
	   1	  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang di dunia. Para investor dunia 

mulai melirik Indonesia dikarenakan industri dalam negeri mengalami kenaikan 

dan Indonesia menjadi tempat investasi bisnis, baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Sebagai negara industri dan negara investasi bisnis, Indonesia akan 

mengalami perubahan dalam perekonomi negara secara berkesinambungan ke 

kondisi yang lebih baik (Raimanu 2013). Berdasarkan Survei Tendensi Bisnis 

(STB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, kondisi bisnis di Indonesia pada 

triwulan II-2013 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan nilai ITB 

sebesar 103,88 (nilai ITB triwulan I-2013 sebesar 102,34) (Badan Pusat Statistik 

2013). Pencapaian angka bisnis diatas menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 

banyak bisnis atau perusahaan yang berperan aktif dalam meningkatkan 

perekonomian negara. 

Peningkatan ekomoni ini sangat menguntungkan bagi rakyat Indonesia 

karena banyak investor yang berminat melakukan bisnis di Indonesia. Salah satu 

pendorong dari perkembangan ekonomi itu karena bangkitnya sektor swasta, salah 

satunya adalah perusahaan keluarga. Sekitar 160 ribu perusahaan yang berada di 

Indonesia, 90 persennya bisa dibilang perusahaan keluarga (Meryana 2013). 

Proporsi dan kontribusi pasti juga tercatat dari perusahaan keluarga yang sebagian 

besar memenuhi perusahaan di Indonesia dan ikut andil yang cukup signifikan 
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bagi pendapatan negara. Di Indonesia sendiri sebagian besar perusahaan yang go 

public adalah perusahaan keluarga (Universitas Islam Indonesia 2013). Beberapa 

contoh dari perusahaan keluarga yang telah go public antara lain PT. Gudang 

Garam Tbk di bidang industri rokok; PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk di 

bidang industri rokok; PT. Bakrie & Brothers Tbk di bidang investasi, 

telekomunikasi, property; PT. Ciputra Development Tbk di bidang property; PT. 

Astra International Tbk di bidang otomotif (Bursa Efek Indonesia 2013). 

Perusahaan keluarga tidak hanya perusahaan yang telah menjadi perusahaan besar 

dan ternama di Indonesia, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan 

keluarga yang masih berada pada posisi perusahaan kecil dan menengah. 

Beberapa contohnya yaitu, warung Bu Kris spesial penyet yang juga merupakan 

bisnis keluarga dalam bidang makanan yang terkenal di Surabaya dan mulai 

membuka usaha di kota lainnya, seperti Malang, Jakarta, dan Sidoarjo. Contoh 

lainnya, PT. Mandiri Sejahtera Prima yang merupakan perusahaan keluarga yang 

bergerak dalam bidang teknologi; PT. Pilar Permata bergerak di bidang arsitek 

dan kontraktor; PD. Cahaya Abadi yang bergerak dalam bidang sanitary house; 

dan lainnya. 

Perusahaan keluarga atau family business itu terbentuk karena adanya 

sebuah aktivitas yang dilakukan dalam keseharian, kemudian diyakini oleh sang 

pendiri sebagai sebuah peluang usaha, diberikan ide-ide baru, dihidupkan oleh 

impian dan keyakinan, dan dilengkapi dengan kerja keras untuk mewujudkan 

mimpi (Wijanarko 2013). Menurut Ward dan Aronoff dalam buku The Jakarta 
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Consulting Group on Family Business, perusahaan keluarga atau family business 

adalah 

suatu perusahaan dinamakan perusahaan keluarga apabila terdiri dari dua atau lebih 

anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. (Susanto et al 2008, 5) 

