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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Demografi dunia kerja saat ini terdiri dari percampuran beberapa generasi, 

khususnya generasi Baby Boomers, Gen-X dan generasi milenial. Baby Boomers 

adalah generasi yang lahir dalam situasi penuh optimisme pasca perang dunia, 

namun mengalami penurunan tingkat kesejahteraan secara ekonomi. Generasi ini 

mulai mempertanyakan terbatasnya kesempatan bagi para wanita untuk menapaki 

jenjang karir menuju puncak kepemimpinan. Sedangkan Gen-X adalah generasi 

yang tumbuh pada era menurunnya tingkat pendidikan dan pernikahan, dimana 

kesejahteraan anak-anak menjadi prioritas terakhir. Ketika memasuki dunia kerja, 

Gen-X lebih memilih kantor agensi yang memberikan lebih banyak kebebasan 

daripada korporasi yang menuntut loyalitas (Howe dan Strauss, 2007).  

Sementara milenial merupakan generasi paling berpendidikan di Amerika 

(Rainer dan Rainer, 2011). Generasi milenial dibesarkan dalam pola asuh yang 

membangun harga diri dan kepercayaan diri anak (Tulgan, 2016). Dalam bekerja, 

para pencari kerja milenial mencari tempat kerja yang memberikan kesempatan 

untuk dapat memenuhi work-life balance atau keseimbangan antara kehidupan 

personal dan profesional (Howe dan Strauss, 2007). Kehadiran karyawan milenial 

membawa warna tersendiri bagi dunia kerja di seluruh dunia. Perbedaan generasi 

milenial dari generasi-generasi lainnya terlihat antara lain dari cara karyawan 

milenial merepresentasikan diri melalui fashion statement (gaya berbusana) yang 

cenderung kasual sehingga melahirkan suatu ciri khas baru kaum pekerja. MTV 
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(Music Television), sebuah saluran televisi khusus tayangan musik untuk anak 

muda, menyebut karyawan milenial sebagai “No Collar Workers” atau pekerja 

yang mengenakan pakaian tanpa kerah, karena tidak selalu mengenakan baju 

berkerah ketika datang ke kantor (Shore, 2012).  

Pandangan umum lain yang tersebar luas mengenai generasi milenial 

adalah bahwa kebanyakan dari mereka merupakan “tech savvy,” yaitu orang yang 

mahir menggunakan teknologi (Sauser dan Sims, 2012). Salah satu penyebab 

munculnya pandangan ini adalah karena milenial terlihat lebih sering 

menggunakan teknologi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dibandingkan 

generasi terdahulunya (Pew Internet dan American Life Project, 2012; Rainer dan 

Rainer, 2011). Selain menggunakan teknologi untuk berinteraksi, anggota-

anggota tertentu dari generasi milenial juga memanfaatkan kecanggihan teknologi 

untuk membangun start-up, yaitu sebuah model usaha baru di dunia industri yang 

berbasis teknologi digital (Kidder, 2013). Start-up merupakan salah satu bentuk 

bisnis kreatif dan pada tahun 2017 terdapat 1,6 juta industri kreatif di Indonesia 

dimana 80% yang menjalankan bisnis kreatif adalah generasi milenial 

(Universitas Prasetya Mulya, 2018). Sementara jumlah start-up tercatat ada 

sekitar 2.500 usaha dan 81% dari para pendiri (founders) start-up merupakan 

generasi milenial (Berkarya Institute, 2018). Salah satu contohnya adalah Nadiem 

Makarim (lahir tahun 1984), CEO (Chief Executive Officer atau Direktur Utama) 

Go-Jek yang mendirikan start-up ini pada tahun 2010 (Mediana, 2018).  

