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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Memperbincangkan manusia rasanya tak lepas dari komunikasi yang telah 

melekat dan menjadi suatu kebutuhan. Komunikasi merupakan salah satu hal 

terpenting dalam kehidupan manusia, karena komunikasi melekat dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga komunikasi merupakan salah satu 

unsur yang mendasar dalam kehidupan manusia baik komunikasi dengan diri sendiri 

ataupun komunikasi dengan orang lain. Hampir dipastikan, bahwa setiap manusia 

dalam kesehariannya tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas komunikasi mulai 

bangun tidur hingga tidur kembali. Menurut sejumlah penelitian 75% dari seluruh 

waktu manusia dipakai untuk berkomunikasi Itulah sebabnya dalam literatur 

penelitian yang menggambarkan komunikasi disebut sebagai ubiquitos (artinya serba 

ada, berada dimanapun dan kapanpun juga). 

Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia, sehingga ada yang menyatakan 

bahwa tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak bermakna atau bahkan juga tidak 

dapat bertahan hidup. Demikian juga dalam sebuah organisasi, komunikasi menjadi 

bagian terpenting dan bahkan sering dibahas meskipun dalam kenyataannya jarang 

sekali dipahami secara tuntas (Abd. Masmuh, 2010:4). 
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Komunikasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam manajemen 

organisasi. karena pada hakekatnya me”manage” adalah “mencapai tujuan melalui 

orang lain” (getting things done trough others). Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

prosentase waktu yang digunakan dalam proses komunikasi adalah sangat besar, yang 

berkisar 75% sampai 90% dari waktu kerja kita. 

Kunci sukses suatu kegiatan Public Relation, banyak sekali disandarkan 

kepada prinsip melaksanakan komunikasi yang efektif. Tanpa adanya komunikasi 

yang baik, suatu organisasi tidak dapat mewujudkan keharmonisan, karena dalam 

organisasi komunikasi yang baik merupakan salah satu pendukung kerja organisasi. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia merupakan 

salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kelangsungan hidup organisasi, 

dimana kinerja karyawan menjadi penentu dalam hasil yang diperoleh. Untuk 

membentuk suatu kerjasama yang baik dan jelas perlu adanya komunikasi yang baik 

antara unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan. 

Sesuai dengan kenyataan betapa pentingnya fungsi komunikasi berperan 

dalam organisasi sering diabaikan. Hal semacam ini yang sering terjadi di dalam 

pengembangan perusahaan yaitu adanya miss understanding (kesalahpahaman) dalam 

komunikasi antara atasan-bawahan maupun sesama anggota dalam organisasi. 

Komunikasi karyawan akan membantu para karyawan mengetahui informasi 

tentang organisasi mereka dan mendorong mereka untuk menyampaikan pandangan 
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mereka kepada pihak manajemen. Komunikasi karyawan adalah suatu spesialisasi 

public relations yang berhubungan dengan “bagaimana para professional public 

relations di korporasi, perusahaan konsultan dan organisasi nirlaba membantu 

mewujudkan komunikasi yang efektif antar karyawan dan antara karyawan dengan 

manajemen puncak”. 

Media internal, video dan media baru merupakan alat untuk menjangkau 

karyawan dalam jumlah besar secara terus-menerus. Personalia dan sumber daya 

yang dipersiapkan untuk media ini telah mengalami peningkatan yang signifikan 

selama setahun terakhir. Ini merupakan aspek yang pertumbuhannya paling cepat 

dalam usaha public relations secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga merupakan 

usaha public relation yang paling dapat kita kontrol. Oleh karena itu, media internal 

sering disebut dengan “media terkontrol” (media yang dapat kita kontrol) (Lattimore, 

2010: 241) 

Media internal merupakan salah satu bentuk komunikasi Public Relation. 

Penggunaan media internal merupakan upaya pihak manajemen perusahaan agar 

lebih terbuka dalam membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Dapat 

dikatakan bahwa media internal adalah jenis media yang diterbitkan untuk keperluan 

publik di dalam organisasi. 