Berdasarkan definisi diatas, posisi penting atau posisi kunci dalam perusahaan 

keluarga dipegang oleh anggota keluarga. Praktik perusahaan keluarga di 

Indonesia biasanya diteruskan oleh anak kandung atau anggota keluarga dari sang 

pemilik. Sang penerus ini juga memiliki sebutan yang biasa digunakan dalam 

bidang bisnis yaitu generasi, misalnya generasi pertama, generasi kedua, generasi 

ketiga dan seterusnya. Hal ini juga diungkapkan dalam buku The Jakarta 

Consulting Group on Family Business, bahwa keterlibatan anggota keluarga 

menjadi karakteristik pertama dalam perusahaan keluarga. (Susanto et al 2008, 

12) 

Dalam sebuah perusahaan, ada bagian-bagian penting yang akan selalu 

mendukung perusahaan atau biasa disebut dengan public. Menurut Seitel, definisi 

dari public adalah  

a group of people with a stake in an issue, organization, or idea. (Seitel 2011, 

43) 

Kategori dari public ini antara lain internal public, orang-orang yang menjadi 

bagian dari organisasi, seperti karyawan, manager, direktur, dan pemegang 

saham; serta external public, merupakan orang-orang yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan organisasi, seperti pers, pemerintah, pelanggan, supplier, dan 

komunitas. (Seitel 2011, 43)  
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Komunikasi yang terbuka dan transparan dibutuhkan dalam menjalankan 

operasional perusahaan sehari-hari, karena manusia tidak dapat tanpa komunikasi 

dalam menjalankan perusahaannya. Menurut Poesposoetjipto dalam wawancara 

dengan majalah SWA, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam 

perusahaan keluarga, dari komunikasi inilah kelanggengan dan keharmonisan 

dalam bisnis itu terbangun (Fajar 2013). Definisi komunikasi menurut Roger dan 

Kincaid (Theaker 2008, 19) adalah  

a process in which the participants create and share information with one another in 

order to reach a mutual understanding. 

Berdasarkan definisi komunikasi diatas, Poesposoetjipto menyatakan dalam 

wawancara dengan majalah SWA bahwa komunikasi memiliki peran 200% 

pentingnya dalam bisnis keluarga (Fajar 2013), karena informasi yang diberikan 

kepada seluruh bagian perusahaan itu harus memiliki kesamaan pengertian. Hal 

ini akan membantu dalam mengurangi salah paham yang akan terjadi dalam 

proses penerimaan informasi. Menurut pengalaman Charles Saerang, Presiden 

Direktur PT. Nyonya Meneer,  komunikasi dalam bisnis keluarga harus dibangun 

dengan baik dan transparan. Apabila berkomunikasi secara emosional dalam 

family base, akan menimbulkan konflik yang kecil dan dapat menjadi lebih besar. 

(Pratiwi 2013)  

Dalam melakukan komunikasi, ada berbagai pola komunikasi yang dapat 

digunakan. Pola komunikasi ini juga dibedakan berdasarkan context of 

communication, antara lain intrapersonal communication, interpersonal 

communication, group and team communication, public communication, 
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organizational communication, mass communication, personal and social media, 

intercultural communication (Wood 2011, 34-39). Dari berbagai context of 

communication tersebut, pola komunikasi dari setiap konteks akan berbeda. 

Dalam keluarga, komunikasi yang digunakan adalah komunikasi antarpribadi 

(interpersonal communication). Dalam organisasi menggunakan komunikasi 

organisasi (organizational communication). Terdapat perbedaan antara pola 

komunikasi dalam keluarga dan organisasi, hal ini tidak menutup kemungkinan 

adanya nilai-nilai dalam keluarga yang juga diterapkan dalam perusahaan 

keluarga (Susanto et al 2008, 5). Untuk dapat membuat perusahaan sukses, 

menurut Dean Tong, salah satunya dengan profesionalisasi, dimana anggota 

keluarga memiliki pandangan yang jernih seputar sistem dan proses bisnisnya, 

termasuk transparansi (Mangalandum 2013). Dalam pola komunikasi dalam 

perusahaan keluarga juga harus dikelola secara profesional. Dengan demikian, 

pola komunikasi dalam perusahaan keluarga juga menjadi hal yang penting demi 

tercapainya berbagai tujuan perusahaan, yaitu kesuksesan.  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Komunikasi yang transparan, baik dan lancar menjadi kebutuhan penting dalam 

