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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Organisasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi Organisasi 

Dalam sebuah organisasi/perusahaan, komunikasi merupakan instrumen 

penting dalam melaksanakan fungsi manajemen. Komunikasi menjadi instrumen 

dalam membangun kesepemahaman dan saling pengertian antara perusahaan 

dengan publik. Tanpa komunikasi, maka sebuah aktivitas tidak akan terorganisir. 

Menurut Katz dan Robert Kahn (dalam Ruslan, 2007:92) “dalam sebuah 

organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dan 

membangun pengertian dari satu individu ke individu lain.” Hal senada juga 

diungkapkan M.T Myers & G.E Myers (2007:93) bahwa “untuk mencapai tujuan 

bersama, komunikasi memungkinkan seseorang untuk melakukan koordinasi 

terkait suatu kegiatan kepada orang lain.”  

Menurut Katz dan Robert Kahn (dalam Rohim, 2016:124) “komunikasi 

organisasi merupakan arus pertukaran informasi dan simbol/makna dari individu 

ke individu lain ataupun individu ke kelompok dalam suatu organisasi.” 

Sedangkan menurut Thayer (2016:124), “komunikasi organisasi merupakan arus 

data yang akan melayani komunikasi organisasi dan proses interkomunikasi 

dalam beberapa cara.” Thayer menyebut minimal ada tiga sistem komunikasi 

dalam organisasi. Pertama terkait kerja organisasi seperti tugas-tugas operasional 

organisasi; kedua berkaitan dengan manajemen organisasi seperti peraturan, 
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perintah, dan petunjuk; ketiga berkenaan dengan pemeliharaan dan pengembangan 

organisasi, seperti hubungan dengan personal maupun stakeholder yang menjadi 

publik organisasi. 

R. Wayne Pace dan Don F. Faules (dalam Ruliana, 2014:17-18) 

menjelaskan komunikasi organisasi dalam dua perspektif. Pertama, perspektif 

tradisional (fungsional dan objektif) yang mendefinisikan komunikasi organisasi 

adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi dalam 

organisasi tertentu. Kedua, perspektif interpretatif (subjektif) yaitu memaknai 

proses komunikasi organisasi sebagai sebuah proses penciptaan makna atas 

interaksi yang terjadi dalam organisasi. Atau dengan kata lain, komunikasi 

organisasi dalam perspektif ini adalah perilaku pengorganisiran yang terjadi 

dalam sebuah organisasi seperti bagaimana mereka yang terlibat dalam proses 

tersebut berinteraksi serta memberi makna atas apa yang sedang terjadi. 

Dari penjelasan beberapa ahli terkait dengan komunikasi organisasi, maka 

dapat dipahami bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu proses pengiriman 

dan penerimaan pesan atau informasi baik secara formal maupun informal yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi/perusahaan dan 

meminimalisir munculnya perbedaan/ketidakmengertian (missunderstanding) 

dalam memaknai sebuah informasi. Komunikasi dalam organisasi mengandung 

arti sebagai proses transaksional yang mana seseorang dalam melakukan 

komunikasi dengan pihak lain terjadi pertukaran simbol dan membentuk suatu 

makna untuk mencapai tujuan bersama. Dari pandangan para ahli tersebut pula 
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dapat disimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk mengelola aktivitas dalam suatu 

organisasi adalah melalui proses komunikasi. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi Organisasi 

Menurut Dr. Kadri (dikutip dalam Rohim, 2016:126-128) dalam suatu 

organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam 

organisasi terbagi menjadi empat fungsi, yaitu fungsi informatif, regulatif, 

persuasif, dan integratif. Fungsi komunikasi dalam organisasi tersebut kemudian 

dijelaskan secara terperinci sebagai berikut: 

1. Fungsi informatif 

Komunikasi organisasi dapat dipandang sebagai sebuah sistem 

pemrosesan informasi. Artinya, seluruh anggota dalam suatu organisasi 

berharap utnuk bisa memperoleh informasi yang lebih banyak, akurat dan 

tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota 

organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti.  

2. Fungsi regulatif 

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku dalam 

suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi 

regulatif, yaitu:  

a) Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran 

manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk 

mengendalikan seluruh informasi yang akan disampaikan serta 

memberi intruksi agar perintah-perintahnya dilaksanakan. 
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b) Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya 

berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian 

peraturan terkait pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk 

dilakukan. 

3. Fungsi persuasif 

Dalam mengelola organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu 

membawa hasil sesuai yang diharapkan. Banyak pimpinan memilih 

langkah persuasif kepada bawahannya dalam memberikan instruksi sebab 

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela akan menghasilkan kepedulian 

yang lebih besar dibanding jika pimpinan sering menunjukkan kekuasaan 

dan kewenangannya. 

