Penulis
N : Narasumber
Tempat dilakukan wawancara:
Kantor PT Infracom Technology
Atrium Mulia, 6th fl Suite 601
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11
Jakarta - 12910
Waktu dilakukan wawancara: 1
Desember 2014, jam 14:00.
Nama: Kristina Maria
Jabatan : Corporate Secretary
Pertanyaan Umum
P: Selamat siang, mohon
memperkenalkan diri Nama Ibu dan
jabatan di PT Infracom Technology?
N: Baik, nama saya Kristina Maria
saya menjabat sebagai corporate
secretary di PT Infracom Technology
P: Menurut pandangan Ibu, kharakter
dari “karyawan yang loyal” seperti
apa ?
N: Baik, menurut saya, karyawan
yang loyal tersebut adalah karyawan
yang menjadikan perusahaan sebagai
prioritas di dalam karir mereka.
Mereka mempunyai rasa percaya,
bahwa perusahaan ini dapat
menjadikan mereka sebagai orang
yang sukses di kemudian hari. Dan
tentu saja bukan itu saja, karyawan
yang loyal juga punya motivasi
tinggi dan terus mau belajar dalam
bekerja.
P: Seberapa penting “loyalitas
karyawan” menjadi concern utama
perusahaan PT Infracom Technology
?

N: Sangat penting, karena
perusahaan ini bergerak di bidang IT
dan membutuhkan karyawan
karyawan yang sudah mengenal
semuanyalah tentang perusahaan,
bukan berarti yah perusahaan
bergerak di bidang lain ga butuh
karyawan yang loyal, tapi kalo di
perusahaan IT, kita membentuk
karyawan ini agar well known ama
suatu produk, dan untuk edukasi ini
kan butuh training dan
memupukukan skill kepada
karyawan karyawan kita. Jadi
menurut saya sangat penting lah
loyalitas karyawan.
P: Apakah semua kegiatan
komunikasi internal di PT Infracom
Technology ini bertujuan untuk
meningkatkan loyalitas karyawan?
N: Bisa dibilang seperti itu yah,
karena perusahaan ingin
menyejahterahkan karyawannya, dan
membuat karyawannya se comfort
mungkin dengan kantor. Kita harap
dengan usaha yang dari perusahaan
lakukan, dapat menciptakan loyalitas
pada karyawan sih, tapi balik lagi ya
apa yang kita usahain ini bisa gak
diterima oleh karyawan. Karena ga
semua karyawan dapat menerima
keputusan perusahaan.
HR Communications
P: Bagaimana PT Infracom
Technology mengidentifikasi
masalah yang terjadi internal
perusahaan?
N: kita ada BOD meeting, itu
dihadiri oleh jajaran director setiap
department dan direktur utama. Biasa
dilakukan selama sebulan sekali.
Dari BOD Meeting sih biasanya
ditemukan masalah yang berbeda
beda tergantung kebutuhan
departmennya. Dari situ nanti akan
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diberi masukan oleh direktur utama
harus melakukan langkah apa. kalo
mengenai masalah ketenaga kerjaan
akan diolah langsung oleh HR…
karena dalam bekerja miss
communication itu ada lah ya,
misalkan dari tim sales sendiri telat
untuk reminder distributor, itu kan
nanti berujung pada telat pengiriman
lewat dari cut of date, nah itu
biasanya akan kena penalty dan
sebagainya, hal itu yang biasa terjadi,
miscom gitu. Wajar terjadi sih cuman
kalo berlarut larut juga akan bahaya
juga gitu, kebiasaan buruk harus
dutangani.
P: Bagaimana kolaborasi dari Ibu
dan juga HR dalam mengelolah
persoalan internal ?
N: Dari HR sendiri mereka sudah
mempunya program program besar
yang sudah teratur. Dilakukan secara
berkala.. seperti program outing, itu
sudah dibentuk oleh HR. namun
sering kali direktur ingin menambah
ini itu dalam program additional.
Saya mendeliver hal tersebut kepada
HR, maunya boss kaya seperti ini..
dan saya sering kali membantu
dalam menyempurnakan program
tersebut, misalkan membentuk tema
outing tahun ini, istilahnya saya
membuat konsep yang diinginkan
boss, dan HR sendiri menggodok hal
tersebut dalam bentuk nyata.
P: apa strategi yang Ibu lakukan
untuk menyelesaikan masalah
masalah internal tersebut ?
N: Strategi yang dilakukan adalah
coba membangunn hubungan dengan
karyawan, dan selalu memberikan
ruang kepada mereka untuk bisa
speak up. Karena sering kali mereka
keteteran dengan pekerjaan mereka.
Dan mereka merasa pusing sendiri

