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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latarbelakang 

Dalam sebuah organisasi/perusahaan, komunikasi merupakan instrumen 

penting dalam menjalankan fungsi manajemen. Komunikasi menjadi jembatan 

dalam membangun harmonisasi sehingga tercipta kesepemahaman dan saling 

pengertian antara perusahaan dengan publik. Tanpa adanya komunikasi, maka 

tidak akan ada aktivitas yang terorganisir dalam sebuah perusahaan. M.T Myers & 

G.E Myers (dalam Ruslan, 2007:93) mengungkapkan bahwa “komunikasi 

memungkinkan seseorang untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan kepada orang 

lain untuk mencapai tujuan bersama.” 

Publik mempunyai peranan penting dalam menunjang kesuksesan setiap 

organisasi/perusahaan. Tujuan organisasi hanya akan tercapai apabila ada 

dukungan dari masing-masing publik, baik internal maupun eksternal. Membina 

hubungan yang harmonis dengan setiap publik menjadi keharusan bagi 

perusahaan sebab masing-masing publik memiliki harapan yang berbeda terhadap 

organisasi. 

Membina hubungan harmonis antara manajemen dengan publik internal 

merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk mencapai tujuan sebab publik 

internal merupakan elemen yang berkaitan secara langsung dengan operasional 

dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Banyak perusahaan yang 

mengalami penurunan kinerja bahkan berujung pada kebangkrutan akibat 

permasalahan internal antara manajemen dengan karyawan maupun dengan 



2 
 

pemegang saham. Sukses tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan 

sangat ditentukan oleh individu yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

Menciptakan hubungan harmonis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan 

dengan mengelola komunikasi internal secara efektif, baik secara formal maupun 

informal. Komunikasi internal dalam organisasi/perusahaan dianggap memiliki 

peran vital untuk membina hubungan harmonis sebab berhubungan dengan 

saluran pertukaran informasi, membangun saling pengertian antarindividu, 

menciptakan komitmen bersama, serta idealnya dapat mencapai hasil yang 

diinginkan. Lawrance D. Brennan (dalam Ruliana, 2014:94) mendefinisikan 

komunikasi internal sebagai 

“pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan 

dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan dengan strukturnya yang khas dan pertukaran 

gagasan itu berlangsung secara horizontal dan vertikal di dalam 

perusahaan sehingga menyebabkan pekerjaan dapat 

berlangsung.” 

Pentingnya membina hubungan harmonis dengan publik internal tidak 

hanya dilakukan oleh manajemen dengan karyawan, melainkan juga dengan 

pemegang saham. Keberadaan pemegang saham dalam suatu 

organisasi/perusahaan tidak kalah penting dengan publik lain karena berkaitan 

dengan pendanaan. Untuk dapat beroprasi secara maksimal, perusahaan tentu 

membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan modal atau orang yang 

mau menginvestasikan uang atau bentuk lain ke organisasi/perusahaan sehingga 

perusahaan dapat beroperasi secara maksimal. 

Tidaklah mudah bagi seseorang atau lembaga untuk menginvestasikan 

modalnya ke dalam suatu organisasi/perusahaan mengingat persaingan bisnis 
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yang semakin kompleks. Pemegang saham sebagai penyedia dana dan fasilitas 

lainnya untuk operasional perusahaan berkepentingan atas keamanan dana yang 

diinvestasikannya. Proses komunikasi internal yang efektif dalam sebuah 

perusahaan dibutuhkan untuk mengintegrasikan pemahaman sehingga dapat 

menumbuhkan kepercayaan pemegang saham untuk tetap menginvestasikan 

modalnya ke organisasi/perusahaan tersebut. 

Membina harmonisasi antara manajemen dan pemegang saham dapat 

dilakukan dengan memberikan informasi seperti laporan keuangan secara berkala, 

kondisi atau prospek bisnis dan kinerja perusahaan, serta pelaksanaan tata kelola 

perusahaan yang dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk transparansi dan 

akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan. Membina harmonisasi 

dengan pemegang saham bermanfaat untuk mengetahui harapan dan pandangan 

pemegang saham, serta memperoleh saran dan masukan demi kepentingan dan 

kesinambungan usaha. 

PT Selecta merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pariwisata yang terletak di kota Batu, Jawa Timur. Taman rekreasi Selecta 

didirikan oleh seorang warga negara Belanda yang bernama De Ruyter de Wildt 

sekitar tahun 1930-an. Setelah mengalami kerusakan akibat perang kemerdekaan 

Republik Indonesia, pada tanggal 19 Januari 1950 taman rekreasi Selecta 

dibangun kembali oleh masyarakat sekitar perusahaan yang dipelopori oleh 

Panitia Pembangunan Kecamatan Batu dan didukung oleh para pekerja, Pamong 

Desa, dan Tokoh Pemuda Desa Tulungrejo yang secara keseluruhan berjumlah 47 

orang (dokumen internal sejarah PT Selecta, 2018). 
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Dalam operasional perusahaan, PT Selecta tidak hanya mengelola taman 

rekreasi, tetapi juga mengelola Hotel dan Restaurant sebagai unit usahanya. PT 

Selecta memilih untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan dan juga 

anggota keluarga dari perseroan sebagai karyawannya. Untuk mengelola ketiga 

unit usaha tersebut, PT Selecta memiliki 150 orang karyawan yang tersebar ke 

dalam beberapa unit kerja seperti bagian administrasi dan umum, unit taman 

rekreasi, unit hotel, unit restauran, marketing, dan security.  