4. Fungsi integratif 

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan 

baik. Saluran-saluran tersebut akan bermanfaat untuk mengintegrasikan 

pemikiran dan tujuan organisasi. 

Sementara itu, menurut M.T. Myers dan G.E Myers (Ruslan, 2007:115), 

fungsi komunikasi dalam suatu organisasi dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: 

1. Produksi dan pengaturan 

− Menentukan rencana, sasaran, dan tujuan 

− Merumuskan bidang-bidang masalah 

− Mengkoordinasi tugas secara fungsional 
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− Memberikan instruksi, petunjuk, dan perintah untuk melaksanakan 

fungsi serta tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahan 

− Memimpin dan mempengaruhi bawahan 

2. Sosialisasi dan pemeliharaan 

− Berkaitan dengan mempengaruhi harga diri, kebanggaan, rasa 

memiliki, dan tanggungjawab anggota 

− Human relations antarpribadi dan manajemen organisasi 

− Memotivasi untuk menyatukan keinginan dan tujuan antara 

individu dengan sasaran dan tujuan pokok perusahaan 

2.1.3 Tujuan Komunikasi Organisasi 

Secara sederhana, tujuan umum komunikasi organisasi adalah untuk 

memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut 

Liliweri (Ruliana, 2014:24), ada empat tujuan komunikasi dalam organisasi, 

yakni: 

1) Menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat 

2) Membagi informasi 

3) Menyatakan perasaan dan emosi 

4) Melakukan koordinasi 

Harold Koontz (2014:24-25) menyatakan bahwa komunikasi dalam 

organisasi menyatukan fungsi manajerial dan komunikasi diperlukan untuk 

1) Menentukan dan menyebarkan tujuan perusahaan 

2) Mengembangkan rencana 
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3) Mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lain dengan cara yang 

efektif dan efisien  

4) Memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan suatu suasana 

yang harmonis 

Sedangkan menurut Ruslan (2007:115), komunikasi merupakan dasar untuk 

mengadakan kerjasama, interaksi, dan menebarkan pengaruh dalam manajemen 

organisasi. Tujuan komunikasi dalam suatu organisasi dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang diterima dengan 

akurat serta jelas sumber-sumbernya 

2. Menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pengambil keputusan 

3. Memegang peranan penting dalam proses kepengawasan sebab jika 

informasi yang diterima tidak akurat, maka fungsi pengawasan tidak dapat 

dilaksanakan secara tepat  

4. Untuk menetapkan sasaran dan tujuan: yaitu perlunya keputusan yang 

berlandaskan konsensus bersama, baik secara individual maupun untuk 

pencapaian sasaran dan tujuan utama perusahaan.  

2.1.4 Publik Organisasi 

Dalam suatu organisasi/perusahaan, publik diklasifikasikan menjadi dua 

bagian, yaitu public internal (internal public) dan public eksternal (eksternal 

public). Effendy (1993:134) menjelaskan bahwa hubungan dengan berbagai 

publik tersebut sangat penting untuk selalu dipelihara dan dibina oleh perusahaan 

dalam rangka menciptakan goodwill dan kepercayaan, menimbulkan pengertian 
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bersama serta menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. 

Adapun klasifikasi publik dalam suatu organisasi/perusahaan menurut Effendy 

(1993:134) yaitu: 

1) Publik Internal 

a) Hubungan dengan karyawan (employee relations) 

b) Hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) 

2) Publik Eksternal 

a) Hubungan dengan pelanggan (customer relations) 

b) Hubungan dengan khalayak sekitar (community relations) 

c) Hubungan dengan pemerintah (goverment relations) 

d) Hubungan dengan pers (press relations) 

2.1.5 Hambatan-Hambatan dalam Komunikasi Organisasi 

Komunikasi dalam sebuah organisasi tidak selamanya berjalan lancar 

seperti yang diharapkan. Seringkali konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi 

dilatarbelakangi oleh kesalahpahaman dalam menerima dan memaknai informasi. 

Robbins (Masmuh, 2013:80) meringkas beberapa hambatan komunikasi yang 

terjadi dalam organisasi sebagai berikut: 

1) Penyaringan (filtering) 

Hambatan ini terjadi karena pesan yang disampaikan oleh komunikator 

telah dimanipulasi dengan tujuan menyenangkan penerima. Sebagai 

contoh, seorang manajer melaporkan keadaan perusahaaan yang tidak 

sebenarnya terjadi hanya karena ingin atasan senang. Komunikasi 

semacam ini dapat berakibat buruk bagi organisasi sebab jika informasi 
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yang telah dimanipulasi tersebut dijadikan sebagai dasar dalam 

pengambilan keputusan, maka keputusan yang dihasilkan akan berkualitas 

rendah karena tidak berlandaskan kondisi objektif. 