jadinya. Selama mereka mau speak
up, semua akan terkumpul dan kita
tahu masalah yang terjadi seperti apa
dan cara penyelesaiannya.
P: bagaimana ibu
mengimplementasikan strategi
tersebut ?
N: Kita ada sistem weekly report
yang harus mereka submit , jadi
mereka lebih terarah dalam
mengerjakan sesuatu. Dan juga kita
ada outing yang dilakukan setiap
tahun jadi mereka bisa memberikan
masukan kepada perusahaan.
Bagaimana perusahaan kedepannya,
apa yang mereka harap dari
perusahaan, dan juga outing yang
tadi saya udah sebutkan, diharapkan
mampu menjadi media buat mereka
di luar kantor, jadi memiliki rasa
kekeluargaan dalam perusahaan,
bukannya hanya kerja romusha saja.
Dan kita juga berusaha
menyejahterahkan karyawan melalui
reward, dan privilege lainnya seperti
ke luar negri dsb.
P: Selama ini apa saja yang sudah
dikomunikasikan kepada karyawan
yang ada di PT Infracom
Technology?
N: core values, visi misi perusahaan,
informasi informasi internal
perusahaan, karena karyawan harus
mengetahui apa yang terjadi di
perusahaan ini, segala bentuk
informasi harus juga
dikomunikasikan kepada karyawan.
P: media komunikasinya yang
digunakan apa Bu ? dalam
mengomunikasikan hal tersebut ?
N: dalam masa probation, kita
perkenalkan perusahaan ini seperti
apa, visi misi perusahaan kita packed
dalam soft copy, company profile
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juga, profile holding kita juga kita
packed dalam bentuk soft copy dan
kita berikan kepada karyawan
karyawan kita. Anytime di masa
senggang, mereka tetap bisa baca.
Dan juga kita ada outing, outing
tersebut dilakukan satu tahun sekali,
biasanya kita selipkan pesan pesan
tersebut dan nilai nilai perusahaan
agar karyawan juga di reminder lagi
dan gak lupa. Dan juga dalam
kesehariannya internal news kita
infokan melalui email email mereka,
tentangan undangan training, atau
seminar dll,
P: Bagaimana mengevaluasi ?
N: biasa data data internal atau
survey internal di kelola oleh HR.
dari HR sendiri akan memberikan
laporan dan akan di meetingkan
untuk langkah selanjutnya seperti
apa.
Saluran Komunikasi Internal
P: Dalam implementasi komunikasi
sehari-hari di internal nih Bu, kirakira bagiamana aliran komunikasinya
yang terjadi di PT Infracom
Technology?
N: Disini kita menggunakan
komunikasi dua arah, jadi no
boundaries antara atasan dan
bawahan, semua bebas beraspirasi
dan memberikan masukan cuman
harus professional. Professional
dalam arti adalah mengerti bahwa ini
atasan loe, istilahnya seperti itu.
P: Biasanya bagaimana portal
komunikasi atasan dan bawahan?
Dalam arti bagaimana mereka
berkomunikasi? media apa yang
digunakan ?
N: disini kita simple, kalo di kantor
biasanya mereka berkomunikasi face