Suatu media internal organisasi harus dapat diterima dan dipahami oleh 

seluruh karyawan serta mampu memenuhi kebutuhan karyawan akan informasi yang 
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berkaitan dengan lingkungan kerja mereka. Informasi akan lingkungan merupakan 

kebutuhan karyawan untuk bisa beradaptasi dengan baik. Informasi yang terdapat 

pada media internal dapat memenuhi kebutuhan informasi para karyawan, terlebih 

lagi apabila dalam berita-berita tersebut menampilkan nama-nama karyawan. Hal 

itulah yang akan semakin memberikan kepuasaan bagi karyawan ketika membaca 

informasi dalam media internal. 

Berbagai macam media internal pada perusahaan semakin memberikan 

kemudahan bagi karyawan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Bulletin 

internal merupakan salah satunya, jurnal yang serupa dengan majalah ini, memuat 

lebih banyak informasi yang bervariasi tentang perusahaan.  

Media komunikasi formal tertulis ke bawah yang banyak digunakan di dalam 

suatu organisasi dan bertujuan untuk menciptakan suasana akrab adalah majalah atau 

bulletin perusahaan yang sering disebut sebagai “house organ”. Berita-berita 

mengenai karyawan dan keluarganya: yang cenderung mengarah pada informasi 

penting bagi jalannya roda organisasi yang lancar dan efisien: merupakan isi utama 

publikasi internal ini. Menurut Tingey, suatu publikasi yang berhasil adalah publikasi 

yang memberitakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan teknologi 

dari dalam perusahaan, lingkungan sosial di dalam perusahaan, lingkungan eksternal 

(seperti misalnya: system perekonomian, inflasi, perpajakan dan produktivitas) dan 

tanggungjawab sosial serta dinamika organisasi (Gunawan, 1985:50).   
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Majalah intern diterbitkan untuk keperluan publik di dalam organisasi, 

terutama para karyawan yang sehari-hariannya bekerja dalam lingkungan organisasi. 

meskipun untuk keperluan intern, penerbitan ini kadang-kadang oleh perusahaan 

besar diselengggarakan dalam bentuk yang bagus. Dalam hal itu ada juga – biasanya 

perusahaan kecil yang menerbitkan dalam bentuk sederhana. 

Majalah intern harus benar-benar dapat memikat perhatian para karyawan 

tanpa terlalu banyak memusatkan soal-soal sosial di luar organisasi. Majalah intern 

ini harus membuat para karyawan merasa dirinya “termasuk organisasi (belong to the 

organization)” dan menumpuk rasa saling pengertian dan tenggang rasa antara 

pimpinan dengan karyawan dan antara karyawan dengan karyawan (Onong, 

1983:155). 

PT PLN (Persero) juga menggunakan bulletin internal sebagai media 

komunikasi bagi para karyawannya. Bulletin yang benama “Fokus” hampir sama 

dengan bulletin internal perusahaan lainnya. Fokus menyajikan berita-berita tentang 

kegiatan-kegiatan internal yang dilakukan PT PLN (Persero), yang berfungsi sebagai 

sarana untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan, persoalan dan informasi 

aktivitas perusahaan lainnya yang perlu untuk diketahui oleh internal perusahaan 

(karyawan), terutama untuk menjangkau publik karyawan di berbagai bagian/divisi. 

Bulletin internal diterbitkan untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan 

perusahaan serta kebijakan-kebijakan perusahaan yang perlu diketahui oleh 
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karyawan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti sumber informasi 

interpersonal, media cetak, media elektronik, publikasi ilmiah dan pertemuan ilmiah 

teknis. Kebutuhan informasi mempengaruhi penggunaan sumber informasi dan juga 

kepuasaan informasi. 

Derr (1983) mengemukakan bahwa kebutuhan informasi merupakan 

hubungan dan tujuan informasi seseorang, artinya ada suatu tujuan yang memerlukan 

informasi tertentu untuk mencapainya. Menurut Katz et al dalam Wardhani (1994), 

kebutuhan informasi termasuk dalam kelompok cognitive need , yakni kebutuhan 

yang didasari oleh dorongan untuk memahami dan menguasai lingkungan, 

memuaskan keingintahuan (curiosity) serta penjelajahan (exploratory). 