2) Persepsi selektif 

Hambatan ini merupakan kondisi dimana penerima pesan di dalam proses 

komunikasi melihat dan mendengar atas dasar keperluan, motivasi, 

latarbelakang pengalaman, dan ciri pribadi lainnya. Dalam menafsirkan 

pesan-pesan, maka pengalaman, pendidikan, pengetahuan dan budaya 

akan ikut menentukan.  

3) Perasaan 

Hambatan ini didasarkan pada kondisi perasaan penerima pada saat 

menerima pesan komunikasi akan mempengruhi cara dia 

menginterpretasikan pesan. Pesan diterima oleh seseorang disaat sedang 

marah tentu akan berbeda penafsiran jika ia menerima pesan itu dalam 

keadaan normal. 

4) Bahasa 

Setiap kata memiliki makna yang berbeda antara seseorang dengan orang 

yang lain. Makna sebuah kata tidak berada pada kata itu sendiri melainkan 

bagaimana individu memahami dan memaknai kata tersebut. Umur, 

pendidikan, lingkungan kerja, dan budaya adalah hal dapat mempengaruhi 

bahasa yang digunakan oleh seseorang, atau definisi yang diletakkan pada 

suatu kata. Intinya, yang dimaksud bahasa disini adalah semua bentuk 

yang dipergunakan dalam proses penyampaian informasi, yaitu bahasa 
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lisan, tulis, gesture dan sebagainya. Penggunaan bahasa oleh seorang 

komunikator dengan menghiraukan kemampuan bawahan atau orang yang 

diajak berbicara akan menimbulkan salah pengertian. 

 

2.2 Komunikasi Internal 

Komunikasi internal merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi dalam 

suatu organisasi atau perusahaan. Komunikasi internal dalam suatu organisasi 

sedikit berbeda dengan aktivitas komunikasi dalam keseharian sebab dalam 

komunikasi organisasi, aspek komunikasi formal dan tertulis lebih dominan 

diterapkan. Misal, pemberitahuan melalui surat, email, memo dari atasan, 

peraturan yang dibuat oleh perusahaan, bulletin organisasi, atau papan 

pengumuman. Meski begitu, bukan berarti tidak ada komunikasi secara lisan dan 

nonformal yang terjadi dalam organisasi. 

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

internal sebagai 

“pertukaran gagasan diantara para administrator dan karyawan 

dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan. Pertukaran gagasan berlangsung 

secaravertikal dan horizontal dalam perusahaan sehinggaproses 

manajemendapat dioperasionalkan.” 

Selain itu, Woodruffe (Wijaya, 2015) menjelaskan bahwa “komunikasi 

internal berfungsi secara khusus untuk membangun dan membina hubungan 

dengan publik internal yang dirancang oleh perusahaan sehingga tercipta 

kedekatan emosional yang diwujudkan melalui komitmen dan keterlibatan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.” 



17 
 

Menurut Ruslan (2007:277), komunikasi internal dapat menjadi komunikasi 

yang efektif, apabila: 

1. Adanya keterbukaan informasi dalam mengelola perusahaan (open 

management system) 

2. Saling menghormati atau menghargai (mutual appreciation) antara satu 

sama lain, baik bertindak sebagai pimpinan maupun bawahan untuk 

tercapainya tujuan utama perusahaan 

3. Adanya komunikasi timbal balik antara manajemen dengan karyawan 

4. Keberadaan seorang humas (Public Relations)yang tidak hanya memiliki 

keterampilan (skill) dan berpengalaman sebagai seorang komunikator, 

mediator, dan persuador, tetapi juga didukung dengan sumber daya teknis 

yang canggih dan sekaligus sebagai media komunikasi, seperti 

kemampuan mengelola dan membuat media komunikasi seperti: House 

PR Journal, Internal Magazine, Video and Cassetes Recording, Slide 

Film Presentation, Special Events Programmes, dan media pertemuan 

sebagai media komunikasi internal 

Dari definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa komunikasi internal 

merupakan proses komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh individu dalam 

internal perusahaan baik secara formal maupun informal. Komunikasi  internal 

juga dapat diartikan sebagai segala bentuk interaksi dan komunikasi antar seluruh 

anggota perusahaan sehingga satu sama lain dapat memiliki informasi yang jelas 

dari proses komunikasi tersebut. Tujuan dari komunkasi internal adalah untuk 

membangun kesamaan persepsi dan arah pandang organisasi dengan individu 
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didalamnya. Oleh karena itu, proses komunikasi internal tidak hanya menyangkut 

masalah komunikasi formal seperti rapat dan penyampaian memo, akan tetapi 

juga menyangkut komunikasi informal seperti obrolan santai, basa-basi, dan 

bahasa tubuh. 