to face. Namun ada beberapa
department yang mobile, dan jarang
berada di kantor, biasanya
menggunakan sms atau telefon saja
seperti itu. Karena kita juga ga ada
portal internal untuk mengakomodir
hal tersebut, jadi selama ini mereka
menggunakan sms, whatssap seperti
itu saja sih.
P: Kalau untuk komunikasi
horisontalnya sendiri Bu? Apakah
sudah efektif komunikasinya?
N: setiap department disini
menggunakan komunikasi yang
intensif untuk memecahkan problem
problem masing msing. Lalu mereka
berdiskusi dan saling bekerja sama
untuk achieve goal dari setiap
department. Jika berbicara
komunikasi sudah efektif kok, hanya
saja karena keterbatasan kadang
mereka keteteran dalam melakukan
pekerjaan, namun setiap department
mampu menghandle hal tersebut.
Employee Relations
P: di PT Infracom technology sendiri
ada program training untuk
memperkaya skill karyawan dsb,
bagaimana sih menginformasikan
training, agar training ini gak cuman
jadi sebuah program sia sia aja, tapi
juga dapat berguna bagi karyawan?
N: training yang biasa dilakukan itu
tipenya wajib. Dan setiap training
yang dilakukan pasti berguna bagi
mereka, ya setiap orang orang beda
mungkin memahami nya, namun dari
perusahaan kita mencoba untuk
meyakinkan karyawan pada, training
penting sekali untuk dilakukan, jadi
wajib untuk diikuti. Dan setelah
training biasanya mereka
mendapatkan modul dan handbook
yang menjadi pegangan dan guide
mereka.
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P: Bagaimana menginformasikan
program motivasi kerja berprestasi,
dari wawancara saya dengan pak
Irfan, beliau bilang bahwa di kantor
ada punishment dan reward,
punishment seperti pemberian SP
dan sebagainya, bagaimana
meninformasikan hal tersebut pada
karyawan?
N: waktu probation, kita udah
memberikan rule description dan
kontrak kerja ke karyawan baru.
Disitu ada larangan, penalty,
punishment yang mereka akan terima
seperti apa. begitu juga reward yang
mereka terima, itu dikomunikasikan
kepada department department
mereka.

Yang pasti kita terus ingin
menyejahterahkan karyawan lah, kita
ga mau karyawan juga setengah hati
kerja di kantor. Karena itu kita
berusaha menciptakan iklim kerja
yang kondusif yang keluarga yang
nyaman untuk mereka, agar mereka
juga merasa nyaman dan menjadikan
kantor ini sebagai tempat dimana
mereka semestinya berada. Itu sih
harapan saya
P: oke bu terima kasih atas
waktunya, dan mohon maaf
mengganggu jadwalnya
N: oke tak masalah, semangat yaa
buat kamu juga!

P: Apakah PT ICT mempunyai
media komunikasi internal ? seperti
intranet, bulletin? Majalah internal ?
Tidak ada. Ini yang saya sedang
tempuh untuk melengkapi media
komunikasi mereka. Bagaimanapun
juga media komunikasi harus
diberikan sarana yang lebih untuk
memudahkan mereka, namun
pertimbangannya saat ini,
komunikasi face to face dan
menggunakan whatssap sudah cukup
mengakomodir mereka, jadi
mengingat Kebanyakan karyawan
kita mobile, dimana jarang ada di
kantor, nampaknya kita belum ready
untuk mempunyai media internal.
Apa harapan ibu kepada karyawan
melalui kegiatan internal yang sudah
ditempuh oleh perusahaan?
N: Harapan saya adalah kedepannya
perusahaan ini terus maju sama
sama, sama sama disini dikatakan
bahwa bukan karena kekuatan jajaran
atas aja, namun kontribusi karyawan
disini juga dapat bekerja sama
membantu mewujudkan karyawan.
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TRANSKRIP WAWANCARA
P : Penulis
N : Narasumber
Tempat dilakukan wawancara:
Tokyo Belly, Grand Indonesia
Shopping town. West Mall, level 3A,
Jalan M.H. Thamrin No.1, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10310, Indonesia
Waktu dilakukan wawancara: 7,
Januari 2015, jam 12:00.
Nama: Martha Christiana
Jabatan : Account Manager
Pertanyaan
P: selamat siang cici, terimakasih
sudah bersedia untuk meluangkan
waktu buat wawancaranya nih..
N: iya sama sama, aku juga abis
meeting disini juga, jadi sekalian aja.
Hehe
P: oke boleh kita mulai yah
N: iyaa.
P: Silahkan perkenalkan nama,
jabatan di PT Infracom Technology
dan preview tentang pekerjaanya
sedikit.
P: nama Martha Christiana, jabatan
sih sebagai accout manager, sudah 3
tahun setengah sih di ICT. Terus
apalagi ya tadi ?
P: preview pekerjaanya ci..
N: dari aku sendiri sih lebih manage
ke account account, buat bagian aku
yang aku pegang tuh kearah banking
dan government, contohnya account
yang aku pegang tuh kalo banking
bank danamon,common wealth bank,