Keberadaan karyawan milenial dalam dunia kerja menarik untuk 

diperhatikan. Mengingat generasi ini memiliki beberapa karakteristik yang 



3 
Universitas Pelita Harapan 

berbeda dari generasi sebelumnya, maka menjadi menarik untuk mengangkat 

pertanyaan mengenai bagaimana kompetensi komunikasi mereka dalam 

mengelola start-up, khususnya bila sebagian besar pekerja pada start-up tersebut 

berasal dari generasi yang sama. Menurut Brian Spitzberg, kompetensi 

komunikasi adalah kemampuan individu dalam berkomunikasi sehingga sebagai 

pengirim pesan, individu tersebut merasa sudah mencapai suatu hasil tertentu 

(efektif) dan di sisi lain, komunikasi yang dilakukan oleh individu tersebut 

sebagai pengirim pesan dianggap sesuai dengan konteks atau situasi (appropriate) 

oleh penerima pesan (Morreale dan Spitzberg, 2007). Dengan kata lain, menurut 

Titsworth dan Okamoto (2017), kemampuan berkomunikasi seseorang yang 

sesuai dengan suatu konteks atau situasi yang spesifik seperti dalam lingkungan 

kerja, dapat dilihat dari efektifitas dan kepantasan yang ditunjukkan ketika 

seseorang itu berkomunikasi. Maka, pertanyaaan mengenai bagaimana 

kompetensi komunikasi karyawan milenial di start-up inilah yang akan peneliti 

bahas dalam tesis ini.  

1.1. Permasalahan Penelitian 

Keinginan peneliti untuk memperoleh pemahaman mengenai kompetensi 

komunikasi karyawan milenial dalam dunia kerja diinspirasi oleh pandangan Peter 

Berger dan Thomas Luckmann, yang menyatakan bahwa setiap kelompok, 

komunitas, dan budaya membangun pemahamannya sendiri akan dunia 

(Littlejohn dan Foss, 2017). Selanjutnya, menurut Littlejohn dan Foss, anggota-

anggota kelompok tersebut membangun pemahaman akan makna suatu hal bagi 

kelompok mereka melalui komunikasi.   
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Meskipun demikian, sebagaimana tersirat dalam pandangan Karl 

Mannheim, perbedaan generasi dalam sebuah kelompok dapat pula membawa 

perbedaan terhadap cara anggota-anggota kelompok tersebut berkomunikasi.  

Seperti dituliskan oleh Espinoza dan Ukleja (2010), Mannheim mengatakan 

bahwa kelompok generasi akan menentukan cara berpikir, perasaan dan perilaku 

individu-individu anggotanya. Nampaknya, kenyataaan inilah yang menyebabkan 

para peneliti sosial memusatkan perhatian mereka pada perbedaan generasi dalam 

masyarakat. Strauss dan Howe (2000), misalnya, mengelompokkan generasi 

berdasarkan tahun kelahiran serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dan yang 

membentuk ingatan setiap individu, yang kemudian membangun cara pandangnya 

terhadap dunia sekitar.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, Howe dan Strauss (2007) membagi generasi 

umat manusia sejak paruh pertama abad ke-20 hingga awal abad ke-21 menjadi 

generasi-generasi berikut. Pertama adalah Boom Generation atau lebih sering 

disebut dengan Baby Boomers, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1943-1960. 

Berikutnya adalah Generasi X (Gen-X), yang lahir pada tahun 1961-1981. 

Selanjutnya adalah generasi milenial yang dilahirkan antara tahun 1982-2005. 

Dan terakhir adalah Homeland Generation atau yang biasa juga disebut dengan 

Generasi Z yang lahir setelah tahun 2005 sampai 2025.   