2.2.1 Bentuk Komunikasi Internal 

Komunikasi internal dalam sebuah organisasi memiliki peran vital dalam 

melaksanakan fungsi manajemen. Adapun bentuk-bentuk komunikasi internal 

dalam suatu organisasi/perusahaan, yaitu: 

1) Komunikasi Vertikal 

Secara definisi, komunikasi vertikal (Ruliana, 2014:94) adalah komunikasi 

yang berlangsung dari atasan ke bawahan (downhard communication) dan 

dari bawahan ke atasan (upward communication) atau komunikasi dari 

pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik 

(two way traffic communication). Pandangan Ruliana tersebut didukung 

dengan Effendy (dalam Ruslan, 2007:91) yang menjelaskan arus 

komunikasi dari atas ke bawah, pimpinan memberikan instruksi, petunjuk, 

informasi, penjelasan, dan penugasan kepada ketua unit/kelompok dan 

bawahan. Kemudian arus komunikasi dari bawah ke atas diterima dalam 

bentuk bawahan memberi laporan, pelaksanaan tugas, sumbang saran 

hingga pengaduan kepada pimpinannya masing-masing. Sedangkan 

menurut Katz dan Kahn (Ruliana, 2013:94), ada lima jenis tipe khusus 

komunikasi vertikal, yaitu: 
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a) Job Instrucsion (instruksi kerja), yakni komunikasi yang merujuk pada 

penyelesaian tugas 

b) Job rationale (rasio kerja), yakni komunikasi yang menghasilkan 

pemahaman terhadap tugas dan hubungan dengan pengaturan lain. 

c) Procedure and practice (prosedur dan pelaksanaan), yakni komunikasi 

tentang kebijakan, aturan, regulasi dan manfaat-manfaat yang ada. 

d) Feedback (umpan balik), yakni komunikasi yang menghargai tentang 

bagaimana individu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik 

e) Indoctrinations of goals (doktrin atas tujuan), yakni komunikasi yang 

dirancang dengan karakteristik ideologis untuk memberikan motivasi 

karyawan tentang pentingnya suatu misi organisasi secara keseluruhan. 

2) Komunikasi Horizontal 

Menurut Ruliana (2014:97-98), komunikasi horizontal adalah tindakan 

komunikasi yang berlangsung diantara para karyawan atau bagian yang 

memiliki kedudukan yang setara. Definisi tersebut didukung dengan 

Effendy (dalam Ruslan, 2007:92) yang menyatakan bahwa “komunikasi 

horizontal merupakan komunikasi satu level yang berlangsung antara 

karyawan dengan karyawan lain, antara pimpinan satu departemen 

dengan pimpinan departemen lainnya dalam satu tingkatan dan lain 

sebagainya. Dari pendapat kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi secara horizontal merupakan sarana bagi individu-individu 

dalam suatu organisasi untuk mengkoordinasikan tugas-tugas, membagi 

informasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan konflik. Adapun 
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fungsi komunikasi horizontal (dikutip dalam Ruliana, 2014:97-98), 

adalah: 

a) Memperbaiki koordinasi tugas 

b) Upaya pemecahan masalah 

c) Saling berbagi informasi 

d) Upaya pemecahan konflik 

e) Membina hubungan melalui kegiatan bersama 

Media atau saluran komunikasi horizontal terjadi dalam bentuk: 

a) Rapat Komisi 

b) Interaksi pribadi selama waktu istirahat 

c) Obrolan di telpon 

d) Memo dan catatan 

e) Kegiatan social 

2.2.2 Pendekatan Komunikasi Internal 

Pendekatan dalam komunikasi internal dapat diklasifikasikan menjadi dua 

jenis, yakni komunikasi personal (personal communication) dan komunikasi 

kelompok (group communication) (Ruliana, 2014:100). 

a. Komunikasi Personal 

Komunikasi antara dua orang dan dapat berlangsung dengan dua cara 

yaitu: komunikasi tatap muka (face to face communication) dan 

komunikasi bermedia (mediated communication). Komunikasi 

personal tatap muka berlangsung secara dialogis sambil saling 

menatap sehingga terjadi kontak pribadi (personal contact). 
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Sementara itu, komunikasi personal bermedia adalah komunikasi 

dengan mengunakan alat, umpamanya telepon, email, surat, dan 

sebagainya. Oleh karena itu komunikasi bermedia bersifat tidak 

langsung lantaran tidak bertatap muka. Komunikasi personal dianggap 

efektif untuk mengubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. 