goverment tuh icon plus. Dari
account account itu kita manage oh
di company itu tuh dia lagi ada
kebutuhan apa sih, kita bisa kasih
solusi apa, apa yang bisa kita tawarin
ke dia, misalkan mereka lagi ada
project untuk internet banking, nah
pasti kan dia ada kebutuhan server
lah, kebutuhan software lah , ada
solusi solusi yang coba bisa kita
tawarin, sebetulnya itu yang kita jual
dari company.
P: selama 4 tahun sudah mengabdi di
ICT, gimana ci kesan cici bekerja di
ICT ?
N: ICT menarik sih, cuman yang
pasti dia bukan perusahaan kecil, dia
termasuk yang memiliki profit gede,
tapi dikenal dengan perusahan
keluarga, bisa dibilang perusahaan
keluarga yang kaya orang tua group
atau astral lah ya, itu salah satu
contoh yang big company, dan ini
pemegang saham nya, direktur
direktur utamanya itu temen temen ,
kerabat mereka semua. Mereka
mendirikan suatu perusahaan dan
sekarang sang berkembang. Profit
mereka gede mereka.
P: lalu kesan selama bekerja disana
gimana ci ?
N: seru sih sebenernya.. orang orang
nya asik, dari sisi atasannya, dan
jugarekan rekan sesame sales, dari
tim engineer, presales semua baik
baik dan cukup kooperatif, cuman..
boss ICT tuh unpredictable, yang
ngomongnya sekali nya bisa nyelekit
banget.ga enak gitu, basicly sih
orangnya asik lah.
P: tapi kedekatan antara atasan dan
bawahan tuh deket ?
N: baik baik, mereka orang cukup
deket lah, untuk jadi kaya temen tuh
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bisa, cuman karena mungkin sangkin
deketnya itu kadang kalo
ngomongnya ga enak, kebanyakan
dari karyawan ICT tuh jadi jaga
jarak dan akhirnya jadi kaya ga betah
betah gitu. Karena sometimes atasan
nya itu bawa bawa masalah
personal.

atasa.n. tapi buat typical aku, aku tuh
yang pemalu untuk ngomong , kalo
lu mau naikin ya lu naikin, kalo lug a
mau naikin yaudah gw cari tempat
lain. Kaya gitu sih.

P: oke dengan permasalah tersebut,
berpengaruh ga sih ci sama iklim
kerja yang ada disana? Buat cici
sendiri misalkan gimana ?

N: buat aku sih cukup sih, nilai yang
ditawarkan oleh dia, jabatan, job
desk nya aku bisa accept sih menurut
aku sesuai sih.

N: aku sih ga gitu peduli sih ya,
karena sofar selama 4 tahun disini
aku ga pernah ambil pusing, ya
terserah lah mereka mauu ngomong
apa, ya aku kerja professional, aku
salah ya aku perbaikin. Tapi ada
beberapa orang kan yang jadi
minder, jaga jarak dan itu
berpengaruh sama iklim kerja. Tapi
overall sih kondusif sih, saat ada
project kita semua kooperatif lah
besides dari personal matters.

P: secara fasilitas sudah diakomodir
secara baik belum ci ?

P: menurut cici, selama bekerja di
ICT, perusahaan udah memuaskan
cici blm sih ? mislkan dari sisi
financial, salary, reward dsb ?
N: sesuai sih, cuman kadang mereka
tuh ga on time gitu, misalnya yah
kita tuh harus dapet jatuh tempo
komisi bln maret, tapi mereka bisa
ngaret bisa after berapa bulan baru
keluar.
P: udah itu aja ? tapi buat cici
kontribusi cici udah sesuai belum
ama perusahaan kasih ?
N: sebenernya semuanya negotiable
sih, tergantung kitanya aja yang mau
speak up untuk ngomong itu. Apalagi
di ICT kan terbuka banget ya , itu
pinter pinter nya orang aja sih, kalo
mereka ga puas yaaa mereka free
space banget waktu buat speak up ke

P: tapi dari sisi cici udah setimpal
belum?