Setiap individu memiliki kebutuhan informasi yang berbeda terhadap suatu 

media informasi, begitu juga dengan karyawan sebuah perusahaan. Kebutuhan 

informasi perlu diidentifikasi dalam rangka memuaskan kebutuhan informasi 

karyawan. Oleh karena itu, mutu dan kualitas harus selalu di tingkatkan untuk 

menjamin kepuasan informasi karyawan. Kepuasan informasi karyawan akan 

berimplikasi kepada perbaikan terus menerus sehingga kualitas informasi menjadi 

semakin baik. 

PT PLN (Persero) mengunakan bulletin internal untuk menyebarluaskan 

berita-berita seputar perusahaan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab 

perusahaan untuk menjaga komunikasi dengan karyawan. Selain itu, penyebarluasan 
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informasi tentang perusahaan juga untuk memenuhi kebutuhan informasi karyawan 

akan berita terkini tentang perusahaan. Sedangkan kepuasan informasi itu merupakan 

efek yang ditimbulkan dari kebutuhan informasi. Singkatnya apabila kebutuhan 

informasi karyawan akan berita tentang perusahaan sudah terpenuhi lewat bulletin 

internal, maka hal itu akan mempengaruhi kepuasan informasi karyawan. 

Dalam penelitian yang berjudul Hubungan Antara Menonton Berita 

Agropolitan News Dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Masyarakat (Studi Pada 

Masyarakat Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumi Aji Kota Batu) 

menunjukkan hasil bahwa pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat terhadap 

media massa termasuk kategori kuat. Sehingga diperoleh keputusan bahwa menonton 

berita Agropolitan news mempunyai hubungan dengan pemenuhan kebutuhan 

informasi masyarakat. Media massa sudah terbukti dapat memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat. Hal ini tentu menarik bila yang menjadi objek penelitian 

adalah bulletin internal, sebab bulletin internal memiliki jangkauan yang terbatas 

hanya untuk kalangan internal perusahaan saja. 

Dari uraian di atas, komunikasi dengan karyawan melalui bulletin internal 

menjadi menarik untuk di teliti. Peneliti pun ingin mengetahui analisi kebutuhan dan 

kepuasan informasi pada bulletin internal sebagai media komunikasi. Karena telah 

diketahui bahwa menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan merupakan cara 

agar perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan industri yang padat saat ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebutuhan dan kepuasan informasi pada 

bulletin internal sebagai media komunikasi karyawan PT PLN (Persero) APJ 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kebutuhan dan kepuasan informasi 

pada bulletin internal sebagai media komunikasi karyawan PT PLN (Persero) APJ 

Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan berupa : 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis. Serta 

menambah kajian ilmu komunikasi, khususnya tentang komunikasi 

organisasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan oleh PT PLN (Persero) APJ Malang Jalan Basuki Rahmat no 100 

Malang untuk meningkatkan komunikasi dengan karyawan. 

E. Kajian Pustaka 

E.1 Pendahuluan 

Sebelum ada hubungan dengan konsumen, pelanggan, lingkungan, 

investor dan pihak lain diluar organisasi, manajemen harus lebih dahulu 

memperhatikan orang – orang yang bekerja kepada mereka – yakni para 

karyawan. Karena itu, CEO di dalam organisasi sering memandang karyawan 

mereka sebagai “publik nomor satu” atau “aset organisasi paling penting” dan 

mereka berusaha menciptakan “kultur organisasi” yang bisa menarik dan 

mempertahankan karyawan atau pekerja yang produktif. Bagian dari PR ini 

dinamakan hubungan internal (Cutlip, Center dan Broom, 2006:12). 

Hubungan internal adalah bagian khusus dari PR yang membangun 

dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling bermanfaat antara 

manajer dan karyawan tempat organisasi menggantungkan kesuksesannya. 

Menurut Alvie Smith, mantan direktur komunikasi korporat di General 

Motors, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa manajemen menghormati 

salah satu aspek dari fungsi PR ini: 
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1. Arti penting pemahaman, teamwork dan komitmen karyawan dalam 

mencapai hasil standar, aspek positif dari perilaku karyawan ini sangat 

dipengaruhi oleh komunikasi dua arah yang interaktif diseluruh 

organisasi. 

2. Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi – manajer, 

jaringan yang membuat setiap supervisor di setiap level bisa 

melakukan komunikasisecara efektif denagn karyawannya. Kebutuhan 

ini bukan sekadar informasi yang berkaitan dengan tugas dan harus 

mencakup isu publik dan isu bisnis penting yang mempengaruhi 

keseluruhan organisasi (Cutlip, 2006:12). 

E.2   Pengertian Komunikasi Organisasi 

Menurut Redding dan Sanborn mengatakan bahwa komunikasi organisasi 

pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang 

termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, hubungan manusia, hubungan 

persatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan kepada 

bawahan, komunikasi upward atau komunikasi bawahan kepada atasan, komunikasi 

horizontal atau komunikasi dari orang – orang yang sama level/tingkatannya dalam 

organisasi, ketrampilan berkomunikasi dan berbicara, mendengarkan, menulis dan 

komunikasi evaluasi program (Abd. Masmuh, 2010: 5). 
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 Berbeda dengan Joseph Devito yang mendefinisikan komunikasi organisasi 

merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di dalam organisasi – di 

dalam kelompok formal maupun informal organisasi. Komunikasi formal adalah 

komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi pada 

organisasi. Isinya berupa cara – cara di dalam organisasi, produktivitas dan berbagai 

pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi: memo, kebijakan, pernyataan, 

jumpa pers dan surat –surat resmi. Komunikasi informal adalah komunikasi yang 

disetujui secara social. Orientasinya tidak pada organisasinya sendiri, tetapi lebih 

kepada anggotanya secara individual (Abd. Masmuh, 2010:6). 

Komunikasi dengan karyawan merupakan kunci utama suksesnya program 

humas modern.  Fungsi komunikasi internal adalah mengusahakan para karyawan 

mengetahui apa yang sedang dipikirkan manejemen dan mengusahakan agar 

manejemen mengetahui apa yang sedang dipikirkan karyawan. Komunikasi dari 

manajemen kepada karyawan dalam sebuah organisasi besar harus melalui beberapa 

tahap otoritas.  

Hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan masyarakat umum 

dimulai dengan komunikasi dengan karyawan yang baik. Sebuah perusahaan tidak 

akan memperoleh hubungan komunikasi yang baik apabila para karyawannya tidak 

diberikan informasi atau informasi yang salah (F.Moore, 2004:347). 
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Kegagalan yang serius dalam komunikasi karyawan menciptakan kelambanan 

pegawai, ketidakefisienan, penurunan hasil, penurunan semangat kerja, pemogokan 

yang merugikan, kepailitan serta masalah lainnyayang menimbulakn dampak yang 

merugikan pada penjualan, keuntungan dan citra produk (F.Moore, 2004:347). 

Komunikasi lisan antar personal merupakan metode yang paling efektif. Para 

karyawan lebih menyukai komunikasi lisan karena komunikasi ini memungkinkan 

pertanyaan, penolakan serta penjelasan. Akan tetapi, komunikasi lisan memiliki 

kelemahan dan ia tidak mengandalakan media lainnya. Pesan yang diucapkan 

acapakali disalah tafsirkan didengar secara semu dan mudah dilupakan. 

Media cetak dan media grafik digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan 

dengan para karyawan. Media tersebut tidak terlalu mahal dan dapat menyamapikan 

pesan kepada orang yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat serta 

memaparkan kisah yang tersusun secara lebih baik. 

E.2.1  Fungsi Komunikasi Organisasi 

  Ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Produksi dan Pengaturan 

Artinya, komunikasi yang terutama berhubungan dengan penyelesaian 

pekerjaan dan membantu organisasi mencapai tujuan produksi (produk, jasa – 

jas dsb) adalah berorientasi pengaturan dan produksi. Contoh komunikasi 
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produksi adalah informasi penjualan, pesan pengawasan mutu, anggaran dan 

pesan – pesan kebijaksanaan dan pengaturan yang menunjukkan kepada para 

anggota organisasi mengenai bagaiman melaksanakan tugas – tugas mereka. 