Dalam bentuk komunikasi seperti ini, komunikasi yang efektif adalah 

komunikasi persuasif karena terjadinya personal contact yang 

memungkinkan komunikator mengetahui, memahami, dan menguasai: 

− Frame of refrence 

− Kondisi fisik dan mental komunikan 

− Suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi 

− Tanggapan komunikan secara langsung 

b. Komunikasi kelompok 

Michael Burgoon (Ruliana, 2014:101) mendefinisikan komunikasi 

kelompok sebagai interaksi yang terjadi secara tatap muka antara tiga 

orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi 

informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, serta anggotanya dapat 

mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara 

tepat. Sedangkan Effendy (2014:101-102) mendefinisikan komunikasi 

kelompok sebagai komunikasi antarindividu dengan sekelompok 

orang dalam situasi tatap muka. Kelompok ini bisa kecil maupun 

besar. 

2.3 Publik Internal 
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Dalam suatu perusahaan, publik internal merupakan aset penting yang 

menentukan perkembangan dan kemajuan perusahaan sebab berkaitan secara 

langsung terhadap operasional. Menurut Frank Jefkins (Ruslan, 2007:273), 

“hubungan dengan publik internal sama pentingnya dengan hubungan masyarakat 

eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan 

sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan saling terkait erat satu 

sama lain.” 

Menurut Cutlip dan Center (Ruslan, 2007:273) publik internal atau dikenal 

Employee Relations yaitu sekelompok orang yang bekerja (karyawan atau 

pegawai) di dalam suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Sedangkan 

menurut Effendy (1993:144), publik internal dalam suatu organisasi/perusahaan 

terdiri dari karyawan (employee) dan para pemegang saham (stockholder 

relations). 

Hubungan dengan publik internal (internal relations) dalam suatu 

perusahaan terdiri dari beberapa tingkatan (Ruslan, 2007:273), yaitu: 

1. Hubungan dengan pekerja atau karyawan (employee relations) pada 

umumnya, dan keluarga karyawan secara khususnya 

2. Hubungan dengan pihak jajaran pimpinan dalam manajemen perusahaan, 

baik di level korporat atau sebagai pelaksana 

3. Hubungan dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham (stockholder 

relations) 

Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwasannya publik internal 

merupakan sekumpulan individu yang bekerja dalam suatu organisasi/perusahaan. 
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Membina hubungan dengan publik internal akan berpengaruh terhadap 

peningkatan produktivitas perusahaan baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Ruslan (2007:272) menyatakan “membina hubungan dengan publik internal 

diharapkan akan menimbulkan hasil yang positif, yaitu karyawan merasa dihargai 

dan diperhatikan oleh pihak pimpinan perusahaan sehingga dapat menciptakan 

rasa memiliki (sense of belonging), motivasi, kreatifitas, dan keinginan mencapai 

prestasi kerja semaksimal mungkin.” 

2.3.1 Hubungan dengan karyawan (employee relations) 

Moore (1987:4) menjelaskan “landasan bagi hubungan karyawan yang baik 

adalah kebijaksanaan personalia yang logis yang mendorong perusahaan untuk 

memberikan pekerjaan yang teratur, kondisi pekerjaan yang baik, upah memadai, 

kesempatan memperoleh kemajuan, penghargaan terhadap prestasi, pengawasan 

yang baik, serta memberi kesempatan mengemukakan pendapat.” Moore (1987:5) 

juga menyatakan bahwa “kegagalan dalam menyajikan informasi kepada 

karyawan tentang kebijaksanaan dan perkembangan perusahaan yang 

mempengaruhi kepentingannya akan menimbulkan kesalahpahaman, desas-desus 

palsu, dan kecaman.” 

Program employee relations dalam suatu organisasi merupakan sarana 

teknis atau suatu kegiatan komunikasi yang memiliki kekuatan untuk mengelola 

sumber daya manusia dan lain sebagainya demi mencapai tujuan organisasi. 

Maksud dan tujuan kegiatan komunikasi hubungan masyarakat internal (Ruslan, 

2007:277) melalui program kerja employee relations antara lain sebagai berikut: 
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a. Sebagai sarana komunikasi internal secara timbal balik yang digunakan 

dalam suatu organisasi/perusahaan. 

b. untuk menghilangkan kesalahpahaman atau hambatan komunikasi antara 

manajemen perusahaan dengan para karyawannya 

c. sebagai sarana atau saluran komunikasi dalam upaya menjelaskan tentang 

kebijaksanaan, peraturan dan ketatakerjaan dalam sebuah 

organisasi/perusahaan 

d. sebagai media komunikasi internal bagi pihak karyawan untuk 

menyampaikan keinginan atau sumbang saran dan informasi serta laporan 

kepada pihak manajemen perusahaan (pimpinan) 