N: kalo fasilitas buat aku udah oke
banget, mereka kasih fasilitas untuk
karyawan dari tunjangan itu oke lah.
P: dari wawancara dengann pak irfan
HR nih, katanya ada program outing
kan ya ?
N: oh iya setahun sekali.
P: iya, cici ikut ga sih ?
N: kemaren yang di Malaysia, ikut..
P: oh outingnya ke Malaysia ci ? itu
semua atau per divisi ?
N: semua karyawan.
P: menurut cici dari program outing
menumbuhkan hubungan yang lebih
intim ga sih ci dengan kantor ?
N: sebenernya tujuan nya itu yah
outing kan untuk mendekatkan antara
boss dan karyawan, karyawan satu
sama lain. Tapi selama aku jalanin
sih ya itu sih lebih kearah event yang
dittujukan untuk rasa syukur
company untuk apa ya, dia kan profit
gede kan, jadi kaya ayok kita having
fun, kita happy happy bareng
bareng, kaya gitu sih
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P: tapi dari outing tersebut message
yang diinginkan perusahaan kan
sebenenrya untuk mendekatkan
antara rekan kerja dan atasan
bawahan kan ya, apakah berdampak
ga sih antar hubungan dengan
karyawan ?
N: berdampak sih, ya namanya juga
kerjaan, mau ama temen juga kita
bisa rebut rebut kecil, outing itu kan
kaya buyar semua ga ada kerjaan,
seneng seneng bareng,
P: terus selama bekerja ada masalah
komunikasi yang terjadi ga ci ? dari
media komunikasi nya.
N: so far ga ada sih, media
komunikasi kita ya paling whatssap
grup ama email aja. Karena dari GM
juga nyaranin untuk jadi member di
whatssap grup, jadi segala bentuk
diskusi atau lagi ada projek apa atau
gimana semuanya disitu.
P: soalnya dari waancara pak irfan,
katanya kadang suka terjadi miss
communication gitu,antara back
office dan sales nya…
N: itu karenasih back office kadang2
suka merasa sok sibuk. Dan ga ada
sinergi dari atas ini invoice mana
padahal kita udah release invoice
udah dari kapan tau. Admin nya
kadang2 suka ga cepat tanggap gitu.
Kita uda Tanya duit klien uda masuk
belum, dia bilang belum.. tapi
padahal udah masuk, kaya gitu gitu
sih. Tapi aku bilang itu terjadi di
semua perusahaan lah. Secara
operasional perusahaan pasti ada
kesalahan miss ini miss itu wajar sih.
P:menurut cici, PT ICT tuh bisa
memberikan karir buat cici ga sih ?
maksudnya bisa memberikan sesuatu
yang lebih lah. Kan kalo kerja cici
pasti expect dong ini perusahaan

mampu nih , atau engga nih dan
akhirnya cici harus cari perusahaan
lain. Menurut cici PT ICT ini bisa ga
sih ci akomodir itu ?
N: sebenernya beda orang sih, semua
perusahaan pasti bisa memberikan
jenjang karir, bagaimana orang
tersebut coba tricky aja sih selama
dia bekerja. Kalo di ICT sendiri
mungkin karena perusahaan
keluarga, lu punya effort lebih untuk
mencapai hal tersebut.jadi bukan
suatu sistem yang menjadikan
karyawan untuk promote. Tapi yap
inter pinter nya lu show off ke atasan
bahwa ini gue, gue kerja, liat deh
hasil gue, naikin gaji gue dong. Gitu.
That’s why orang yg pasif ya akan
stabil aja kalo di ICT.
P: kalo kaya gitu berarti ga heran ya
ci banyak orang yang akhirnya di
hijack oleeh perusahaan lain dsb ?
N: ICT itu politik nya dia suka
masukin orang orang baru langsung
ke high level dibanding naikin orang
orang lama. Mereka ga melihat orang
yang selama ini mengabdi lah
istilahnya kepada perusahaan.
P; tau gak ci kenapa bisa kaya gitu ?
N: ga tau ya buat aku sih menurut
aku mereka taro orang orang yg
punya ability langsung ke high level
aja. Kalo menurut aku mending kaya
lu training kasih course ke orang
orang lama ini lah biar dia punya
ability. Dengan gitu kan dia jadi ga
perlu di kantor orang baru lagi orang
baru lagi, orang baru masuk orang
baru masuk. Semua masuk lgsg jadi
manager, semua masuk jadi atasan,
nah yang bawahan nya siape ? kabur
lah kaya gitu sih.
P: problem internal lumayan
complicated ya ci ?
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N: banget sih, abisnya gimana ya ,
atasan nya udah satu suara juga sih,
karena mereka basic nya kerabat,
temen, saudara jadi uda satu suara
semua. Kadang kebijakan nya aja sih
ga transparan, coba kalo misalkan
ada suatu sistem yang di infoin ke
kita kita, ada satu sistem yang kita
tahu, saat kita dimana kita bisa
promote, saat kita dimana kita bisa
naik gaji. Ini ga ada sama sekali
berdasarkan atasan nya aja, subjektif
lah. Jadinya ga heran kalo banyak
karyawan yang akhirnya pindah,
mereka ditawarin oleh perusahaan
lain kesempatan ya kenapa engga.