Berbeda dari dua generasi pendahulunya, dalam pandangan Howe dan 

Strauss, generasi milenial hadir setelah munculnya kesadaran atas pentingnya 

generasi penerus dimana orang tua menempatkan keluarga sebagai prioritas utama 

dan sangat menginginkan anak. Sejak dalam kandungan, milenial telah dirawat 
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dengan istimewa dan diberikan fasilitas yang terbaik. Kondisi ini berbeda dari 

generasi sebelumnya (Gen-X) yang lahir di era menurunnya tingkat pernikahan 

dan pendidikan, serta keluarga menjadi prioritas paling akhir (Strauss dan Howe, 

2007). Milenial memiliki hubungan yang dekat dengan orang tua dan keluarga 

besarnya, dan hubungan ini terus terjaga hingga mereka dewasa (Howe dan 

Strauss, 2007). Strauss dan Howe juga menganggap bahwa milenial adalah 

generasi yang paling sering diawasi. Anggapan ini didukung oleh Tulgan (2016), 

yang menyatakan bahwa dalam setiap langkah milenial, ada orang tua yang selalu 

memberikan panduan, arahan, dukungan, dan perlindungan agar anaknya menjadi 

hebat.  

Bagi para peneliti di atas, pengalaman ini membangun pribadi milenial 

yang taat pada aturan (Strauss dan Howe, 2000) dan takut berbuat kesalahan 

(Lublin dan Ruderman, 2015). Oleh sebab itu, beberapa peneliti beranggapan 

bahwa milenial sangat bergantung pada panduan ketika akan membuat keputusan 

(Ashlock dan Atay, 2019) dan membutuhkan persetujuan sebelum melakukan 

tindakan karena mereka terbiasa ingin menyenangkan hati orang tua  (Alsop, 

2008). Selanjutnya, menurut Howe dan Strauss (2007), karyawan milenial lebih 

tertarik pada institusi besar dan lembaga pemerintahan ketika sudah mulai 

bekerja.   

Pemaparan mengenai generasi milenial di atas merupakan hasil penelitian 

dari para pakar di negara-negara asing yang menggambarkan kondisi generasi 

milenial di luar negeri. Sementara itu, gambaran mengenai generasi milenial di 

Indonesia masih sangat minim. Data dari Survei Sosial Ekonomi Indonesia tahun 
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2017 mencatat bahwa ada sekitar 88 juta orang yang berasal dari generasi milenial 

di Indonesia. Kehadiran generasi ini bersamaan dengan munculnya fenomena 

langka yang hanya terjadi satu kali dalam sejarah bangsa, yaitu era bonus 

demografi, yang sudah dimulai sejak tahun 2015, di mana jumlah orang berusia 

produktif akan melebihi dua per tiga dari total penduduk (Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 

2018). Generasi milenial yang saat ini berada di dunia kerja dan sebagian sudah 

mencapai usia 37 tahun diperkirakan menjadi generasi yang akan meneruskan 

tongkat estafet kepemimpinan dari generasi sebelumnya, dan akan menentukan 

arah organisasi ke depan. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 

40 persen dari angkatan kerja yang berjumlah 160 juta orang adalah karyawan 

milenial (Banirestu dan Rachman, 2018). Sejalan dengan itu, karena usia 

produktif berada pada rentang 15-64 tahun, maka diperkirakan generasi milenial 

akan menempati populasi terbesar dalam demografi pekerja Indonesia dalam 10 

tahun mendatang. Itulah sebabnya peneliti beranggapan bahwa melakukan 

penelitian terhadap karyawan milenial menjadi suatu hal yang menarik.  

Sebagaimana disinggung pada bagian pendahuluan, masuknya generasi 

milenial dalam dunia kerja telah dapat terlihat secara kasat mata dalam kehidupan 

sehari-hari. Di ibu kota Jakarta misalnya, orang-orang muda berpakaian kasual 

terlihat jelas di pusat-pusat bisnis dan perkantoran, antara lain di SCBD 

(Sudirman Central Business District) dan Mega Kuningan. Mereka lebih 

menyukai kebebasan untuk berkreativitas dan fleksibilitas waktu (IDN Research 

Institute, 2019). Perusahaan-perusahaan pun mulai melakukan penyesuaian untuk 
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menyikapi hal itu. Sebagai contoh, Bank Mandiri menyambut generasi milenial 

dengan membangun suasana kerja yang lebih informal, terbuka, dan dua arah, 

karena memahami bahwa karyawan merupakan kunci kesuskesan dan 

keberlanjutan perusahaan (Kompas, 2018).  