Adapun kegiatan employee relations menurut Ruslan (2007:278) dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk program dan aktivitas, seperti: 

1. Program Pendidikan dan Pelatihan 

Program pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

upaya meningkatkan kinerja dan keterampilan karyawan 

2. Program Motivasi dan Kerja Berprestasi 

Program tersebut dikenal dengan istilah Achievement Motivation Training 

(AMT), dimana dalam pelatihan tersebut diharapkan dapat 

mempertemukan antara motivasi dan prestasi (etos) kerja dan disiplin 

karyawan dengan harapan atau keinginan dari pihak perusahaan dalam 

mencapai produktivitas yang tinggi. 

3. Program Penghargaan 
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Program penghargaan merupakan upaya perusahaan memberikan suatu 

penghargaan kepada karyawan, baik berprestasi kerja maupun cukup lama 

masa pengabdian pada perusahaan. Penghargaan yang diberikan pada 

karyawan dimaksudkan untuk melahirkan sifat loyalitas dan rasa memiliki 

(sense of belonging) terhadap perusahaan. 

4. Special Event 

Program acara khusus sengaja dirancang diluar bidang pekerjaan sehari-

hari, misalnya dalam rangka event ulang tahun perusahaan, kegiatan 

keagamaan, olahraga, lomba, dan berpiknik bersama yang dihadiri oleh 

pimpinan dan semua karyawan. 

5. Program media komunikasi internal 

Membentuk media komunikasi internal melalui buletin, news release 

(majalah dinding) dan majalah perusahaan/PR yang berisikan pesan, 

informasi, dan berita yang berkaitan dengan kegiatan antarkaryawan atau 

perusahaan dan pimpinan. 

2.3.2 Hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) 

Modal merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu 

organisasi/perusahaan. Dalam hubungan dengan modal, pemegang saham tidak 

dapat dikesampingkan dari pemikiran seorang manajer dalam usaha untuk 

memajukan perusahaan. Kewajiban manajemen adalah memiliki hubungan yang 

baik dengan para pemegang saham. 

Menurut Cutlip, Center, & Broom (Ruslan, 2007:57), investor relations 

adalah; investor relations is a specialized part of corporate public relations that 
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build and maintains mutually beneficial relationship with shareholders and others 

in the financial community to maximize market value. Gassing dan Suryanto 

(2016:98) menjelaskan “hubungan harmonis antara organisasi dengan pemegang 

saham bertujuan untuk memupuk kepercayaan karena sebagai penyandang dana, 

mereka harus selalu mengtahui perkembangan perusahaan secara kompleks dan 

transparan sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan.” Sedangkan 

Roalman (dikutip dalam Lattimore, et.,al. 2010:324) menyatakan: 

“Seorang individu tidak mungkin mau menginvestasikan 

uangnya ... dalam saham, obligasi, kertas komersial, atau janji 

finansial perusahaan lainnya jika dia tidak percaya bahwa dia 

sepenuhnya memahami apa yang mungkin terjadi pada 

perusahaan tersebut pada masa datang. Keinginan para investor 

untuk berinvestasi dalam sebuah perusahaan dipengaruhi oleh 

kepercayaan mereka terhadap pihak manajemen. Kepercayaan 

itu sendiri tidak dibangun dalam semalam, melainkan hasil dari 

usaha dan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam jangka 

waktu lama dalam memberikan informasi faktual tentang 

keuangan dalam perspektif yang tepat.” 

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membina 

hubungan dengan pemegang saham merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam rangka menciptakan dan memelihara kepercayaan para 

pemegang saham. Perusahaan secara efektif dapat menciptakan dan memelihara 

kepercayaan serta membangun hubungan yang positif dengan para pemegang 

saham melalui penyebaran informasi tentang perusahaan. Hal tersebut dilakukan 

dalam upaya memberikan pelayanan berupa informasi kinerja perusahaan yang 

berkaitan dengan kondisi, kegiatan bisnis, keuangan, serta prospek perusahaan di 

masa-masa yang akan datang kepada pihak yang membutuhkan, khususnya 

pemegang saham. 