N: oh boleh boleh, email aku aja, line
aku juga boleh hehee
P: okee sip ci, thaankyouu yaa
N: sama sama

P: Saat karyawan memutuskan untuk
resign, ada gak sih ci usaha
perusahaan untuk menahan ?
N: usahanya ya gak gimana sih
cuman paling kaya ngulur ngulur aja
nahan nahan tampa memberikan
solusi. yang diinginkan kan
sebenernya kaya ini loh gw mau naik
gaji, gw mau naik jabatan, tapi
mereka sebenenrya gak mengabulkan
itu, akhirnya ya banyak karyawan
yang akhirnya resign. Jadi menurut
aku ya sistem nya sih belum berjalan
dengan baik, tapi pada dasarnya
suasana nya kondusif, perusahaan
selalu berusaha untuk melakukan
pendekatan internal, tapi yaa buat
aku kan karyawan tuh ga hidup di
perusahaaan, dia juga ada kehidupan
lah, hak hak dia sebaiknya harus
lebih di consider, lebih transparansi.
P: okee de ci, thanks udah mau
berbagi yah ci..
N: oh udah gitu doang ya ?
P: iya ci, thanks yaa ci, kalo ada apa
apa nnti kurang bisa aku by email
yah ci tambahannya
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TRANSKRIP WAWANCARA
P : Penulis

yang sudah dilakukan oleh
perusahaan ini.
N: ooh, boleh boleh.. apa nama
perusAhaannya ?

N : Narasumber
Tempat dilakukan wawancara:
Kantor PT Career Building
Indonesia, Menara Jamsostek gedung
utara lt 24. Jln Gatot Subroto kav 38.
Jakarta selatan.

P: PT Infracom Technology Pak..

Waktu dilakukan wawancara: 5
Januari 2015, jam 16:00.

N: Silahkah mell..

Nama: Jonathan Bryan
Jabatan: Web and Product
development
Pertanyaan
P: Selamat siang, terimakasih atas
kesempatan wawancara nya di waktu
yang lumayan sibuk yah Pak?
N: ah enggak apa apa, ya namanya
juga hari pertama masuk kerja yah,
kerjaan pasti ada.
P: jadi ganggu nih pak kerjaanya,
maaf sebelumnya yah pak..
N: Ohh, ndak apa apa.. ini telitinya
tentang apa nih?
P: jadi penelitian saya tentang
strategi komunikasi internal di salah
satu perusahaan IT di Jakarta,
perusahaan tersebut sudah beroperasi
selama 8 tahun, dan memiliki
jumlah karyawan sebanyak 64, ada
beberapa program internal yang
dijalankan oleh perusahaan tersebut
untuk menjalin hubungan dengan
karyawan karyawannya, agar
menciptakan karyawan yang loyal
dengan perusahaan tersebut,
wawancara hari ini dengan bapak..
ingin meminta komentar terkait apa

N: ooh baiklah..
P: Bisa kita mulai Pak?

P: Boleh memperkenalkan sedikit
pak, profil bapak dan jabatan bapak
disini dan preview jobdesk?
N: nama saya Jonathan Bryan, saya
bekerja di PT Career Building
Indonesia dari sejak ia berdiri.
Jabatan saya adalah web and product
development manager. Jadi
kerjaannya itu adalah kita… Career
Builder sendiri adalah perusahaan
Amerika yang bergerak di bidang
online recruitment. Kita bantu klien
atau bantu perusahaan untuk dapat
kandidat atau karyawan yang tepat
melalui portal online. Yang saya
kerjakan disini adalah sebagai
website, kita develop websitenya
sebaik mungkin dan produk nya agar
bisa membantu perusahaan untuk
mencari kerja. Makanya kita
bergerak di bidang recruitment.
P; oke didalam perusahaan kan ada
komunikasi internal yah pak. Dan
komunikasi external juga, seberapa
penting menurut Bapak, komunikasi
internal tersebut dilakukan di suatu
perusahaan?
N: oke, komunikasi perusahaan sih
penting banget, kita kerja setiap hari,
ee.. internal itu lingkup lingkungan
tuh sangat penting untuk kerjaan,
mood juga sangat berpengaruh
terhadap target atau achievement.
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Jadi komunikasi internal sangat
sangat penting di dalam perusahaan.

kira kira gaji yang mereka bisa dapat
segini..