2. Fungsi Pembaharuan 

Artinya, aktivitas – aktivitas komunikasi seperti system saran di 

seluruh organisasi, pekerjaan penelitian dan pengembangan, riset dan analisa 

pasar, siding – siding urun – saran (brainstorming) dan panitia „tank pemikir‟. 

Fungsi ini menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 

– perubahann yang terjadi dalam linngkungannya. 

3. Fungsi Pemasyarakatan atau Pemeliharaan 

Artinya, aktivitas – aktivitas komunikasi yang menyangkut : harga diri 

para anggota organisasi, imbalan dan motivasi pegawai, moral, hubungan 

antar pribadi mereka dalam organisasi. 

4. Fungsi Tugas 

Artinya, aktivitas – aktivitaskomunikasi berkenaan dengan 

pelaksanaan tugas – tugas organisasi oleh anggota organisasi. Pesan ini 

mencakup pemberian informasi kepada karyawan untuk melakukan tugas 

mereka secara efisien. 

5. Fungsi Perintah 

Artinya, komunikasi memperbolehkan anggota organisasi  

“membicarakan, menerima, menafsirkan dan bertindak atau suatu perintah”. 
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Dua jenis komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi ini adalah 

pengarahan dan umpan balik dan tujuannya adalah berhasil mempengaruhi 

anggota lain dalam organisasi. 

6. Fungsi Relasional 

Artinya, komunikasi memperbolehkan anggota organisasi 

“menciptakandan mempertahankanbisnis produktif dan hubunan personal 

dengan anggota organisasi lain”.  

7. Fungsi Manajemen 

Artinya, pilihan dalam situasi organisasi sering dibuat dalam keadaan 

yang sangat ambigu. Misalnya, motivasi berganda muncul karena pilihan 

yang diambil akan mempengaruhi  rekan kerja dan organisasi demikian juga 

diri sendiri, tujuan organisasi tidak jelas dan konteks yang mengharuskan 

adanya pilihan tersebut  mungkin tidak jelas(Abd. Masmuh,2010:77). 

E.1.2  Penggolongan Komunikasi Dalam Organisasi 

Bentuk dan jenis komunikasi biasanya digolongkan atau diklasifikasikan 

dalam berbagai kategori untuk tujuan studi analisa, penjelasan dan perbandingan. Ada 

lima penggolongan komunikasi dalam organisasi yang biasa dipakai, yaitu: 

a. Komunikasi Lisan dan Tertulis 

Dasar penggolongan komunikasi lisan dan tertulis ini adalah 

bentuk pesan yang akan disampaikan. Banyak bentuk komunikasi 
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terutama komunikasi antar pribadi (interpersonal communication), 

disampaikan secara lisan maupun tertulis. Karena sebagian besar 

interaksi manusia terjadi dalam bentuk ini, maka berbagai studi telah 

dilakukan untuk menilai manfaat dan efisiensi dari pesan yang 

disampaikan dengan cara ini. 

b. Komunikasi Verbal dan Non Verbal 

Jika dua orang berinteraksi, maka informasi mengenai perasaan 

dan gagasan – gagasan dan ide – ide yang timbul akan 

dikomunikasikan. Informasi mengenai perasaan seseorang 

dikemukakan secara lisan melalui apa yang dikatakan dan bagaimana 

mengatakannya. Perasaan seseorang juga dapat dinyatakan melalui 

berbagai isyarat – isyarat atau signal – signal non verbal dalam 

percakapan tatap muka langsung, perasaan, keadaan jiwa atau suasana 

keadaan hati seseorang dinyatakan melalui gerakan isyarat (gesture), 

ekspresi wajah, posisi dan gerak badan, postur dll. 

c. Komunikasi ke Bawah 

Aliran informasi dalam komunikasi ke bawah mengalir dari 

tingkatan manejemen puncak ke manajemen menengah, manajemen 

yang lebih rendah dan akhirnya samapi pada karyawan operasional. 
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d. Komunikasi Ke Atas 