2.3.2.1 Tujuan Investor Relations 
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 Tujuan dari membina hubungan dengan para pemegang saham menurut 

Lattimore, Baskin, Heiman, dan Toth (2010:324) adalah: 

1) Membangun ketertarikan (calon investor) terhadap perusahaan 

2) Menciptakan pemahaman tentang perusahaan 

3) Menjual produk perusahaan 

4) Memperlebar basis pemegang saham dan menarik investor baru 

5) Menstabilkan harga saham 

6) Memperoleh pengesahan pemegang saham jika diperlukan 

manajemen 

7) Meningkatkan prestise perusahaan 

8) Menciptakan sikap yang menyenangkan dalam komunitas finansial 

9) Mengembangkan sensitivitas politik para pemegang saham terkait isu 

yang berhubungan dengan perusahaan 

10)  Meningkatkan employee relations 

11) Membangun kesetiaan para pemegang saham 

Sedangkan tujuan dari  investor relations menurut Ruslan (2007:57) 

dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi bagi pasar modal sehingga harga/nilai saham 

perusahaan dapat mencerminkan nilai dan harapan lebih baik atas 

pendapatan di masa mendatang 

2. Memelihara kepercayaan, citra dan likuiditas saham perusahaan yang 

diperdagangkan di pasar modal 
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3. Memelihara komunikasi yang positif antara perusahaan emiten 

dengan para investor melalui media financial report publication 

secara periodik dan kontinyu 

4. Menjaga hubungan baik atau akses dengan pasar modal dan 

regulator, rekan bisnis, kreditor, para pedagang perantara, penjamin 

serta pengamat perbankan 

5. Memberikan sumbang saran bagi pihak manajemen mengenai 

penilaian dari perkembangan pasar modal sebagai upaya penyusunan 

strategi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

2.3.2.2 Saluran komunikasi dengan pemegang saham 

Moore (1987: 32-41) menjelaskan media komunikasi dengan pemegang 

saham ada dapat diklasifikasi menjadi cetak, audio visual, maupun lisan. 

Komunikasi yang efektif menyajikan pertukaran pesan secara timbal balik 

sehingga manajemen selain bisa memperoleh pandangan dari para pemegang 

saham juga dapat memberikan informasi kepada mereka mengenai perusahaan. 

Adapun saluran komunikasi dengan para pemegang saham menurut Moore (1987: 

32-41), yaitu: 

1) Komunikasi Cetak 

a) Laporan Tahunan 

Laporan tahunan perusahaan merupakan media utama komunikasi 

dalam hubungan dengan pemegang saham dan media sekunder 

komunikasi dengan karyawan yang bukan pemegang saham, 

komunitas, penyalur, dan pemasok. Laporan tahunan merupakan suatu 
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kesempatan yang dimiliki suatu perusahaan setiap tahunnya untuk 

menerangkan kepada para pemegang saham dan kalangan lainnya 

mengenai apa yang sedang, telah, dan akan dikerjakan perusahaan. 

b) Majalah pemegang saham 

Perusahaan menerbitkan majalah dan laporan tiga bulanan pemegang 

saham mengenai keuangan dan perkembangan perusahaan untuk 

memperoleh pengertian dan dukungan para pemilik perusahaan.  

c) Buku mini dan Brosur pemegang saham 

Para pemegang saham diberi informasi mengenai kegiatan perusahaan 

melalui brosur dan buku mini secara periodik, yang meliputi banyak 

hal seperti manajemen perusahaan, karyawan, produk, sarana 

produksi, tinjauan industri, dan iklan-iklan perusahaan 

2) Komunikasi Audio Visual 

a) Film Pemegang Saham 

Film yang menonjolkan keuangan, perencanaan dan pelaksanaan 

perusahaan tercakup dalam program hubungan pemegang saham. 

kebanyakan film itu didasarkan pada laporan tahunan perusahaan dan 

mendramatisasikan berbagai sumbangan bagi kemajuan dan 

keuntungan perusahaan yang dilakukan oleh para pemasok, karyawan, 

konsumen, dan para pemegang saham yang investasinya 

memungkinkan berlangsungnya bisnis. 

3) Komunikasi Lisan 

a) Rapat Umum Pemegang Saham 
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Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan peristiwa penting 

dan sangan bermanfaat bagi perusahaan, sebab rapat tersebut memberi 

kesempatan para manajemen untuk membina kontak pribadi yang baik 

dengan orang-orang yang menyediakan uang untuk menjalankan 

bisnis. Rapat umum pemegang saham menjadi sarana pertukaran 

informasi dan opini antara manajemen dan pemegang saham sehingga 

menciptakan kesepemahaman dan menumbuhkan kepercayaan. 

b) Wisata pabrik bagi para pemegang saham 

Wisata pabrik menjadi semakin populer untuk meningkatkan 

hubungan dengan pemegang saham karena dapat digunakan untuk 

memberitahu para pemegang saham mengenai kekayaan, operasi, dan 

produk perusahaan. Juga bisa memberi mereka suatu peluang untuk 

melihat bagaimana uang mereka diinvestasikan. 