menjalankan bisnis, termasuk perusahaan keluarga. Dalam perusahaan keluarga, 

orang-orang yang dapat terlibat dalam perusahaan keluarga adalah suami/istri, 

anak, saudara sepupu, keponakan, dan saudara dekat lainnya. Orang-orang yang 

bekerja dalam perusahaan keluarga harus menjalankan sistem dan kontrol 

perusahaan dalam profesionalisme, terutama bagi orang-orang yang memiliki 
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hubungan kekerabatan. Profesionalisme dalam komunikasi ini akan membantu 

untuk mengurangi konflik dalam perusahaan keluarga antara anggota keluarga 

yang memiliki emosional yang tinggi. Komunikasi yang transparan dan jelas serta 

tanpa hambatan ini juga harus dilengkapi dengan waktu yang tepat dalam 

melakukan komunikasi, agar pesan yang ingin disampaikan atau didiskusikan 

dapat diterima dengan baik. (Pratiwi 2013) 

Berdasarkan aksioma “one cannot not communicate” yang diungkapkan 

oleh Watzlawick, Beavin, dan Jackson (Kaye 1994, 7), seorang manusia dapat 

memilih untuk berhubungan dengan orang lain atau tidak, tetapi secara umum 

manusia tidak dapat menghindar dari kegiatan komunikasi tersebut. Komunikasi 

pertama kali dipelajari dari lingkungan keluarga, tempat dimana manusia pertama 

kali melakukan sosialisasi. Dikatakan bahwa keluarga adalah sebagai suatu sistem 

yang terdiri atas individu-individu yang berinteraksi dan saling bersosialisasi dan 

mengatur (Wahidah 2013). Komunikasi dalam keluarga ini dapat menunjukkan 

relasi yang terjadi dalam keluarga tersebut, dengan pola komunikasi yang 

digunakan setiap keluarga itu berbeda (Sunarsih 2013). Pola komunikasi dalam 

keluarga seperti, pola laissez-faire (rendahnya komunikasi yang berorientasi 

konsep dan sosial, dimana komunikator dan komunikan kurang atau tidak 

memahami objek komunikasi, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang 

salah), pola protektif (rendahnya komunikasi dalam orientasi konsep, tetapi 

tingginya komunikasi dalam orientasi sosial, dimana kepatuhan dan keselarasan 

sangat penting), pola pluralistik (bentuk komunikasi keluarga yang terbuka dalam 

membahas ide-ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat orang lain 
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dan saling mendukung), dan pola konsensual (menekankan komunikasi 

berorientasi sosial dan konsep, dimana terjadinya musyawarah mufakat, tanpa 

mengganggu struktur kekuatan keluarga). (Wahidah 2013) 

Komunikasi yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi akan berbeda 

dengan komunikasi dalam keluarga, begitu juga dengan pola komunikasinya. 

Dalam organisasi, ada struktur yang lebih menjelaskan bagaimana seseorang 

harus melakukan komunikasi, seperti ke atas, ke bawah, dan ke samping untuk 

mencapai tujuan dari sistem komunikasi. Definisi komunikasi organisasi menurut 

Goldhaber adalah proses menciptakan dan saling tukar menukar pesan dalam 

suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi 

lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Alur komunikasi 

dalam organisasi adalah komunikasi ke bawah (downward communication), 

komunikasi ke atas (upward communication), dan komunikasi horizontal 

(horizontal communication) (Daniels, Spiker & Papa 1997, 114-118). Secara 

umum, pola komunikasi dalam organisasi dibagi menjadi dua yaitu komunikasi 

secara formal dan informal. Dalam komunikasi secara formal, pola 

komunikasinya meliputi pola chain, wheel dan all channel (Robbins 2009, 392-

393). Sedangkan pola komunikasi secara informal meliputi pola single-strand, 

gossip, probability, cluster dan star (sumber: www.oocities.org).   