Secara umum, topik mengenai generasi milenial dalam dunia kerja telah 

menarik perhatian para pakar ilmu komunikasi di dunia Barat. Para pakar di 

Amerika Serikat misalnya, telah mencoba mengamati kehadiran karyawan 

milenial di dunia kerja dan menemukan adanya perubahan cara berinteraksi antar 

generasi sejak kedatangan milenial di dalam organisasi (Misalnya, Ashlock dan 

Atay, 2019; Phillips, 2019; Tulgan, 2016). Penelitian-penelitian tersebut 

menggambarkan bagaimana generasi Baby Boomers dan Gen-X melihat karyawan 

milenial berdasarkan interaksi sehari-hari di tempat kerja. Sehubungan dengan 

kondisi yang dijelaskan pada penelitian-penelitian tersebut di atas, Teori Interaksi 

Simbolis (Symbolic Interaction Theory) dari George Herbert Mead menjelaskan 

bahwa orang-orang saling berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, dan saling 

berbagi makna atas suatu hal atau tindakan guna memahami suatu peristiwa 

tertentu (Littlejohn dan Foss, 2017). Sedangkan penelitian-penelitian lain tentang 

generasi milenial banyak menyoroti perihal perilaku konsumen milenial di dunia 

maya (Soni dan Tyagi, 2019; Dabija and Bejan, 2018; Mun dan Khalid, 2017), 

perilaku komunikasi generasi milenial di media sosial (Rohmiyati, 2018; Sabani, 

2018; Walidah, 2017), serta mengenai bagaimana generasi milenial 

memanfaatkan media digital (Juditha dan Darmawan, 2018; Apsari dan Rama, 

2018; Hidayatullah dan Waris, 2018).   
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Sementara penelitian-penelitian yang menekankan pada fokus kompetensi 

komunikasi kebanyakan mengambil konteks antarbudaya, misalnya kompetensi 

komunikasi pada individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda 

(Allo, dkk., 2018), kompetensi komunikasi para siswa yang belajar di luar negeri 

(Nadeem dan Mohammed, 2017; Luthfia, 2012), atau karyawan di perusahaan 

yang para pekerjanya berasal dari berbagai negara berbeda (Yeke dan Semerciöz, 

2016). Ditemukan juga penelitian-penelitian tentang kompetensi komunikasi pada 

pengembangan profesi (Koponen dan Julkunen, 2019; Khudyakovaa dan Filatova, 

2013; Włoszczak-Szubzda dan Jarosz, 2012; Bjekić dan Bojović, 2012), serta 

penggambaran kompetensi komunikasi pada sebuah tim di perusahaan selama 

berlangsungnya proses komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim (Thompson, 

2009). Sayangnya, ketertarikan terhadap topik terkait kompetensi komunikasi 

karyawan milenial dalam dunia kerja masih kurang diperhatikan oleh para ahli 

komunikasi di Indonesia sehingga penelitian tentang kompetensi komunikasi 

karyawan milenial di lingkungan kerja merupakan sesuatu hal yang bermanfaat.  

Absennya hasil penelitian di Indonesia tentang karyawan milenial, 

terutama yang berfokus pada kompetensi komunikasi karyawan milenial di tempat 

kerja, merupakan sebuah kekurangan bagi studi komunikasi di Indonesia. 

Kurangnya penelitian mengenai kompetensi komunikasi generasi karyawan di 

dunia kerja, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian ini. Sebagai upaya mengatasi kekurangan tersebut, 

peneliti mengarahkan penelitian ini kepada fokus mengenai kompetensi 
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komunikasi karyawan milenial, yang saat ini mulai semakin berperan di dunia 

kerja dan akan menentukan arah pembangunan Indonesia.  