2.4 Harmonis 

Harmonis menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan pernyataan 

aksi, rasa, gagasan, minat, keselarasan atau keserasian. Menurut Goesnadhie 

(2006:59), harmonisasi diartikan sebagai keseimbangan dan kesesuaian segi-segi 

dalam perasaan, alam pikiran dan perbuatan individu, sehingga tidak terjadi hal-

hal ketegangan yang berlebihan. Sementara menurut Effendy (2002:24) sifat 

harmonis mengandung makna yang luas, yakni: 

1. Sikap menyenangkan 

Sikap menyenangkan dan ramah akan mempermudah dalam menjalin 

suatu hubungan yang baik 
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2. Itikad baik 

Itikad dan perlakuan yang baik akan membuahkan hasil yang maksimal 

3. Toleransi 

Toleransi antara publik dan organisasi akan mencegah terjadinya konflik 

4. Saling pengertian 

Saling pengertian dapat menghasilkan suatu keputusan yang saling 

menguntungkan dari kedua belah pihak 

5. Saling mempercayai 

Adanya rasa saling percaya akan menimbulkan rasa persaudaraan dan 

menjadikan hubungan semakin berlanjut 

6. Citra baik 

Citra yang baik harus dipertahankan karena dapat meningkatkan prestasi 

suatu organisasi dan mendapat pandangan yang baik dari masyarakat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, istilah harmoni diartikan sebagai 

keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Selain itu, harmonisasi 

juga dapat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikaian 

rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang cocok dan 

seimbang. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang peneliti pilih 

adalah Strategi Humas TVRI dalam Membina Hubungan Baik dengan 

Wartawan Ibu Kota. Penelitian ini dilakukan oleh Rusman Febriansyah, 
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mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta pada tahun 2008. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif-deskriptif. 

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusman Febriansyah (2008) 

adalah proses kegiatan humas dan organisasi saat ini dikatakan cukup baik dan 

positif. Hal ini terlihat dari evaluasi berita tentang TVRI yang dikliping dari 

berbagai surat kabar. Berdasarkan evaluasi ini, seluruh program dapat 

dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Humas TVRI. Hal ini 

menandakan kegiatan Humas TVRI sudah cukup baik dalam pembinaan 

hubungan dengan surat kabar atau pers.  

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terdapat 

kesamaan dalam upaya membina hubungan dengan stakeholder. Namun 

stakeholder dalam penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah tersebut adalah 

publik eksternal. Sedangkan stakeholder yang menjadi sasaran dalam penelitian 

yang akan peneliti lakukan adalah stakeholder internal perusahaan, khususnya 

para pemegang saham. Persamaan lainnya adalah kesamaan dalam meneliti 

strategi yang diterapkan dalam membina harmonisasi mulai dari tahap identifikasi 

permasalahan hingga evaluasi program. 

Penelitian terdahulu kedua yang memiliki relevansi dengan topik penelitian 

yang peneliti pilih adalah Strategi Corporate Public Relations Perusahaan 

dalam Rangka Membina Hubungan dengan Stakeholder (studi deskriptif 

mengenai strategi Corporate PR PT Geo Link Nusantara Jakarta dalam rangka 

membina hubungan dengan stakeholder). Penelitian ini dilakukan oleh Adelina 
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Arumsari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung pada tahun 

2011. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif-deskriptif. 

Hasil dalam penelitian ini adalah penetapan strategi untuk membina 

hubungan dengan stakeholder di PT Geo Link Nusantara Jakarta telah berjalan 

secara maksimal. Strategi yang diterapkan perusahaaan telah sesuai dengan 

kebutuhan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

publik (internal dan eksternal). Namun dalam hal ini, strategi yang ditetapkan oleh  

perusahaan hanya terfokus pada publik eksternal. Hal tersebut terlihat dari saran 

yang diberikan Adelina Arumsari (2011) dalam penelitiannya yaitu PT Geo Link 

Nusantara Jakarta perlu mendalami strategi-strategi yang digunakan tidak hanya 

untuk eksternal saja, tetapi internal juga harus diperhatikan. 

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Adelina Arumsari (2011) 

dengan penelitian yan akan peneliti lakukan adalah terdapat kesamaan dalam 

upaya membina hubungan dengan stakeholder. Persamaan tersebut terlihat dalam 

pembahasan yang ditulis oleh Adelina yaitu mengkaji proses penentuan dan 

penetapan strategi komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam upaya membina 

harmonisasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah peneliti memfokuskan penelitian pada membina hubungan dengan 

pemegang saham (shareholder). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Adelina Arumsari mencakup seluruh publik dari perusahaan sehingga peneliti 

tidak melihat adanya pembahasan kongkrit terkait perumusan strategi internal dan 

eksternal. 


