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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Karyawan merupakan penggerak utama dalam suatu perusahaan, kunci sukses 

sebuah perubahan yang berperan sebagai inisiator, pemberi tenaga, kreativitas dan 

usaha mereka kepada organisasi agar dapat memberikan perubahan dan meningkatkan 

produktivitas organisasi tempat mereka bekerja, secara terus menerus (Handoko, 

2003). Merujuk pada pernyataan Nawawi (2003), sumber daya manusia diartikan 

sebagai karyawan pengelola dan pelaksana suatu perusahaan yang dipercaya oleh 

perusahaan dalam melaksanakan suatu tugas atau kegiatan. Berdasarkan sumber 

lainnya disebutkan bahwa karyawan merupakan sumberdaya manusia atau penduduk 

yang bekerja pada suatu institusi baik itu pemerintah maupun swasta (Abdullah, 2014). 

Oleh karena itu jika kita berbicara mengenai sebuah perusahaan tentu saja tidak terlepas 

dari karyawan atau sumber daya manusia yang mampu mewujudkan tercapainya tujuan 

institusi tersebut. Baik perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah butuh 

akan adanya karyawan untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti 

yang dikatakan oleh Ndraha (2000) bahwa sumber daya manusia merupakan penduduk 

yang mau, siap dan mampu memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan 

organisasi. Lebih lanjut menjelaskan mengenai karyawan yang dengan spesifik 

menyebutkan rentang umur, Subri mengatakan (2003) 
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karyawan sendiri ialah penduduk yang masih berada pada usia kerja yakni dengan 

rentang 15-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk di dalam suatu negara yang 

memproduksi baik itu barang dan atau pun jasa jika ada permintaan akan adanya tenaga 

kerja mereka. 

Berdasarkan pernyataan Subri diatas dapat dilihat bahwa karyawan dibatasi 

oleh usia kerja. Terdapat beberapa klasifikasi karyawan yang didasari oleh rentang usia 

yang saat ini masih aktif bekerja dalam perusahaan, antara lain baby boomers yang 

lahir tahun 1946 hingga 1964, generasi X lahir di tahun 1965 hingga1981, dan 

millennials atau generasi Y yang lahir pada tahun 1982 hingga 2000 (Schoch, 2012). 

Pengelompokan generasi merupakan hasil dari pembagian dari para pakar teori 

generasi dan masing-masing memiliki perbedaan dalam pembagian tahun pada setiap 

generasi baik itu berdasarkan karakteristik budaya, lokasi, kejadian bersejarah maupun 

perbedaan letak geografis (Parry dan Uwin, 2010). Meskipun terdapat perbedaan dalam 

mengelompokan generasi, namun menurut Parry dan Uwin (2010) pada dasarnya 

pengelompokan generasi dibagi menjadi dua faktor yakni demografi dan sosiologis. 

Munculnya pengelompokan generasi didasari oleh premi yang menjelaskan bahwa 

individu ada dan dipengaruhi oleh kejadian-kejadian bersejarah serta faktor budaya 

yang memaknai hidup mereka (Nobel dan Schewe, 2003). Pendapat lainnya 

menjelaskan bahwa adanya kejadian sosial yang bernilai sejarah serta efek budaya dan 

faktor-faktor lainnya akan menentukan terbentuknya nilai-nilai, perilaku dan 

kepribadian seseorang (Caspi dan Roberts, 2015). Para ahli dalam mengelompokan 

generasi didasari oleh pendekatan yang digunakan terhadap 
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fenomena yang terjadi. Berikut merupakan pengelompokan generasi menurut Martin 

dan Tulgan (Putra, 2016) berdasarkan rentang tahun kelahiran : 

Tabel 1.1 Pengelompokan Generasi Berdasarkan Rentang Tahun Oleh Martin & Tulgan 

 

Nama Generasi Rentang Tahun 

Silent Generation 1925-1946 

Baby Boomers 1946-1964 

Generation X 1965-1977 

Millennials 1978-200 

Sumber: Putra, 2016 

 

Pengelompokan generasi menurut Martin dan Tulgan tersebut menjelaskan bahwa 

generasi milenial berada pada rentang tahun 1978 hingga 2000. Pada tahun awal 

dimana generasi milenial muncul, teknologi digital mulai berkembang meskipun 

jumlah persebarannya masih cenderung sedikit. Berdasarkan klasifikasi Martin dan 

Tulgan yang merupakan orang tua dari generasi milenial adalah generasi X yang masih 

merasakan perjuangan dalam perang dunia ke II dari generasi sebelumnya. 