 

1.2. Pertanyaan Penelitian  

Dari antara penelitian-penelitian yang sudah disebutkan di atas, banyak 

ahli telah berbicara mengenai cara berkomunikasi generasi milenial (seperti, 

Ashlock dan Atay, 2019; Phillips, 2019; Tulgan, 2016), tetapi hanya berfokus 

dalam interaksi antar generasi. Peneliti belum menemukan penelitian yang 

memberi perhatian khusus pada kompetensi komunikasi di antara generasi 

milenial itu sendiri atau yang mengangkat topik mengenai bagaimana milenial 

memandang anggota generasi milenial lainnya (millennial to millennial 

perspective). Padahal penelitian mengenai generasi milenial yang dilihat dari 

perspektif generasi milenial itu sendiri akan dapat menghasilkan temuan yang 

baru, karena berdasarkan Teori Konstruksi Sosial, meskipun suatu makna tertentu 

dapat tampak sangat nyata bagi suatu anggota kelompok budaya, tetapi makna 

tersebut dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Suatu hal yang pernah 

dianggap sesuai pada suatu waktu, bisa saja menjadi tidak sesuai lagi pada waktu 

yang lain (Littlejohn dan Foss, 2017). Sehingga penggambaran generasi Baby 

Bommers dan Gen-X tentang milenial bisa saja berbeda dari penggambaran 

milenial tentang sesama generasi milenial. Kompetensi komunikasi yang 

dianggap sesuai atau tidak sesuai oleh Baby Bommers dan Gen-X bisa saja 

dianggap berbeda oleh generasi milenial. Oleh sebab itu, penting untuk 

memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana karyawan milenial melihat 
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kompetensi komunikasi sesama anggotanya di dalam lingkungan kerja sehari-hari. 

Guna menutup kekurangan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada upaya 

menggambarkan kompetensi komunikasi karyawan milenial yang ditunjukkan 

dalam aktivitas koordinasi sehari-hari di start-up dengan melihatnya dari 

perspektif tiga kategori karyawan milenial yang berbeda, yaitu C-level 

(Manajemen puncak/Top Management), Team Leader yang mewakili Manajemen 

Madya, serta para Staf sebagai pekerja pemula.  

Kompetensi komunikasi yang diteliti terbatas pada komunikasi antar 

pribadi yang berlangsung antar karyawan ketika aktivitas koordinasi sehari-hari 

berlangsung di dalam start-up. Karyawan dalam hal ini mencakup tiga kategori 

yang telah disebutkan di atas. Komunikasi antar pribadi mencakup komunikasi 

antara atasan dengan bawahan dan sebaliknya, serta komunikasi antara sesama 

karyawan di dalam satu tim yang sama atau dengan anggota tim yang lain. 

Berikutnya, karena fokus penelitian ini adalah kompetensi komunikasi yang 

diamati pada individu, maka penelitian ini tidak akan mengamati jenis komunikasi 

internal organisasi dari perusahaan kepada karyawan yang diwakili oleh suatu 

bagian tertentu (misalnya Hubungan Masyarakat/Humas) melalui media 

komunikasi internal perusahaan. Selain itu, karena fokus penelitian ini adalah 

komunikasi yang berlangsung secara internal di dalam start-up, maka penelitian 

ini tidak akan meneliti komunikasi antara karyawan dengan orang lain di luar 

organisasi. 
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Berdasarkan penjabaran fokus penelitian di atas, maka yang menjadi 

pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi komunikasi 

didemonstrasikan oleh karyawan milenial di start-up?  

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kompetensi 

komunikasi yang diimplementasikan oleh karyawan milenial dalam proses 

koordinasi aktivitas sehari-hari di start-up.  

