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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aktivitas yang sangat penting dalam segala 

macam kegiatan, baik itu dalam aktivitas interpersonal, massa, ataupun 

aktivitas yang sudah memiliki struktur seperti di dalam organisasi. Berger 

dan Chaffee mendefinisikan komunikasi sebagai berikut 

… a science which ‘seeks to’ understand the production, processing 
and effects of symbol and signal systems by developing testable theories, 
containing lawful generalizations, that explain phenomena associated with 
production, processing and effects (Berger & Chaffee, 1987)  

  

Komunikasi merupakan ilmu yang mencoba untuk memahami 

penciptaan, proses, dan hasil dari sistem simbol dan sinyal dengan cara 

mengembangkan teori yang kemudian di uji, di generalisasikan, yang 

kemudian menjelaskan sebuah fenomena. Mcquail (2010) pun 

menambahkan bahwa komunikasi merupakan aktivitas yang sangat luas 

seperti aktivitas pengiriman informasi; pengiriman dan penerimaan makna, 

pembagian informasi, ide atau emosi; dan segala bentuk interaksi.  

Dari pengertian diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa 

komunikasi merupakan aktivitas yang dilakukan tidak hanya oleh individu, 

namun juga dilakukan oleh kelompok-kelompok yang sudah terstruktur 

seperti organisasi formal. Organisasi formal adalah sebuah organisasi yang 

berbeda dengan organisasi sosial karena organisasi formal didirikan 
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dengan sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Pace & Faules, 

1993:44). Salah satu contoh dari organisasi formal yang dapat kita temukan 

dalam kehidupan sehari-hari adalah perusahaan industri. Badan Pusat 

Statistik (2015) mencatat bahwa jumlah Industri Besar Sedang (IBS) pada 

tahun 2015 sebanyak 26.322 perusahaan yang kemudian terbagi berbagai 

komoditas (pakaian, makanan, jasa, dll). Hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan organisasi formal seperti perusahaan industri memiliki 

pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara dan 

juga kesejahteraan masyarakatnya.  

Dalam sebuah organisasi yang terdiri atas berbagai macam divisi 

yang bekerja secara berkesinambungan antara satu divisi dengan divisi 

lainnya, komunikasi memiliki peran yang penting untuk memastikan 

kinerja yang baik. Disini, para praktisi komunikasi memiliki peran yang 

penting dalam mengelola aktivitas komunikasi sebuah organisasi. Praktisi 

komunikasi memiliki banyak peran di dalam dunia organisasi seperti 

public relations, media relations, corporate communication, internal 

communication, dll. Contohnya, komunikasi organisasi adalah aktivitas 

pemberian dan pemaknaan sebuah pesan dari unit-unit komunikasi yang 

tergabung dalam suatu organisasi tertentu (Pace & Faules, 1993:31). 

Praktisi komunikasi dalam konteks ini bertugas untuk memastikan pesan-

pesan antar unit komunikasi dapat diterima oleh unit komunikasi lain 

dengan baik.  
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Contoh perusahaan yang melakukan aktivitas komunikasi yang baik 

adalah Fedex Corporation yang telah mengimplementasikan employees 

communication program dalam program human resources-nya. Employees 

communication program (ECP) adalah sebuah program komunikasi 

bilateral antara pihak manajemen dan karyawan dengan tujuan untuk 

mendorong kinerja karyawan dan untuk menyampaikan kebijakan-

kebijakan manajemen (Mishra, 2015). Alat-alat komunikasi yang 

digunakan oleh Fedex Corporation adalah: Survey Feedback Action (SFA) 

program, sebuah mekanisme survei untuk memberikan karyawan 

kesempatan untuk menilai; Guaranteed Fair Treatment Procedure 

(GFTP), sebuah prosedur dengan tujuan untuk meyakinkan semua 

karyawan diperlakukan dengan sama; dan Open Door Policy (ODP), 

dimana pihak eksekutif dari sebuah perusahaan (CEO, Presiden Direktur, 

Supervisor), mendorong semua lapisan karyawan untuk datang dan 

berbicara langsung kepada mereka dengan tujuan untuk menciptakan 

lingkungan yang transparan. Dengan mengimplementasikan program-

program tersebut, Fedex Corporation berhasil menjadi perusahaan yang 

peduli terhadap karyawan-nya, yang kemudian membuahkan hasil dimana 

kinerja para karyawan dari Fedex Corporation pun meningkat.  

 Adanya aktivitas komunikasi di dalam perusahaan tidak hanya 

memiliki fungsi sebagai media pengirim pesan, namun juga dapat 

berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 

perusahaan tersebut. Pengendalian aktivitas komunikasi yang buruk dapat 
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merusak kepercayaan karyawan terhadap perusahaan tersebut, yang 

kemudian berbuntut ke menurun-nya kinerja. Salah satu contoh ekstrimnya 

adalah aktivitas mogok kerja yang dilakukan oleh 20.000 karyawan Google 

sebagai bentuk protes terkait dengan perlakuan perusahaan google 

terhadap pelapor tindakan pelecehan seksual di tempat kerja pada tanggal 

1 November 2018. Demonstrasi skala besar ini akhirnya berujung baik 

dimana Sundar Pichai – CEO dari Google – setuju untuk mengubah 

beberapa kebijakan terkait dengan permasalahan tersebut. Namun 

meskipun perusahaan Google sudah mencoba untuk menjawab protes 

karyawan-nya, trust dari karyawan Google kepada Google itu sendiri pun 

sudah tidak seperti sebelumnya.  