Aliran komunikasi ke atas dari hirarki wewenang  yang lebih 

rendah ke yang lebih tinggi biasanya mengalir di sepanjang rantai 

komando. Fungsi utamanya adalah memeproleh informasi mengenai 

kegiatan, keputusan dan pelaksanaan pekerjaan karyawan pada tingakt 

yang lebih rendah. 

e. Komunikasi Ke Samping 

Komunikasi ke samping (lateral communication) terjadi antara 

dua pejabat atau pihak yang berada dalam tingkatan hiraarki 

wewenang yang sama (komunikasi horizontal) atau antara orang atau 

pihak pada tingkatan berbeda yang tidak mempunyai wewenang 

langsung terhadap pihak lainnya (komunikasi diagonal). 

f. Komunikasi Formal 

Komunikasi formal terjadi diantara karyawan melalui garis 

kewenangan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dalam 

menggunakan komunikasi formal ini, sangat penting bagi manajemen 

menciptakan kondisi ynag menyenangkan terjadinya komunikasi ke 

atas maupun ke samping. 
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g. Komuikasi Informal 

Komunikasi informal terjadi di antara karyawan dalam suatu 

organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama lain terlepas 

dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. 

h. Komunikasi Satu Arah 

Jenis komunikasi satu arah ini menghilangkan kesempatan 

untuk memperoleh penjelasan dan konfirmasi. Jenis komunikasi ini 

hanya menekankan penyampaian pesan. 

i. Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi Dua Arah mempunyai dua system umpan – balik 

yang terpasang tetap (built-in system of feed back) di dalamnya, yang 

memungkinkan umpan-balik pesan yang disampaikan (Abd. Masmuh, 

2010:22) 

E.2 Media Internal Humas 

Media internal humas adalah berbagai macam sarana penghubung yang 

dipergunakan oleh seorang humas (mewakili organisasi) dengan publiknya, yaitu 

public internal maupun public untuk membantu pencapaian tujuan (Rumanti, 2002: 

118). 

 



18 

 

Secara garis besar media tersebut Humas dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

1. Media cetak, termasuk didalamnya adalah house journal, surat kabar, majalah 

dan sebagainya. 

2. Broadcasting Media, termasuk didalamnya adalah radio, televisi. 

3. Special Event (kegiatan-kegiatan khusus) 

4.  Media Luar Ruang, termasuk diadalamnya spanduk, papan reklame, poster 

dan lain-lain. 

Media internal atau yang biasa disebut house journal adalah media internal 

yang digunakan oleh humas untuk keperluan publikasi atau sebagai sarana 

komunikasinya yang ditujukan pada kalangan terbatas (Ruslan, 2001:212). 

Sedangkan menurut Rumanti (2002:118), house journal adalah suatu penerbitan 

untuk kalangan sendiri (private publication) yang dibedakan dari commercial press. 

Sedangkan pembagian media menurut Rumanti (2002:119) ada beberapa jenis 

media internal humas yaitu: 

a) Majalah, jurnal ini memiliki format majalah seperti pada majalah pada 

umumnya, isi kebanyakan adalah tulisan dan ilustrasi. 

b) Newsletter, sebuah tipe house journal yang berisikan intisari berita-berita 

(berita yang singkat) ukurannya biasa sama dengan majalah pada umumnya, 

hanya jumlah halamannya lebih sedikit. 
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c) Koran, sebuah tipe house journal yang mirip dengan Koran terkenal dan 

kebanyakan isinnya berupa berita-berita utama, artikel pendek dan ilustrasi-

ilustrasi. Biasa terbit mingguan, dua mingguan, bulanan atau dua bulan sekali. 

d) Majalah dinding, sebuah tipe house journal yang isinya berupa komunikasi 

antar karyawan dalam organisasi atau perusahaan dan berada di lingkungan 

perusahaan tersebut. 