1.4. Signifikansi Penelitian 

Ada beberapa hal yang membuat hasil penelitian ini penting. Pertama 

adalah signifikansi akademis. Meskipun telah dilakukan penelitian-penelitian 

terdahulu terhadap karyawan milenial di lingkungan kerja, penelitian-penelitian 

itu kebanyakan memberi penekanan pada konteks antar generasi dan dimana 

milenial menjadi pendatang baru di tempat kerja (Ashlock dan Atay, 2019; 

Phillips, 2019; Tulgan, 2016). Sementara itu, minim penelitian tentang karyawan 

milenial di perusahaan rintisan berbasis digital atau start-up di mana milenial 

membentuk kelompok dominan, bahkan di antaranya juga berperan sebagai 

pimpinan yang menentukan kebijakan. Padahal penelitian semacam itu akan 

memberikan pengetahuan baru bagi para akademisi dan peneliti di bidang 

komunikasi tentang bagaimana kompetensi komunikasi karyawan milenial di 

dalam organisasi yang hampir seluruh anggotanya berasal dari generasi yang 

sama. Selain itu, penelitian seperti itu juga berkontribusi dalam menggambarkan 
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bagaimana karyawan milenial melakukan koordinasi aktivitas di dalam organisasi 

ketika berperan sebagai pemimpin dari tim yang berasal dari generasi yang sama. 

Kurangnya penelitian seperti itulah yang akan diisi oleh penelitian yang peneliti 

lakukan ini. Selain memberikan kontribusi dengan mengurangi gap (kesenjangan) 

yang masih ada seperti digambarkan di atas, hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat untuk memperkaya penelitian-penelitian sebelumnya tentang 

persepsi generasi lain terhadap karyawan milenial di tempat kerja.  

Berikutnya adalah manfaat praktis. Dengan memahami karakter karyawan 

milenial dan cara berkomunikasinya di tempat kerja, pengetahuan ini dapat 

dimanfaatkan oleh para praktisi. Di antaranya bagi para pimpinan perusahaan, 

mulai dari Presiden Direktur maupun jajaran Direksi dapat menggunakan hasil 

karya ilmiah ini sebagai pencerahan untuk membuat strategi perusahaan di masa 

depan, khususnya dalam melibatkan dan mendorong karyawan milenial 

mengeluarkan potensi kerja terbaiknya. Untuk para praktisi yang membidangi 

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), hasil kajian ini bisa menjadi masukan 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan milenial, merancang 

strategi komunikasi untuk membantu karyawan milenial beradaptasi dengan 

perusahaan, juga merencanakan program pelatihan dan pengembangan yang 

dianggap perlu bagi karyawan milenial. Juga bagi para pekerja di perusahaan 

secara umum, akan terbantu untuk lebih memahami bagaimana cara 

berkomunikasi yang sesuai dengan milenial agar tercipta hubungan kerja yang 

harmonis dan produktif, termasuk meluruskan kesalahan persepsi tentang generasi 

milenial yang selama ini terjadi.  
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1.5. Objek, Subjek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kompetensi komunikasi karyawan 

milenial dan dengan demikian, maka subjek penelitian yang menjadi informan 

dalam tesis ini adalah karyawan milenial. Sedangkan lokasi dimana penelitian ini 

dilakukan adalah pada kantor start-up.  

Secara rinci mengenai objek, subjek dan lokasi penelitian akan dijelaskan 

pada poin-poin berikut ini: 

1.5.1. Objek Penelitian 

Seperti sudah dikemukakan di atas, objek penelitian ini adalah yang 

juga menjadi fokus dalam tesis ini, yaitu kompetensi komunikasi karyawan 

milenial. 

1.5.2. Subjek Penelitian  

Para pekerja milenial di start-up merupakan subjek dalam penelitian 

ini. Di dunia kerja, milenial termasuk karyawan yang kaya akan pengalaman 

sebagai hasil dari hobi jalan-jalan, senang menjadi sukarelawan, pernah 

bekerja magang, atau melanjutkan pendidikan (Myers dan Sadaghiani, 2010). 