Jika tidak ada yang memastikan aktivitas komunikasi berjalan 

dengan baik, maka komunikasi tersebut akan berubah menjadi 

miskomunikasi, yang kemudian akhirnya berdampak pada tingkat 

produktivitas sebuah perusahaan, turunnya moral pekerja, dan juga salah 

penafsiran pesan.  

Permasalahan seperti diatas pun sering ditemukan di perusahaan-

perusahaan industri yang sudah berskala besar. Terutama jika perusahaan 

terkait tidak memiliki divisi/departemen yang terstruktur dengan fungsi 

untuk memastikan aktivitas komunikasi yang baik antara karyawan dan 

juga pihak manajemen. Salah satu contoh nyata adalah permasalahan yang 

dialami oleh PT. Juri Indah Abadi.  
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PT. Juri Indah Abadi adalah sebuah perusahaan yang berfokus di 

industri bahan sepatu. PT. Juri Indah Abadi berdiri pada tahun 2017, 

merupakan perusahaan yang sangat baru. Dikarenakan oleh umur PT. Juri 

Indah Abadi yang masih muda, struktur organisasinya pun masih terdiri 

dari divisi-divisi yang berfungsi untuk memastikan aktivitas produksi saja, 

belum ada divisi komunikasi seperti public relations, employee relations, 

dll. Oleh karena itu, permasalahan komunikasi pun sering bermunculan 

seperti terjadinya argumen dari satu divisi dengan divisi yang lain, 

berujung dengan turunnya tingkat produktivitas yang dapat menghasilkan 

kerugian PT. Juri Indah Abadi dan juga klien-kliennya.  

Bentuk permasalahan seperti inilah yang menjadi alasan penulis 

untuk menjalani aktivitas magang di PT. Juri Indah Abadi dengan tujuan 

untuk menganalisa kegiatan internal communication yang dijalankan 

dalam perusahaan ini.    

 

1.2.Tujuan Magang 

Adapun tujuan magang yang penulis formulasikan sesuai dengan 

konsentrasi program studi yang penulis tekuni sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di PT. Juri Indah 

Abadi. 

2. Menganalisa penyebab terjadinya permasalahan komunikasi 

organisasi di PT. Juri Indah Abadi.  
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1.3.Ruang Lingkup & Batasan  

1.3.1. Ruang Lingkup 

Pada kegiatan magang ini, ruang lingkup penulis adalah 

bekerja sebagai Internal Communication staff yang berada dalam 

divisi support dari PT. Juri Indah, yang kemudian bernaung di dalam 

departemen Human Resource (HRD). Salah satu alasan mengapa 

penulis dimasukkan ke dalam departemen HRD adalah karena 

eratnya hubungan internal communication dalam aktivitas human 

resource yang selalu berinteraksi dengan pekerja/karyawan pabrik 

itu sendiri dengan tujuan untuk memastikan kinerja yang positif dari 

semua karyawan, selain itu juga banyak perusahaan yang masih 

belum melihat internal communication sebagai sebuah departemen 

yang independen (Vercic, Vercic, & Sriramesh, 2012) 

 

1.3.2. Batasan 

Tanggung jawab penulis  dalam posisi internal communication 

adalah melakukan monitoring terkait dengan kinerja karyawan yang 

berada di dalam divisi produksi (production staff). Selain melakukan 

monitoring kinerja, penulis juga ikut memastikan kualitas produk 

yang di hasilkan sudah sesuai dengan standar perusahaan dan juga 

standar dari klien itu sendiri. Penulis pun juga diwajibkan untuk 

mengikuti rapat koordinasi untuk memastikan aktivitas produksi 

selalu berjalan dengan baik.  
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Selain itu, penulis pun bertugas untuk melakukan evaluasi 

terkait dengan hasil penilaian/audit yang dilaksanakan secara 

independen oleh pihak klien, untuk memastikan kualitas PT. Juri Indah 

Abadi – baik itu dalam segi produksi, standar keamanan, dan lainnya – 

sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masing-masing klien. 

Tanggung jawab penulis pun tidak terbatas dengan tanggung jawab – 

tanggung jawab yang telah di jabarkan di atas. 

 

1.4.Lokasi & Waktu Magang 

Aktivitas magang ini penulis jalankan di pabrik milik PT. Juri Indah 

yang berlokasi di Jl. Raya Jepara Kudus KM. 21 no. 99 Kawasan Mayong 

Square Ds. Sengon Bugel 001/003 Mayong Jepara, Jawa Tengah. Durasi 

aktivitas magang ini pun berjalan dari bulan Agustus tahun 2019 sampai 

bulan November tahun 2019. 

 