Dari hasil analisis dokumen internal perusahaan (daftar anggota persero PT 

Selecta, 2014) yang ditetapkan oleh PT Selecta pada tanggal 13 April 2014, 

jumlah pemegang saham PT Selecta sebanyak 1.110 orang yang secara mayoritas 

dimiliki oleh masyarakat sekitar perusahaan, yaitu masyarakat desa Tulungrejo 

dan juga karyawan. Namun ada beberapa lembar saham yang dimiliki oleh 

persero dari luar kota seperti Malang, Surabaya, Jakarta, dan Sumatera. 

Kepemilikan saham PT Selecta oleh karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan 

tidak lepas dari aspek historis berdirinya perusahaan. 

Di era pemerintahan presiden Soeharto, pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Perusahaan 

Perseroan yang secara substansi menginstruksikan agar perusahaan melakukan go 

public dan kepemilikan saham persero perlu dibuka untuk masyarakat luas sehingga 

perusahaan dapat mengembangkan usahanya menjadi badan usaha yang maju dan 

mandiri. Dari instruksi tersebut, PT Selecta memilih untuk tidak membuka saham 

secara terbuka agar kepemilikan perusahaan tidak jatuh ke tangan asing. Alternatif 

pilihan perusahaan agar kepemilikan saham tetap dimiliki oleh masyarakat 
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pribumi adalah dengan menjadikan karyawan PT Selecta sebagai pemegang 

saham. 

Selain dari faktor instruksi presiden Soeharto agar perusahaan melakukan go 

public, perang Agresi Militer Belanda juga memberi pengaruh terhadap 

kepemilikan saham oleh masyarakat sekitar perusahaan. Setelah mengalami 

kerusakan akibat perang menuju kemerdakaan tersebut, perusahaan mengalami 

defisit keuangan untuk modal operasioanal. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

perusahaan kemudian menjual saham ke masyarakat sekitar yang dilakukan 

dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah seharga 100 rupiah per lembar 

sahamnya, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang membeli dengan 

harga Rp 75. Kepemilikan saham oleh masyarakat sekitar juga telah diatur dalam 

Ad/Art PT Selecta Pasal 5 ayat 2 (Ad/Art PT Selecta, 2007) yang bertuliskan 

bahwa “Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas saham hanyalah 

warga negara Indonesia asli (Pribumi) atau suatu badan hukum Indonesia yang 

seluruh sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia asli (pribumi).” Aspek 

kekeluargaan dan keterikatan dengan masyarakat menjadi ciri khas PT Selecta 

dalam mengelola perusahaan. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompleks, manajemen, 

karyawan, dan pemegang saham PT Selecta bersinergi untuk membangun dan 

mempertahankan eksistensi ditengah persaingan bisnis yang semakin kompleks. 

PT Selecta terus melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur, seperti 

perluasan tempat parkir, pembangunan wahana wisata baru, pembangunan pasar 

oleh-oleh, dan beberapa pembangunan lain yang berkaitan dengan peningkatkan 
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mutu dan pelayanan. Pembangunan tersebut tentu tidak akan terjadi tanpa adanya 

sinergitas antarkomponen dalam internal perusahaan. Oleh karena itu, 

pelaksanaan komunikasi internal secara efektif sangat diperlukan untuk 

menciptakan hubungan yang harmonis antara manajemen dengan publik 

internalnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam terkait dengan aktivitas komunikasi internal yang 

diterapkan PT Selecta dalam membina hubungan harmonis dengan publik 

internalnya sehingga mampu menjaga kepercayaan dan loyalitas karyawan dan 

pemegang saham. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah: “Aktivitas 

Komunikasi Internal PT Selecta dalam Membina Hubungan Harmonis 

dengan Publik Internal (Studi pada PT Selecta Wisata, Kota Batu, Jawa Timur) 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengetahui: 

“Bagaimana aktivitas komunikasi internal yang diterapkan PT SELECTA dalam 

membina hubungan harmonis dengan publik internal?” 

1.3 Tujuan penelitian 

Untuk mendeskripsikan aktivitas komunikasi internal PT SELECTA dalam 

membina hubungan harmonis dengan publik internal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan dan pendalaman ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian 

komunikasi organisasi mengenai aktivitas komunikasi internal perusahaan dalam 

membina hubungan harmonis dengan publik internal. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi 

lembaga-lembaga ekonomi dalam menjalankan aktivitas komunikasi internal 

untuk membina hubungan harmonis dengan publik internalnya sehingga 

antarkomponen penggerak perusahaan dapat bersinergi mencapai cita-cita dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 