P: seberapa penting sih loyalitas
karyawan itu dimiliki oleh sebuah
perusahaan ?

P: berarti jobseeker tersebut gak
langsung nego gaji ke perusahaan
yah pak kalo menggunakan portal
online ini ?

N: kalo loyalitas ini.. sebenernya
loyalitas penting, namun kita lihat
juga semakin orang ini loyal apakah
bekerjanya semakin bagus atau tidak.
Nah ini yang harus dipikirkan. Loyal
penting tapi harus sesuai dengan
targetnya, loyal tapi kerjannya gaji
buta juga ga memberikan dampak
positif terhadap perusahaan.
Maksudnya loyalitas dan
achievememnt harus sejalan juga.
P: oke jadi bisa disimpulkan bahwa
definisi loyalitas menurut Bapak itu
adalah mereka berkontribusi kepada
perusahaan.
N: ya betul, dan dia harus bekerja
dengan sungguh sungguh, dia juga
harus bekerja gak cuman datang ke
kantor gak ngapa ngaapain. Nah itu
yang harus jadi komitmen loyalitas
buat diri dia.
P: apa daya tarik karyawan yang
menarik buat karyawan itu akhirnya
menuju suatu perusahaan sebagai
perusahaan idaman mereka ?
N: Ada banyak hal kenapa orang
memilih sebuah perusahaan atau
posisi yang dia cari , kita sering kali
ee melakukan research atau survey,
beberapa hal yangpaling penting
yang biasa mereka cari adalah nama
besar company nya, posisi nya,
salary, lokasi, job description nya
kerjanya seperti apa, itu biasanya
paling penting. Nah hmm.. biasanya
yang dilakukan perusahaan untuk
menarik karyawan adalah tawaran
salary. Makanya kita biasa didunia
online recruitment itu kita tunjukan

N:mereka tetap akan interview dan
nego gaji. Tapi saat lowongan
iklannya mereka akan tau bahwa
mereka dapat segini kira
kiranya.jadiu dia ada bayangan range
salary yang mungkin mereka akan
dapatkan. Misalkan 3-4 juta. Jadi
range gaji ditunjukan.
P: seperti yang saya mention
sebelumnya, penelitian saya kan
perusahaan IT , dari trend yang ada,
bagaimana sih trend perusahaan IT ?
kalo kita lihat perusahaan pehotelan
misalnya, hijack men-hijack
karyawan tuh lumrah terjadi di
sesame property. Nah di perusahaan
IT bagaimana sih ?
N: IT sama juga sih. Karena pada
dasarnya, perusahaan IT bergerak
secara cepat, dan sumber daya IT
yang punya kemampuan IT gak
secepet perusahaanya. Jadi secara
gak langsung orang nya lebih sedikit
dari posisi yang dibutuhkan. Jadi
karena itu, perusahaan akan mencari
dari competitornya. Karena pertama
dia sudah tau bidang nya, dia udah
punya experience, knowledge, dan
historical yang baik. Akan lebih
muda untuk di hijack. Itu yang dari
sisi kebutuhan. Kalo dari sisi agency
atau dari sisi cara nyarinya itu
sekarang jauh lebih mudah, online
recruitment udah banyak banget,
udah banyak perusahaan head hunter,
jadi sarana untuk mereka bisa hijack
karyawan lain itu gampang. Gak
cuman di IT tapi di berbagai bidang
juga, apalagi di bidang mining, oil
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and gas itu sudah sangat biasa
banget. Satu dua tahun kerja trus
lompat itu udah biasa banget.
P: yang seperti Bapak bilang tadi,
perusahaan IT berkembang cepet,
tapi SDM nya terbatas. Memang apa
yang dicari oleh perusahaan IT
sehingga mengakibatkan SDM nya
terbatas ?

N: kalo outing sih tergantung interval
nya. Kalau setahun sekali itu kurang.
Karena namanya internal, itu
dibangun dari komunitas yang lebih
kecil, per tim per divisi. Untuk
mempererat hubungan mereka,
karena depend mereka oleh temen
temen rekan kerjanya mereka. Bagus
sih, cuman konsep nya harus
diperkaya lagi.