Sebagai subjek penelitian, maka karyawan milenial akan menjadi informan 

dalam tesis ini. Informan yang dipilih mewakili tiga tingkatan jabatan, mulai 

dari Staf, Team Leader, sampai C-level. Tujuannya adalah untuk menyajikan 

ada-tidaknya persamaan atau perbedaan kompetensi komunikasi yang 

ditunjukkan dalam koordinasi aktivitas jika karyawan milenial memiliki 

kekuasaan atau kewenangan yang berbeda di perusahaan.   
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Selanjutnya, informan yang dipilih adalah karyawan milenial yang 

sudah bergabung di start-up selama minimal tiga bulan. Jangka waktu tiga 

bulan adalah periode yang umum digunakan oleh perusahaan sebagai masa 

percobaan (probation) dimana karyawan baru diberi kesempatan untuk 

menggali lebih banyak tentang perusahaan dan pekerjaannya, dan sebaliknya 

juga merupakan kesempatan untuk atasan menilai kinerja karyawan baru 

tersebut.  

1.5.3. Lokasi Penelitian 

Start-up dipilih sebagai lokasi penelitian karena tempat kerja ini 

didominasi oleh generasi milenial dan sebagian besar founder milenial pada 

umumnya juga menduduki posisi C-level. Dalam lingkungan yang lebih 

homogen dengan mayoritas anggotanya merupakan orang-orang dari generasi 

yang sama, akan diamati bagaimana karyawan milenial melakukan 

komunikasi dan interaksi sehari-hari.  

Start-up adalah sebuah usaha rintisan yang berbasis teknologi dalam 

menawarkan produk dan jasa kepada konsumen (Robehmed, 2013) dan 

berisiko tinggi karena membutuhkan pendanaan yang besar tanpa kepastian 

dapat bertahan dan berkembang  (Movanita, 2018). Di Indonesia, banyak 

usaha rintisan yang kurang berhasil dalam mengeksekusinya sehingga gagal 

bertahan lama (Pratomo, 2018). Salah satu strategi yang diperlukan adalah 

pengelolaan sumber daya manusia agar dapat berkembang sejalan dengan 

arus pendanaan dengan baik (Nurfadilah, 2018).  
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Dalam tesis ini, start-up yang menjadi lokasi penelitian adalah yang 

berusia dalam rentang waktu satu sampai lima tahun, yaitu Tinlit yang berdiri 

tahun 2017, Spasium berdiri tahun 2016, IDN Media berdiri tahun 2015, dan 

sebuah start-up e-commerce produk furnitur berdiri tahun 2014. Pada periode 

lima tahun tersebut, start-up mulai berdiri, berkembang, dan banyak terjadi 

dinamika di dalam organisasi. Pada masa inilah karyawan mencoba 

menyesuaikan diri melalui komunikasi dalam interaksi sehari-hari sehingga 

kompetensi komunikasi dianggap memegang peranan penting dalam 

koordinasi aktivitas agar setiap tugas terlaksana dengan baik, supaya start-up 

dapat terus bertahan dan berjalan. Berikutnya, start-up yang menjadi lokasi 

penelitian dipilih agar mewakili skala perusahaan yang berbeda-beda, yaitu 

start-up dengan jumlah karyawan di bawah 20 orang dan start-up yang sudah 

memiliki lebih dari 200 karyawan. Tujuannya adalah untuk memberikan 

gambaran mengenai kompetensi komunikasi karyawan milenial yang 

ditunjukkan dalam konteks lingkungan kerja yang berbeda, yaitu pada start-

up dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit dimana lebih sedikit juga 

individu yang terlibat dalam aktivitas koordinasi kerja sehari-hari, serta 

situasi pada start-up yang sudah mempunyai lebih dari 200 karyawan dimana 

komunikasi dan koordinasi kerja melibatkan lebih banyak orang.   

 