Apabila komunikasi yang terjadi dalam perusahaan keluarga tidak berjalan 

dengan lancar, maka perusahaan akan mengalami bangkrut. Hal ini dikarenakan 

adanya mitos dalam bisnis keluarga yaitu “generasi pertama menciptakan, 

generasi kedua mengembangkan, dan generasi ketiga menghancurkan” (Susanto 
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et al 2008, 5). Mitos tersebut juga terpengaruh dengan pola komunikasi yang 

terjadi dalam keluarga di generasi berikutnya, keseharian dari keluarga itu yang 

membentuk generasi berikutnya. Sehingga pola komunikasi yang salah dalam 

keluarga pun dapat mengakibatkan bisnis dari keluarga menjadi menurun.  

Dengan perbedaan pola komunikasi diatas, penulis tertarik meneliti 

perusahaan keluarga, dimana orang-orang yang berada dalam perusahaan keluarga 

itu memiliki hubungan kekerabatan yang harus melakukan pola komunikasi 

organisasi dengan selama ini menggunakan pola komunikasi dalam keluarga. Hal 

ini juga didukung dengan pernyataan bahwa nilai-nilai dalam perusahaan keluarga 

ini juga diadopsi dari nilai-nilai dalam keluarga tersebut (Susanto et al 2008, 5). 

Kesamaan dalam nilai-nilai tersebut, akan menunjukkan jati diri dari perusahaan 

itu, maka hal ini akan memiliki keunikan dalam membentuk perusahaan keluarga.  

Perusahaan PT. Alkajasa Tripratama dan PT. Famindo International Multi 

Gemilang adalah salah satu perusahaan keluarga di Indonesia dan menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini. Dalam memilih perusahaan keluarga yang akan di 

teliti ini, penulis melakukan beberapa penilaian dasar mengenai kriteria 

perusahaan tersebut dalam perusahaan keluarga, yaitu terdapat dua orang atau 

lebih anggota keluarga yang berperan aktif dalam mengelola manajemen 

perusahaan. Alasan penulis dalam memilih kedua perusahaan tersebut karena 

kedua perusahaan ini memenuhi kriteria dari perusahaan keluarga dan memiliki 

perbedaan dari kedua perusahaan ini, dimana keluarga pemilik PT. Alkajasa 

Tripratama fokus dalam satu hal bidang saja yaitu bidang jasa. Namun, keluarga 

pemilik PT. Famindo International Multi Gemilang tidak hanya fokus pada 
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perusahaan ini saja, tetapi juga perusahaan lain yang berada dibawah Famindo 

Group, dimana ada yang bergerak dibidang pertambangan dan lampu penerangan. 

Selain itu, perbedaan lokasi juga mempengaruhi alasan penulis dalam memilih 

perusahaan, dimana PT. Alkajasa Tripratama berlokasi di Surabaya dan PT. 

Famindo International Multi Gemilang berada di Jakarta.  

PT. Alkajasa Tripratama merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa perdagangan dan penyaluran (trading dan distribution), perusahaan 

ini disebut perusahaan keluarga satu. Pemilik dan pemimpin dari perusahaan 

keluarga satu adalah seseorang yang menjadi kepala keluarga bernama Hadi Agus 

Subroto. Dalam mengelola perusahaannya, Bapak Hadi dibantu oleh anaknya 

yaitu, Kefy Nathaniel Suwono. Sedangkan perusahaan keluarga kedua adalah PT. 

Famindo International Multi Gemilang yang merupakan produsen lampu 

bertenaga listrik dengan teknologi LED. Perusahaan ini dimiliki oleh Lim 

Dickson, dan dipimpin oleh Sean Justin, anak dari Lim Dickson. Kedua 

perusahaan ini merupakan contoh dari perusahaan keluarga, karena di kedua 

perusahaan ini terdapat keterlibatan antara generasi pertama dan generasi kedua 

dalam kegiatan pengelolaan perusahaan masing-masing. Keterlibatan ini 

mencakup pengambilan keputusan secara penuh yang dimiliki dan dilakukan oleh 

keluarga tersebut, dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan.  