Pengelompokan generasi lainnya yang dilakukan terhadap generasi di 

Indonesia diutarakan oleh sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Pengelompokan Generasi Berdasarkan Rentang Tahun Oleh Martin & Tulgan 

 

Nama Generasi Rentang Tahun 

Baby Boomer 1946-1964 

Gen Xer 1965-1980 
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Millennials 1981-2000 

Gen Z 2001-sekarang 

Sumber: Ali & Purwadi, 2017 

 
 

Penelitian menurut Ali dan Purwandi (2017) generasi baby Boomer merupakan 

generasi yang lahir setelah perang dunia kedua berakhir dengn memiliki karakteristik 

idealis serta pola pikir konservatif. Disebut dengan istilah Baby Boomer karena pada 

saat itu angka kelahiran sangat tinggi. Berikutnya Generasi X yang merupakan anak 

dari Baby Boomer yang memiliki karakter berbeda dengan generasi sebelumnya 

walaupun masih terdapat kemiripan karakter dengan generasi sebelumnya. Selanjutnya 

adalah generasi Milenial dan generasi X yang memiliki kemiripan karakter terutama 

dalam hal kefasihan dalam menggunakan teknologi. Sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan para ahli, generasi milenial lahir pada kisaran tahun 1980 hingga 2000. 

Indonesia sedang masuk dalam era baru dan demografi penduduk berubah 

akibat adanya perubahan struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya 

rasio perbandingan antara jumlah penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) dengan 

jumlah penduduk nonproduktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun) 

(Suhariyanto, 2018). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2013 

dikatakan bahwa penduduk Indonesia yang memiliki usia 10 hingga 19 tahun atau yang 

disebut dengan generasi Post Millennial sebanyak 45 juta jiwa atau sebanyak 19,32% 

dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. Apabila generasi post 
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millennial dan millennial digabungkan maka akan berjumlah 52,32% dari total 

penduduk Indonesia yang mana setengah lebih penduduk Indonesia merupakan 

generasi muda. Akan sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki penduduk 

dengan mayoritas usia produktif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan 

menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dilihat dari jumlah penduduk usia produktif 

yang dikaitkan dengan prosentase generasi milenial tahun 2017 yang sebesar 33,75% 

dari jumlah penduduk keseluruhan (BPS, 2015). Hal ini menandakan bahwa 

sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur jumlah penduduk usia 

produktif tergolong tinggi, karena sekitar 50,36% dari total keseluruhan jumlah 

penduduk usia produktif pada dasarnya adalah generasi milenial (BPS, 2015). Sebagai 

penduduk terbesar, tentunya generasi milenial memiliki peran yang besar juga dalam 

memegang kendali atas roda pembangunan kususnya di bidang perekonomian yang 

nantinya diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kearah pembangunan yang 

lebih maju dan dinamis. Generasi milenial merupakan modal besar dalam mewujudkan 

kemandirian bangsa dalam berbagai aspek. Sebagai modal besar pembangunan suatu 

bangsa kedepannya, diharapkan generasi milenial memiliki potensi yang lebih besar 

dibandingkan dengan generasi-generasi pendahulunya. 

Generasi milenial juga memiliki nama lain, seperti Net Generation, Echo 

Boomers, N-Geners, Nexters, Internet Generation, generrasi Y, GenerationMe, dan 

Digital Natives (Schullery, 2013). Generasi ini merupakan anak dari para Baby 

Boomers dan generasi X, dimana mereka lahir di era yang berteknologi tinggi dan 

diasuh oleh orang tua yang sangat komunikatif dan berorientasi partisipatif 
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(Domitriou, 2015). Generasi ini bahkan dapat menggunakan kemajuan teknologi untuk 

melakukan komunikasi di samping melalui tatap muka, seperti melalui pengirim pesan 

atau email dan melalui berbagai media sosial (Young dkk., 2014), sehingga 

memungkinkan mereka memiliki pergaulan yang luas dengan beragam orang dari 

seluruh dunia (Roebuck dan Smith, 2013). Oleh karena itu pula lah generasi ini 

memiliki toleransi keberagaman manusia yang lebih tinggi dibandingkan generasi 

lainnya (Domitriou, 2015). Menurut Ali dan Purwandi (2017) generasi milenial adalah 

generasi yang unik karena banyak dipengaruhi oleh smartphone dan media sosial 

sehingga juga akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan. 

Generasi milenial yang erat dengan media teknologi sering disebut dengan 

digital native atau next generation (Prensky, 2001). Kehadiran generasi milenial yang 

lahir di era berteknologi tinggi memberi warna tersendiri bagi dunia kerja. