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LAMPIRAN

Strategi Komunikasi..., Ananda Wondo, FIKOM UMN, 2014

Transkip Wawancara
Nama

: Chairul Hamdani Nawawi

Jabatan

: General Manager Human Resources Management

Tanggal/Pukul : 9 Mei 2014, 09.00-10.12 WIB
Tempat

: The Plaza Office Tower, lt. 36.

(Ket: Q: Question ; A: Answer)
Q: Selamat pagi, Pak Chairul. Sebelum kita memulai interview bisakah Pak
Chairul memperkenalkan diri sedikit?
A: Baik.. Nama saya Chairul Hamdani Nawawi, usia 51 tahun, saya di Minamas
ini sebagai General Manager Human Resources Management. Saya bekerja di
Minamas kurang lebih sudah 2 tahun lebih lah..
Q: Menurut Bapak, seberapa penting sebuah perusahaan perlu memperhatikan
persoalan employee engagement?
A: Hm... oke, kalo di Minamas itu sendiri employee engagement dianggap cukup
penting yah.. karena banyak alasan tentunya mengapa kita selalu ingin
memperkuat hasil survey employee engagement setiap tahunnya. Alasanasalannya yaitu untuk meng-keep karyawan yang memiliki skill yang dibutuhkan
perusahaan, untuk menurunkan tingkat turn over, dan tentunya agar setiap
karyawan dapat memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahan.
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Q: Lalu apakah bisa dikatakan jika seluruh kegiatan internal dan programprogram internal untuk karyawan bertujuan untuk meningkatkan employee
engagement?
A: Ya... bisa dikatakan seperti itu yah.. kita berharap besar apa yang telah kita
lakukan untuk internal atau karyawan nantinya dapat meng-engage mereka.
Sejauh ini sih Global Employee Engagement Survey (GEES) selalu menunjukkan
adanya peningkatan persentase employee engagement tiap tahunnya. Apalagi pada
tahun 2014 ini mencapai angka 64% yang berarti Minamas sebagai perusahaan
yang memiliki karyawan-karyawan dengan high performance.
Q: GEES ini dilakukan setiap berapa tahun sekali pak? Lalu siapa yang
melaksanakan survei tersebut?
A: GEES ini awalnya pada tahun 2010-2012 dilakukan setiap satu tahun sekali ya.
Namun setelah kita evaluasi, nampaknya kurang efektif dan efisien apabila setiap
satu tahun sekali kita sudah melakukan survei employee engagement.. waktunya
terlalu singkat. Sehingga pada tahun 2012 kita memutuskan dua tahun sekali
melakukan survei tersebut. Maka pada tahun 2014 ini lah kita baru saja
melakukan survei nya. Dan data yang Nanda terima ini masih fresh dari Malaysia
lho.. oh ya, yang melaksanakan survei ini ada sebuah departemen kami di kantor
pusat Kuala Lumpur yang melakukannya. Yang membuat kuesioner dan
membagikan kepada setiap karyawan yang memiliki email.
Q: oh.. jadi kuesioner nya dilakukan secara online yah pak?
A: ya.. benar...
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Q: Baik. Kalo kita sebelum bahas tentang aktivitas-aktivitas internal minamas,
tentunya di belakang itu ada strategi dan latar belakang nya kan pak. Menurut pak
Chairul, apa sih latar belakang mengapa aktivitas internal di Minamas ini
bertujuan untuk meningkatkan employee engagement?
A: well.. latar belakangnya adalah permasalahan value dari perusahaan itu sendiri.
Saya yakin, setiap perusahaan pasti memiliki value nya masing-masing. Nah,
Sime Darby sendiri memiliki empat value yakni: Respek dan Tanggung Jawab,
Kepatuhan, Kewirausahaan, dan Integritas. Nah... melalui core values yang sudah
dibentuk tersebut, kita komunikasikan kepada setiap karyawan. Harapan kami
dengan adanya upaya komunikasi value perusahaan juga sekaligus dapat
meningkatkan employee engagement. Value ini tidak hanya dikomunikasikan
kepada karyawan di Minamas Indonesia saja lho.. Namun di seluruh grup Sime
Darby yaitu Motors,Plantation, Property, Energy & Utilities, Health & Care, dan
Industrial yang tersebar di berbagai negara. Dan yang terpenting, setelah kita
berupaya mengkomunkasikan value perusahaan adalah bagaimana seorang
karyawan dapat memunculkan behaviour yang sesuai dengan value tersebut.
Tentunya didukung dengan beberapa upaya seperti adanya training untuk pola
pikir leadership yang diperlukan yah, humality untuk menjadi seorang pemimpin
yang rendah hati, empowering, customer centric, lalu training-traning lainnya
yang tentunya mendukung value perusahaan. Selain itu adanya penyaringan
policy-policy yang telah dibuat, dan disaring kembali berdasarkan yang berkaitan
dengan value perusahaan, contohnya seperti adanya sangsi-sangsi bagi karyawan
yang melanggar peraturan perusahaan seperti salah satu value perusahaan yaitu
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kepatuhan. Terakhir... menciptakan culture yang mengarah pada value
perusahaan. Semuanya diarahkan kepada value perusahaan pokoknya yah...
sehingga seluruh karyawan sime darby mempunyai satu visi dan misi yang sama..
Q: Sangat konsisten sekali nampaknya yaah pak.. dalam mengkomunikasikan
value perusahaan kepada seluruh karyawan sime darby.. lalu dengan adanya latar
belakang tersebut, bisa dibilang tujuannya adalah menanamkan value perusahaan
kepada setiap karyawan yang nantinya akan berwujud dalam perilaku mereka
masing-masing?
A: Yup.. exactly.. kurang lebih seperti itu yang kita harapkan yah... selain adanya
perilaku karyawan yang sesuai dengan value perusahaan, strategi komunikasi
internal di Minamas ini juga bertujuan untuk meningkatkan persentase employee
engagement setiap dua tahun sekali..
Q: Lalu apa strateginya Pak? Untuk mencapai tujuan yang diharapkan?
A: Yaa.. tentunya kita selalu mengkomunikasikan value-value perusahaan tersebut
pada kegiatan internal kita sekaligus meningkatkan employee engagement.
Q: Apakah itu bisa dibilang strategi payung dari keseluruhan aktivitas internal
yang ada pak?
A: yah... bisa jadi Nanda...
Q: Apakah strategi tersebut setiap tahun sama atau berbeda-beda Pak?
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A: Sama dong.. karna tujuan dan latar belakang kita juga masih sama kok tiap
tahunnya. Konsisten.. hehehe..
Q: Baik.. selanjutnya pak.. dengan adanya strategi yang pak Chairul sebut
barusan, implementasi apa sih yang dilakukan? sepertinya ada pengkategoriannya
terlebih dulu yah pak kalo saya lihat hasil GEES nya?
A: Ya.. tentu ada pengkategorian terlebih dulu yah.. seperti yang terpampang
beberapa the key driver yang ada di GEES. Dari seluruh key driver tersebut akan
terseleksi lagi mana driver-driver yang perlu perhatian khusus.. setiap tahunnya
pasti akan berbeda. Untuk hasil sebelum 2014 yaitu 2012 driver yang perlu
diperhatikan adalah valuing people, recognition, work/life balance. Kita ambil
tiga teratas itu yah.. dengan melihat hasil survei itu, kita langsung memulai
dengan memberikan ucapan ulang tahun kepada karyawan yang berulangan tahun
berupa sebuah kartu yang ditanda tangani oleh pihak manajemen, kemudian
dilanjutkan dengan makan siang bersama, kemudia melakukan senam pagi di
setiap hari Jumat di minggu pertama setiap bulannya, serta menginformasikan
pemberitaan-pemberitaan terbaru seputar Minamas kepada seluruh karyawan.
Q: Kayaknya driver yang dihasilkan tahun 2012 justru yang perlu diperhatikan
hal-hal yang sepele yah pak?
A: Ya betul.. justru yang sepele-sepele biasanya kita lupakan kan.. karna acara
internal yang besar sudah berjalan lancar dan rutin tiap tahunnya.. sehingga tidak
perlu dipermasalahkan lagi.
Q: Oh gitu... acara-acara internal apa saja yang dilakukan secara rutin yah pak?
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A: banyak.. Ada Strategic Operations Unit (SOU) Award merupakan pemberian
penghargaan kepada perkebunan-perkebunan yang memiliki prestasi baik,
employee session agar para karyawan dapat berkomunikasi langsung dengan
pihak manajemen, family gathering merupakan penghargaan kepada keluarga
karyawan yang selalu memberikan support kepada mereka, dan masih banyak lagi
deh...
Q: Lalu dibalik aktivitas internal yang ada di Minamas, apakah ada kolaborasi
dengan departemen Corporate Communication Pak?
A: Hm... untuk kolaborasi dengan departemen corporate communication pasti
ada.. terutama bagian internalnya yah.. sebenernya ada beberapa acara yang
konsep besarnya sudah kita buatkan.. sehingga mereka tinggal mengurus detaildetail nya saja.. namun ada juga beberapa yang bersamaan membuat konsep
besarnya kok..
Q: oh gitu... seperti aktivitas apa pak yang departemen corporate communication
nya ikut membuat konsep?
A: ada seperti SOU Award yah...
Q: kalo kita liat dari tingkat persentasi employee engagement tahun 2014 kan
cukup tinggi yah pak.. dari tingkat employee engagement yang tinggi tersebut
sudah memberikan dampak/manfaat apa sih pak? Apakah profit atau nilai saham
yang naik?
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A: sbenernya sih tidak bisa dibilang jika tingkat employee engagement naik, lalu
pofit juga ikut naik yah Nanda.. ibaratkan gini deh.. ada sebuah perusahaan mau
menjual bensinnya seharga 5000 per liternya. Padahal di pasaran itu rata-rata
hanya 3500... ya karna kita mengikuti survei pasar jadi mau ngga mau kita ikutin
3500 gitu.. jadi maksudnya ada external factors juga lho yang mempengaruhi nilai
saham. Tidak hanya dilihat dari employee engagement nya saja..
Q: Hm.. bener juga yah pak. Lalu dampak apa yang pasti timbul dari
meningkatnya employee engagement di Minamas?
A: yang saya amati sih pastinya performa setiap karyawan yang semakin baik ya.
Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan senang hati tanpa ada paksaan.
Sehingga kinerja perusahaan pun juga ikut baik yah..
Q: Menurut pendapat pak Chairul nih Pak? Apa sih ciri-ciri karyawan yang sudah
ter-engage?
A: Em... menurut pendapat saya yah... hm... karyawan yang ter-engage adalah
karyawan yang menjalakan setiap pekerjaannya dengan passion. Orang yang
menjalankan pekerjaanya dengan passion pasti akan rela sepenuh hati
mencurahkan skill dan energi mereka untuk menyelesaikan perkerjaan mereka. Itu
sih idealisme saya yah.. hehe..
Q: Survey GEES ini bisa dikatakan evaluasi dari seluruh upaya aktivitas internal
dalam meningkatkan employee engagement kan pak?
A: yap bisa dikata seperti itu kok..
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Q: Nah dengan melihat angka 64% sebagai tingkat employee engagement di
Minamas yang masuk dalam kategori perusahaan yang memiliki karyawan
dengan high performance, apa pendapat pak Chairul?
A: Kalo saya melihat dari angka 64% itu sih sangat puas yah.. dengan
meningkatnya employee engagement score yang signifikan ini membuat kinerja
perusahaan semakin membaik juga.. namun kita masih berharap dua tahun
kedepan bisa menembus angka 70% ke atas yah..
Q: Lalu apakah dengan meningkatnya engagement score sebesar 13% juga
terwujud dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan value perusahaan Pak?
A: untuk wujud perilaku karyawan yang sesuai dengan value perusahaan belum
kita evaluasi secara pasti yah.. namun untuk tingkat turn over kita sudah mulai
menurun sehingga ya bisa dikatakan karyawan merasa aman dan nyaman bekerja
di sini.
Q: Amin Pak.. Semoga dua tahun ke depan tingkat employee engagement nya bisa
mencapai angka 70% lebih yah. Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk
saya interview yah Pak..
A: Iya sama-sama Nanda.. sukses ya untuk skripsi kamu. Cepat lulus!
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Transkip Wawancara
Nama

: Salman Muttaqin

Jabatan

: Assistant Manager Human Resources Management

Tanggal/Pukul : 9 Mei 2014, 10.15-11.00 WIB
Tempat

: The Plaza Office Tower, lt. 36.
(Ket: Q: Question ; A: Answer)

Q: Selamat Pagi, Pak Salman.. sebelum kita mulai interview mungkin bapak bisa
memperkenalkan diri bapak?
A: Pagi, Nanda.. baik.. nama saya Salman Muttaqin.. Saya di Minamas sebagai
Assistant Manager Human Resources Management.. di Minamas ini sudah hampir
tiga tahun yah...
Q: Oke.. Pak Salman bisa jelaskan cara baca data employee engagement ini Pak?
A: Ya.. jadi data ini diperoleh dari hasil Global Employee Engagement Survey
(GEES) yah Nanda.. yang dulunya dilakukan satu tahun sekali, namun pada tahun
2012 kita menggantinya menjadi dua tahun sekali. Survei ini dilakukan oleh tim
sime darby yang ada di Malaysia yah.. dengan membagikan sejumlah kuesioner
online kepada seluruh karyawan Minamas Plantation yang tersebar di berbagai
Indonesia.
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Q: oh.. jadi karyawan yang di perkebunan juga pak?
A: untuk karyawan yang di kebun hanya sebagian saja.. hanya karyawan yang
memiliki akses internet yang dibagikan.
Q: kalo gitu berapa jumlah total yang dibagikan kuesioner online nya pak?
A: total tenaga kerja kita ada 36000 orang. Kita bagikan kuesioner online tersebut
kepada 25% dari total jumlah karyawan Minamas.. yah sekitar 9000 karyawan..
Q: Mengapa hanya 25% dari total karyawan Pak?
A; karna menurut tim sime darby yang di Kuala Lumpur, 25% dari total karyawan
sudah cukup mewakili dari keseluruhan karyawan yang ada.
Q:Nah lalu apa maksud dari key drivers ini pak?
A: oh ini adalah semacam faktor-faktor yang mempengaruhi khususnya di
Minamas Plantation ini.. banyak yah ada 22 faktor yang dibagi menjadi enam
kategori yah.. lalu setelah dilakukan survei nantinya akan ditemukan belasan
faktor utama yang mempengaruhi.. seperti yang bisa dilihat yah.. pada 2011 ada
sebelas faktor utama, pada tahun 2012 ada empat belas faktor utama. Untuk tahun
2014 kita belum mendapatkan hasil detil faktor-faktor yang utama.. baru hasil
akhirnya. Karna belum sepenuhnya kita terima dari pusatnya..
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Q: Pak Salman bisa bantu menjabarkan aktivitas komunikasi internal yang
dikategorikan berdasarkan driver-drivernya pak?
A: Coba saya ingat-ngat dulu yah Nanda... hm... organization reputation itu
seperti perusahaan telah melakukan banyak CSR dan meraih penghargaan dari
media maupun pemerintahan.. yah mungkin itu nantinya dikomunikasikan kepada
karyawan sehingga karyawan akan merasa proud bekerja di Minamas.. lalu..
recognition seperti acara scholarship and loyalty award yaitu memberika
penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja lama dan memberikan banyak
kontribusi bagi Minamas.. lalu juga ada SOU Award pemberian penghargaan
sejumlah unit kebun yang memiliki prestasi.. lalu kategori employer brand seperti
adanya kompetisi band atau sport antar karyawan sime darby baik tingkat
nasional maupun internasional.. lalu kategori work/life balance seperti adanya
family gathering, pemberian dana kepada karyawan yang memiliki minat
disejumlah bakat di bidang olahraga seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis,
tennis, bowling, senam aerobic, serta ada Minamas Band.. untuk kategori
communication seperti diadakan employee session, HR Info, e-bulletin.. kategori
learning & development berupa adanya training bagi karyawan, memberikan
mereka kesempatan berkembang dalam bekerja di Minamas ini.. kurang lebih itu
yang merupakan aktivitas komunikasi internalnya Nanda..
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Q: Lalu bagaimana cara membaca angka-angka di samping kategori ini pak? Apa
arti plus dan minus nya?
A: Oh gini.. nih kita ambil data yang employee engagement yang 2012 yah.. untuk
kategori recognition nih ya.. apabila kita terus memfokuskan upaya dalam
recognition makan ada kecenderungan employee engagement akan menyumbang
sebesar 25% pada kenaikan persentase employee engagement dua tahun ke depan,
sebaliknya apabila kita menghiraukan soal recognition, maka akan menyumbang
pengurangan 18% dalam persentase employee engagement dua tahun ke
depannya..
Q: Baik terimakasih pak sudah membantu.. lalu gimana dengan time table nya
pak? Apakah dilakukan secara rutin?
A: untuk acara-acara besar seperti SOU Award, Family Gathering, Scholarschip
and Loyalty Award itu rutin satu tahun sekali.. lalu employee session setiap 3
bulan sekali.. dan akivitas komunikasi internal lainnya juga secara rutin namun
tergantung pada kondisi pada saat itu..
Q: Adakah kendala dalam menjalankan kegiatan-kegiatan internal tersebut?
A: em... untuk kendala sih ngga ada yang terlalu menjadi kendala besar yah..
paling kita perlu hati-hati dalam menentukan budget saja dalam setiap acaranya..
agar efisien dan efektif pastinya..
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Q: Lalu bagaimana dengan data timeline nya Pak Salman?
A: yah jadi gini... setelah kita mendapatkan hasil GEES pada tahun 2012, kita
langsung melakukan action results berupa perencanaan untuk meningkatkan
employee engagement untuk dua tahun kedepan tentunya yah.. diikuti juga dengan
survei yang dilakukan kecil-kecilan oleh departemen HR tiap dua bulan sekali..
lalu ini juga ada data implementasi komunikasi internal khusus bulan Juli-Oktober
2012 semoga bisa membantu yah Nanda.. tapi ini masih rutin dilakukan sampai
sekarang kok..
Q: Baik.. mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan ke Pak Salman. Sekali lagi
terimakasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk interview ya Pak.
A: Ya sama-sama Nanda.. sukses ya!
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Transkip Wawancara
Nama

: Inasanti Susanto

Jabatan

: Head of Corporate Communications Minamas Plantation

Tanggal/Pukul : 9 Mei 2014, 14.00-15.00 WIB
Tempat

: The Plaza Office Tower, lt. 35.

(Ket: Q: Question ; A: Answer)
Q:Selamat siang, Ibu Ina.. Apa kabar Ibu?
A: Siang Nanda.. Alhamdullilah baik Nanda. Nanda apakabar?
Q: Baik juga Ibu.. Sebelum kita mulai interview, mungkin ibu bisa menjelaskan
sedikit profil Ibu?
A: Umur saya 45 tahun, pengalaman saya di communication sudah dimulai sejak
tahun 1995.. ya kira-kira 19 tahun yah.. saya pernah kerja di industri automotif,
property, pertambangan, minyak,

advertising,

perhotelan, dan sekarang

perkebunan..
Q: Topik skripsi saya mengenai strategi komunikasi internal di Minamas
khususnya dalam meningkatkan employee engagement Bu.. tapi sebelumnya saya
ingin bertanya peranan apa saja yang dilakukan departemen corporate
communication di Minamas ini ya Bu?
A: Baik.. banyak peranan yang dilakukan di sini.. seperti reputation management,
crisis management, corporate advertising, corporate social reponsibility,
government relations, community relations, media relations, investor relations,
employees shareholder dan membangun relasi yang baik dengan seluruh
stakeholders kita Nanda.. basically adalah stakeholders management juga yah..
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dan kita harus membuat program untuk memitigasi yang beresiko reputasi negatif
perusahaan... intinya how we manage our stakeholder untuk menciptakan reputasi
yang baik di mata mereka and of course it’s impacting to our business..
stakeholders kita itu public, community, media, government, shareholders,
employees..basically public affairs sih..
Q: Apakah semua kegiatan komunikasi internal di Minamas ini bertujuan untuk
meningkatkan employee engagement?
A: Ya itu mungkin bisa jadi salah satunya yah.. We try to engage employee untuk
bisa di retain lebih lama jadi ngga keluar masuk.. intinya adalah provide
corporate news or internal news for employees.. what’s happening goin’ arround
company dan juga mereka tahun perkembangan perusahaan ini.. lalu tentunya juga
selalu mengkomunikasikan keempat values yang dimiliki oleh Sime Darby.
jangan sampai internal employees don’t know prestasi perusahaan dan lainnya..
Q: Selama ini apa saja yang sudah dikomunikasikan kepada karyawan yang ada di
Minamas?
A: Contohnya banyak yah.. seperti core value, internal news, apapun beritanya
yang memang layak untuk di publish.. seperti adanya prestasi yang dibuat oleh
departemen finance, marketing¸atau perusahaan memiliki prestasi baru.. sehingga
karyawan nantinya akan merasa dihargai atas kontribusi terhadap perusahaan..
Q: Media apa yang digunakan untuk mem-publish artikel-artikel itu Bu?
A: Berbicara soal media internal yah.. saat ini media-media yang kita gunakan
adalah, telepon, email, online chatting, memo, portal internal, majalah internal
dan notice board. Content news yang di publish juga tidak harus berasal dari kita
juga.. jika ada pihak lain yang ingin menginput kita sangat welcome. Selain itu...
kita juga membantu mempublikasi kegiatan-kegiatan internal yang ada Minamas..
dibantu publikasi melalui email juga yah selain di portal..
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Q: Lalu apa harapan Ibu dengan memberikan internal news secara intens kepada
karyawan?
A: Well.. we feed employees with informations dengan harapan mereka dapat
menjadi duta perusahaan yang mampu menyebarkan kabar baik tentang
perusahaan karena kita ngga mau mereka berbicara berdasarkan data yang tidak
bisa dipertanggungg jawabkan, makanya kita sediakan informasi yang akurat..
sehingga reputasi perusahaan lebih terjaga. Kedua, supaya mereka secara
keseluruhan untuk me-retain mereka, sehingga dapat memunculkan sense of
belonging dengan mengetahui informasi-informasi terbaru seputar perusahaan. It
gives them more confident karena mereka sudah kita bekali informasi. Ketiga,
communication di perusahaan ini tidak bersifat tertutup yah.. what I know, she
knows, everybody knows about the news.. that’s what I want, transparency..
Adanya transparasi dapat menimbulkan kerja sama yang baik dan saling mengenal
satu sama lain di dalam perusahaan.
Q: Lalu dalam sehari-hari apakah departemen corporate communication dalam
berkolaborasi dengan departemen Human Resources khususnya dalam mengurus
internal perusahaan?
A: ya.. kita dapat bekerja sama dalam mengurus internal perusahaan. Namun
corporate communication.. seperti kita membantu dalam mempublikasi kegiatankegiatan internal yang dibuat oleh HR sampai pembuatan konsepnya juga bisa..
kebanyakan kita reach out di communication dan event. That’s why we involved..
kan kita ibarat kaya koran.. ada berita kita publish.. kita juga membantu dalam
mengkomunikasi value perusahaan melalui portal.
Q: Dalam implementasi komunikasi sehari-hari di internal nih Bu, kira-kira
bagiamana aliran komunikasinya ya Bu?
A: Untuk komunikasi ke atas dan ke bawah sih sebenarnya masih ada sedikit
masalah. Sebenarnya seorang karyawan dapat langsung melakukan two way
comunication dengan pihak manajemen atau orang yang berkpentingan dengan
masalah itu melalui face to face yah.. Namun karena pihak manajemen yang
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cukup sulit untuk ditemui dan belum ada media dari perusahaan yang memadai
untuk berkomunikasi langsung yang khusus untuk menyampaikan kritik dan
saran. Mungkin hanya sebatas melalui SMS atau telepon. Makanya kita sedang
berupaya membuat media yang bisa menghubungkan langsung jika ada seorang
karyawan

yang

ingin

berkomunikasi

langsung

dengan

atasan

untuk

menyampaikan keluhannya. Yang kita harapakan jika nantinya media ini sudah
terbentuk, setiap kritik dan saran yang diberikan oleh karyawan dapat membawa
suatu perubahan yang baik yah bagi perusahaan.
Q: Oh gitu... tidak melewati kepala departemennya dulu atau supervisor nya dulu
gitu Bu?
A: Saya rasa sih lebih baik langsung disampaikan pada yang berkepentingan yah.
Sehingga pesannya dapat tersampaikan. I don’t think kalau lewat beberapa orang
pesannya akan tersampaikan dengan baik. Pasti sudah berbeda.
Q: Kalau untuk komunikasi horisontalnya sendiri Bu? Apakah sudah efektif
komunikasinya?
A: hm.. sebenarnya sih komunikasi horizontal bisa juga dibilang team work yah..
saya rasa kalo dilihat dari sisi komunikasi sih sudah efektif. Setiap departemen
selalu memiliki komunikasi yang intens untuk memecahkan suatu masalah
pekerjaan ataupun berdiskusi mencari ide untuk menjalankan suatu program dan
masih banyak lagi.. Namun jika dilihat dari sisi pekerjaannya masih kurang.
Karena untuk satu orang pegang satu scope pekerjaan itu sepertinya masih terlalu
besar yah. Mungkin karena di sini kita sangat terbatas tenaga yah.. tapi kalo
dilihat dari sisi komunikasinya udah efektif kok..
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Transkip Wawancara
Nama

: Alpha Umbas

Jabatan

: Head Corporate Communications Lippo General Insurance Tbk

Tanggal/Pukul : 10 Mei 2014.
(Ket: Q: Question ; A: Answer)
Q: Selamat siang Pak Alfa. Terima kasih sudah meluangkan waktu di weekend
bapak untuk interview ini Pak. Sebelum memulai pertanyaan interview, bisakah
bapak bisa menjelaskan sedikit tentang profil bapak?
A: Siang, Nanda. Ya sama-sama. Nama Saya Alpha Umbas, saya sekarang
bekerja di PT Lippo General Insurance Tbk sebagai head corporate
communications. Saya bekerja di sini sudah tiga tahun.
Q: Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, pada sebuah organisasi atau
perusahaan tentunya ada komunikasi eksternal dan internal. Menurut Bapak,
seberapa pentingkah komunikasi internal pada suatu organisasi atau perusahaan?
A: Komunikasi internal sangat penting sebagai basic atau platform bagi suatu
perusahaan untuk bertumbuh secara sustain. Artinya, perusahaan itu harus
memiliki fondasi yang kuat. Apabila perusahaan meraih suatu target tiap tahun
dalam bisnisnya, dimana kita tahu bukan hanya hardware nya saja yang
diperhatikan namun juga software atau SDM nya. SDM ini membutuhkan suatu
motivasi dan kenyamanan dalam bekerja. Kita juga memerlukan mereka sebagai
suatu tool sebagai salah satu produktivitas perusahaan. Jika karyawan tangguh
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namun tidak memiliki integritas yang baik, itu tidak disarankan. Untuk itu sebuah
perusahaan perlu memiliki value yang perlu ditanamkan kepada setiap karyawan
secara terus menerus. Tidak mungkin value itu ditanamkan dalam waktu singkat
misalkan satu tahun dan perusahaan menginginkan kenaikan yang luar biasa dari
kualitas karyawannya. Hal ini dilakukan secara terus-menerus selama perusahaan
ini survive. Peranan komunikasi internal di sini adalah menyusun strateginya.
Strateginya tentu ditentukan berdasarkan apa yang menjadi objektif bagi
perusahaan.
Q: Berbicara soal employee engagement, apa yang bapak ketahui tentang
employee engagement?
A: Employee engagement adalah keterlibatan karyawan yang merupakan salah
satu stakeholder dalam membangun perusahaan. Bisa dalam kualitas bekerja,
kualitas mereka berinteraksi, hubungan antar personal, bagaimana menerapkan
standar yang diinginkan perusahaan. Kesimpulannya, bagaimana karyawan
memiliki keteritakan emosional dan rasional terhadap perusahaan. Ini yang
menurut saya tentang employee engagement.
Q: Menurut bapak, seberapa penting perusahaan perlu memperhatikan employee
engagement?
A: Secara gambaran umumnya, karyawan itu lebih memilih suasana yang nyaman
dengan gaji yang proper daripada suasana yang tidak nyaman dengan gaji yang
tinggi. Karena itu akan berdampak pada jangka panjang. Saya rasa semua
perusahaan perlu membangun hubungan dengan seluruh stakeholders mereka
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dalam jangka panjang, karena darahnya bisa mengalir jika kita bisa membangun
secara konsisten. Jika berbicara employee engagement, walaupun yang namanya
perusahaan dalam situasi kondisi bisnis masih belum menguntungkan harus tetap
memperhatikan kualitas SDM. Meskipun memang faktor-faktor lainnya juga
harus diperhatikan untuk mendapatkan profit yang ditargetkan. Hal ini
dikarenakan agar kinerja perusahaan juga tidak menurun.
Q: Ada suatu penelitian yang dilakukan sebuah consultant yang concern pada
bagian human resources, mereka mengatakan bahwa komunikasi internal
merupakan suatu faktor yang mempengaruhi peningkatan employee engagement.
Apakah bapak setuju dengan statement tersebut? Atau mungkin Bapak
mempunyai pendapat lain?
A: Saya setuju dengan statement tersebut. Sebenarnya komunikasi internal akan
lebih baik apabila diterapkan seperti komunikasi horizontal. Jadi tidak ada
komunikasi ke atas dan ke bawah. Karena semuanya akan menganggap sama.
Namun bukan berarti atasan tidak akan memberikan instruksi pekerjaan. Jika
semuanya bisa membaur, pasti komunikasi yang terjadi akan lebih efektif.
Q:Berbicara mengenai strategi komunikasi internal Minamas dalam meningkatkan
employee engagement, mereka memulai penelitian dari latar belakang, tujuan,
strategi, implementasi dan evaluasi mereka. Pada dasarnya mereka ingin
menanamkan values perusahaan kepada setiap karyawan bahkan diharapkan
karyawan dapat mewujudkan itu dalam bentuk perilaku. Selain ingin
menanamkan values, mereka juga ingin meng-engage karyawan mereka melalui
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program-program komunikasi internal yang dilaksanakan. Mereka memperoleh
hasil peningkatan yang cukup signifikan sebesar 13%. Bagaimana menurut
Bapak?
A: Ada beberapa kesamaan impelementasinya pada tempat saya bekerja. Intinya,
untuk meningkatkan employee engagement harus melakukan pembinaan,
pendekatan. Tujuannya untuk memotivasi karyawan, memicu produktivitas.
Biasanya diperlukan ada kerjasama antara departemen HR dan corporate
communications.

Pada

pembuatan

program-program

dikonsepkan

oleh

departemen HR yang secara berkelanjutan. Namun, untuk membangun soft skill
nya, motivasinya secara terus menerus merupakan tanggung jawab corporate
communications. Berbagai program internal yang dilaksanakan di Minamas ini
sudah sangat umum. Banyak perusahaan yang melakukannya. Mungkin perlu
adanya suatu program yang lebih menyetuh ikatan emosional karyawannya.
Terlebih perusahaan ini sepertinya sangat besar sekali. Dengan memiliki 36000
karyawan, jelas hal itu tidak mudah untuk me-maintain karyawan mereka. Maka
perlu adanya upaya yang tidak begitu besar, namun menyentuh emosional
karyawan mereka.

Strategi Komunikasi..., Ananda Wondo, FIKOM UMN, 2014

Strategi Komunikasi..., Ananda Wondo, FIKOM UMN, 2014

Strategi Komunikasi..., Ananda Wondo, FIKOM UMN, 2014

Strategi Komunikasi..., Ananda Wondo, FIKOM UMN, 2014

Ananda Wondo
Address : Victoria River Park Residence
Block A6/ No. 10
Taman Tirta Golf, Bumi Serpong Damai - Tangerang
Phone : 081229905959
E-mail : anandawondo@yahoo.com

QUALIFICATION
// Communicate well with team or partner.
// Having experience in event organizing .
// Effective working both independently or as a team member.
// Consider myself a responsible, respectful, persistant, organized, creative, with
initiative and punctuality.
// Good handling in the development of friendly and respectful relationships.
// Fluent in both spoken and written English.

PERSONAL DATA
// Place & Birthday

: Tegal, December 12nd 1991

// Marital Status

: Single

// Nationality

: Indonesia

// Religion

: Buddha

FORMAL EDUCATION
// 2010 – Present : Faculty of Science Communication, Majoring in Public Relations,
Universitas Multimedia Nusantara
// 2007 – 2010 : State Senior High School 1 Tegal
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// 2004 – 2007 : Pius Junior High School Tegal
// 1998-2004 : Pius Elementary School Tegal

PERSONAL ACHIEVEMENTS
// 2007 : Grade A in National Computer Test ( Microsoft Office Word )
// 2008 : Grade B in National Computer Test ( Microsoft Office Excel )
// 2010 : The Best in Marketing in Asean Science Enterprise Challenge 2010.
The Asian Science Enterprise Challenge (ASEC) is a regional competition for 1619 year olds. It helps raise the level of science and engineering
entrepreneurship through understanding of innovation, business skills and
working with diversity.
// 2011 : Successfully Completed The Table Manner Course held by Grand Sahid Jaya
Jakarta.

ORGANIZATION EXPERIENCE
// May 2011:
Liaision Officer of Asean Science Entreprise Challenge 2011
A coordinator to communicate and coordinate the participants.
// May 2012:
Sponsorship Division – Communication Festival Universitas Multimedia
Nusantara 2012
-

Finding the sponsors to support the event.
Build a good relationship with some companies.
Lobby and negotiating activities.

Liaision Officer of Asean Science Entreprise Challenge 2012
A coordinator to communicate and coordinate the participants.
// July-November 2012:
Sponsorship and Public Relations Division – UMN Night 2012
-

Finding the sponsors to support the event.
Lobbying and negotiating.
Liaision Office of Performer
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-

Media Handling: answer some questions from media.
Media Relations: build good relationship media to support the
publicty of the event.

// December 2012:
Program Section – FIKOM Night 2012.
Responsible for create, manage, and execute the whole event.
President of Ikatan Mahasiswa Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara
(2012-2013)
Responsible for the whole activities that undertaken by Ikatan
Mahasiswa Komunikasi (I’M KOM) Universitas Multimedia Nusantara.
// May 2013:
Chairman – Communication Festival Universitas Multimedia Nusantara 2013
-

Monitor all the process while preparing the event.
A Spokesperson of the entire committee.
Be responsible for the whole event

// December 2013:
Head of Documentation Division - FIKOM Race 2013
Responsible for create a short video and pictures at any moment of the
event.

WORKING EXPERIENCE

// Freelance of Marketing Communication Team, Universitas Multimedia Nusantara.
Responsible for organizing and supervising marketing event.
// Corporate Communications – External Communications (Internship), Minamas
Plantation, A Member of Sime Darby Group.
-

Management Communication of its external and internal audiences.
Media Monitoring: Monitor the output of the print, online, and broadcast
media & analyze the tone of its news.
- Media Relations:to build good relationship with the media.
- Internal/Employee Communications: Create an Employee Session to build a
corporate culture on values that drive organizational excellence.
- Crisis Communication: to keep company's credibility or other reputaional
damage.
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-

Press Conference: Speak directly to the media and answer some questions to
clarify the issues.
- Safety Campign: Create a content message of safety work in office campaign.
- Media Placement: placing ad in some printed media.
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