N: karena apa yang diajarin saat di
bidang nyata, kita punya software
yang jauh lebih cepat dari apa yang
dipelajari kurikurikul yang ada waktu
kuliah itu. Kayua waktu itu kita
pernah ngobrol ama dosen IT di
Swiss Germany University, dia
bilang bahwa setiap lulusan SGU
sulit untuk masuk dunia kerja karena
pada dunia kerja itu practical. Dan
yang diajarin mungkin html basic,
c++, dreamwaver dan lain lain. Dan
pada dunia kerja itu sudah jauh lebih
advandce. Mereka seperti belajar
ulang. Nah ada perusahaan
perusahaan semacam 3 atau 4 bulan
training untuk sistem yang baru di
kerjaanya. Mereka sampe berani
untuk hal sperti itu, karena mereka
butuh orang yang kompeten. Bukan
hanya mereka butuh fresh graduates
saja, tapi fresh graduates yang
kompeten. Nah disitulah kenapa IT
sebagai bisnis yang cepet
berkembang tapi SDM nya terbatas.,
karena pendidikan juga gak support
yang practical.

P: seberapa penting media
komunikasi internal berkontribusi
dalam membantu hubungan strategi
komunikasi internal perusahaan?
Kalo kita lihat banyak perusahaan
yang sudah memiliki sarana untuk
mereka berkomunikasi sepertintranet
dll. Apakah melalui email saja sudah
cukup mengakomodir komunikasi
internal ?

P: kalau kita melihat banyak
komunikasi internal yang dilakukan
melalui program prpgram internal,
salah satunya yang sering dilakukan
oleh kebanyakan perusahaan adalah
program outing , menurut bapak
seberapa penting program outing ini
dapat menjalin hubungan dengan
karyawan ?

P: aliran komunikasi yang terjadi di
perusahaan tersebut menganut asas
kekeluargaan namun tetap
professional, no borders antara
atasan dan bawahan. Bagaimana
menurut bapak mengenai hal tersebut
?

N: sebenernya udah banyak banget
yang menyediakan fasilitas untuk
punya internal media sendiri, seperti
yahoo messenger dan skype, kita bisa
buat itu semua sebagai internal
applications, kalo email udah jadi
dasar, tapi kalo chat application dan
yang lainnya kita ga harus untuk
build dari company sendiri tapi kita
bisa gunakan sesuai kebutuhan dari
tim yang kecil. Gak susah lah
nyarinya. Dan itu memang penting
kalo email kan sifatnya terstuktur,
formal dan lebih lama. Kalo dari chat
application lebih cepet dan musak
dan lebih mudah dapet jawabannya.

N: kalo di perusahaan Media, IT ini
sih sangat bagus, apalagi mereka
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yang masih di start up sampai growth
company, 8 tahun itu mereka masih
growth. Kalo establish mereka uda
20 tahun. Karena perkembangan
bisnis nya tersebut mereka
membutuhkan kontribusi dari segala
pihak, mereka membutuhkan
loyalitas karyawan, dan itu cukup
bagus.kalo kita pake asas hirearki, itu
biasanya atasan atasan , bawahan
bawahan. Untuk tahap berkembang
asas kekeluargaan sangat bagus.

bahwa hanya disinilah mereka bisa
melakukan pekerjaan, hanya
disinilah mereka bisa professional,
hasil nya apa ya totalitas kerja,
produtivitas bagi perusahaan.

N: dalam membentuk karyawan yang
loyal apa komunikasi internal yang
bisa dilakukan perusahaan untuk
membentuk karyawan yang loyal ?
P: Punnishment dan reward itu salah
satu yang efektif yang dilakukan,
informasi yang transparan dan
kedekatan setiap orang disana
tersebut betah di perusahaan tersebut.
Pasti ada masanya dimana
kenyamanan itu akan bernilai lebih
besar dari apa yang di berikan secara
nominal. Mungkin juga dia gak loyal
ama perusahaan, tapi dia loyal
dengan tim nya. Dari situlah yang
bisa dibentuk sehingga pada akhirnya
karyawan tersebut mencintai
perusahaanya.
N: iklim kerja berpengaruh ga sih ?
P: kalo kita bermain pada property
sperti media, IT itu sangat
berpengaruh. Karena iklim kerja
menciptakan mood,. Segala sesuatu
pekerjaan yang mempunyai skill
untuk mendapatkan inspirasi dan
diskusi itu sangat berpengaruh. Kalo
kita misalkan bekerja di back office
seperti banking itu lebih strict.
Karena sudah aada strukturnya. Kalo
IT kan coding html, sistem baru yang
mereka harus pelajari itu menekan
pressure mereka, iklim kerja yang
mendukung akan membuat mereka
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