Dengan demikian, penulis ingin meneliti pola komunikasi yang terjadi 

dalam perusahaan keluarga, terutama PT. Alkajasa Tripratama dan PT. Famindo 

International Multi Gemilang, yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis 

antara anggota keluarga yang berada di dalam perusahaan tersebut. 
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I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, lalu muncullah pertanyaan penelitian 

(research questions) pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana perbandingan pola 

komunikasi dalam perusahaan keluarga di PT. Alkajasa Tripratama dan PT. 

Famindo International Multi Gemilang? 

 

I.4. Tujuan Penelitan 

Setelah menyusun rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pola komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan keluarga, 

khususnya perusahaan keluarga PT. Alkajasa Tripratama dan PT. Famindo 

International Multi Gemilang. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya 

diharapkan dapat memberikan tiga kegunaan, yaitu: 

 

I.5.1. Kegunaan Akademis  

Dapat melihat penerapan relevansi antara konsep atau teori pola komunikasi 

dengan profesionalisme perusahaan keluarga, serta memperkaya konsep atau teori 

yang menyokong perkembangan ilmu komunikasi, terutama bagi para akademisi 

yang mempelajari hal pola komunikasi.  

 

I.5.2. Kegunaan Praktis  
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Dapat melihat praktek perusahaan keluarga yang menjalankan pola komunikasi 

yang lancar, dan dapat memberikan masukan kepada perusahaan keluarga yang 

mungkin memiliki kendala dalam pola komunikasi. Selain itu, perusahaan 

keluarga, baik PT. Alkajasa Tripratama dan PT. Famindo International Multi 

Gemilang dapat mengetahui pola komunikasi yang dilakukan telah sesuai atau 

tidak dan mendapat informasi akan pola komunikasi yang cocok untuk 

dilaksanakan oleh perusahaan keluarga tersebut.  

 

I.5.3. Kegunaan Sosial  

Dapat memberikan gambaran dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang pola 

komunikasi yang ideal dan yang terjadi dalam perusahaan keluarga. Selain itu 

juga untuk menjadi referensi apabila ada yang ingin melakukan penelitian dengan 

topik serupa.  

 

I.6. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal penelitian yang diikuti uraian mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.  

 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup dari topik penelitian yang penulis 

ajukan. Objek yang menjadi lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah 
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perusahaan keluarga satu (PT. Alkajasa Tripratama) dan perusahaan keluarga 

kedua (PT. Famindo International Multi Gemilang), dimana adanya gambaran 

umum mengenai perusahaan keluarga tersebut dan juga hubungan kekerabatan 

yang terdapat dalam perusahaan keluarga tersebut.  

 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjabarkan konsep-konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar 

penelitian yang dihimpun dari sumber literatur yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang dibahas. Pembahasan dimulai dengan menjabarkan komunikasi 

dan pola komunikasi, komunikasi dalam keluarga, komuikasi dalam organisasi, 

perusahaan keluarga atau family business, dan teori yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu the interactional view theory.  

 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

bab ini, peneliti akan memaparkan pendekatan penelitian, metode penelitian, unit 

analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik 

analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, metode 

penelitian studi kasus, dan pengumpulan data dengan wawancara mendalam 

dengan narasumber-narasumber yang beraitan. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisi hasil penelitian (wawancara) dan observasi yang dilakukan. Hasil 

penelitian akan dipaparkan dengan kronologi, dalam bentuk tanya jawab. 

Kemudian peniliti akan membahas permasalahan dari penelitian dengan 

menginterpretasi dari hasil penelitian dengan mengkaitkan dengan teori atau 

konsep yang sesuai. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, peneliti akan memberikan kesimpulan yang ditarik dari hasil 

pembahasan dan saran yang ditujukan untuk perkembangan penelitian 

selanjutnya, serta bagi pihak yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 