Frank Jeffkins menambahan beberapa jenis media internal humas yang 

member sejumlah dimensi baru atas hubungan pihak manajemen dan para karyawan 

perusahaan pada umumnya, diantaranya: 

i. Jurnal Audio yaitu berita dapat direkam pada sebuah pita kaset yang bisa 

diputar ulang kapan saja oleh semua orang, baik itu di kantor, di tengah 

perjalanan maupun di rumah. 

ii. Jurnal Video yaitu suatu peristiwa atau acara yang direkam melalui kamera 

video. Keunggulan dari jurnal bentul ini adalah lebih jelas dalam 

menggambarkan situasi sehingga apa yang hendak di tampilkanlebih mudah 

dipahami. 

iii. Video perusahaan merupakan perkembangan lebih jauh dari jurnal video yang 

berupa jaringan komunikasi televise di perusahaan yang ditransmisikan 

melalui satelit ke  berbagai cabang dan unit perusahaan. 
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iv. Koran elektronik adalah suatu jaringan komunikasi melalui computer, diman 

computer induk disambungkan dengan sejumlah besar computer pribadi 

(Jeffkins, 1992:138) 

Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya Effective Public Relation 

(2000:287) menjelaskan beberapa tujuan dari media internal, diantaranya: 

1. Memberi informasi kepada karyawan tentang pedoman kerja, arah tujuan 

organisasi. 

2. Menyediakan informasi yang diperlukan karyawan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pekerjaan. 

3. Mendorong karyawan untuk memelihara dan meningkatkan standar orgainsasi 

dan komitmen untuk perbaikan, kualitas, peningkatan efisiensi, perbaikan 

pelayanan dan tanggung jawab social yang tinggi. 

4. Menghargai prestasi dan kesuksesan karyawan 

 Sedangkan menurut sebuah survey  dalam Effendy, 1999:129 yang dilakukan 

oleh para redaktur publikasi perusahaan di Amerika dari 27 hanya 4 tujuan media 

internal yang dianggap esensial, yakni: 

a. Untuk memberikan informasi mengenai operasionalisasi, kebijakan dan 

masalah-masalah perusahaan. 

b. Untuk lebih mendekatkan para karyawan kepada perusahaan 
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c. Untuk membuat para karyawan merasa dirinya anggota dari organisasi 

tunggal. 

d. Untuk membantu para karyawan mengerti satu sama lain. 

E.3 Fokus Penelitian 

E.3.1 Kebutuhan Informasi 

Penelitian ini berfokus pada aspek kebutuhan informasi yang 

dititikberatkan pada tingkat penggunaan bulletin internal sebagai media 

informasi bagi karyawan PT PLN (Persero) – Malang. Jadi bagaimana 

bulletin internal perusahaan menjadi sumber informasi bagi karyawan 

perusahaan. Kebutuhan informasi bagi setiap karyawan berbeda-beda antara 

yang satu dengan lainnya. 

Kebutuhan informasi bagi karyawan dapat diketahui dengan cara 

melakukan identifikasi kebutuhan karyawan. Kebutuhan informasi, adalah  

bahwa setiap orang memerlukan informasi untuk menunjang kegiatan mereka 

dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk peningkatan taraf hidup mereka. 

Karyawan dikatakan mendapatkan kebutuhan informasi apabila: 

1. Mencari informasi yang dibutuhkan dalam buletin internal. 

2. Bulletin internal menjadi media informasi karyawan tentang 

perusahaan. 
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E.3.2 Kepuasan Informasi  

Pada kepuasaan informasi, peneliti akan menitikberatkan pada 

informasi-informasi yang ada pada bulletin internal perusahaan. Kepuasaan 

informasi juga berhubungan dengan kebutuhan informasi. Kepuasan 

karyawan sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman 

karyawan dari informasi yang didapatkan.  

Berhubungan dengan kepuasan karyawan, identifikasi dan pengukuran 

kebutuhan informasi dalam rangka memenuhi kepuasan karyawan menjadi hal 

yang penting dan esensial bagi setiap sumber informasi. Hasil identifikasi, 

dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi keperluan pengembangan 

informasi dan implementasi strategi  peningkatan kepuasan karyawan. 

Karyawan dikatakan mendapatkan kepuasan informasi apabila: 

1.  Mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Informasi yang ada bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan 

F. Teori Informasi Organisasi 

Teori informasi organisasi Karl Weick dikenal sebagai kerangka 

teoritis yang kuat untuk menjelaskan bagaimana organisasi tersebut 

memahami informasi yang diterimanya bagi keberadaan organisasi tersebut. 

Teori ini menggunakan perspektif teoritis lainnya yang menjelaskan proses-



23 

 

proses yang dilalui oleh sebuah organisasi untuk menerima input dari orang 

lain. Weick menekankan pentingnya interaksi manusia dalam pemrosesan 

informasi, karenanya komunikasi merupakan fokus sentral teori ini. Idenya 

yang utama adalah bahwa organisais bukan hanya sturktur semata, melainkan 

suatu kesatuan yang diciptakan oleh anggota-anggota organisasi yang terus-

menerus bertransformasi dan berubah. 

Teori ini mengikuti pemikiran teori sistem , dan bahkan Eric Eisenberg 

dan H.L. Goodball percaya bahwa teori ini telah “menyegarkan” teori sistem. 

Sejumlah asumsi mendasari teori ini: 

a. Organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi 

b. Informasi yang diteriam sebuah organisasi berbeda dalam hal 

ketidakjelasan 

c. Organisasi manusia telibat di dalam pemrosesan informasi 

untuk mengurangi ketidakjelasan informasi 
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G.  METODE PENELITIAN 

G.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitaif deskriptif. 

G.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang mana peneliti ingin 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel, atau lebih (independen) 

tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu 

dengan variable lain (Sugiyono, 2009:11).  

G.3 Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel tidak secara random, tetapi 

dilakukan berdasarakan pada kebijakan penelitian itu sendiri. Kriteria sampel 

dalam penelitian ini antara lain  

a. karyawan yang pernah membaca buletin internal setidaknya 

tiga kali secara berurutan 

b. bersedia diwawancara secara mendalam 

Penelitian ini dilakukan di kantor PT PLN (Persero) Jalan Basuki 

Rakmat no 100 Malang. Penelitian ini dilaksanakan hingga April 2012. 
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G.4 Jenis Data 

G.4.1 Data Primer 

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan karyawan 

mengenai bulletin internal PT PLN (Persero) Jalan Basuki Rakmat no 

100 Malang. 

  G.4.2 Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari menelaah literatur, arsip-arsip dan 

data resmi dari PT PLN (Persero) Jalan Basuki Rakmat no 100 

Malang. 

G.5 Teknik Pengumpulan Data 

 G.5.1  Wawancara 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2010:74). Proses wawancara 

ini berpedoman pada garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti 

menyusun draf wawancara, berupa poin-poin pertanyaan yang selanjutnya 

ditanyakan kepada narasumber. Hasil dari proses wawancara tersebut 

kemudian dicatat oleh peneliti sehingga memudahkan dalam analisa. 
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Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang 

kebutuhan dan kepuasan informasi karyawan pada bulletin internal sebagai 

media infprmasi karyawan. 

 G.5.2 Dokumentasi 

 Berupa kumpulan artikel tentang bulletin internal yang memuat berita 

tentang karyawan PT PLN (Persero) Jalan Basuki Rakmat no 100 Malang 

Dokumentasi didapat dari arsip PT PLN (Persero) Jalan Basuki Rakmat no 

100 Malang 

G.6 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and 

Huberman. Dikemukakan Miles dan Huberman, aktifitas data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas sehingga 

datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2010:91). Tahap-tahap dalam analisa kualitatif yaitu 

(1) Reduksi data atau Data Reduction yaitu mereduksi data merupakan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal sesuai dengan penelitian, memfokuskan pada hal-hal 

yang dianggap penting, (2) Penyajian Data atau Data Display dimana dalam 

penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat dan yang paling umum teks yang 

bersifat naratif, (3) Verifikasi atau Conclusion Drawin yaitu penarikan kesimpulan 

dan verivikasi. 
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G.8 Teknik Keabsahan Data 

Adalah teknik yang digunakan untuk menguji kebenaran dan kejujuran subjek 

dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialam, dirasakan atau dibayangkan 

(Kriyantono, 2009:70). Dalam hal ini peneliti menggunakan Triangulasi yaitu 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannyadenagn data lain yang 

tersedia.  

Triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi  yang diperoleh dari sumber yang berbeda 

(Kriyantono,2006:72) 

 

 

 

 

 

 

 

 


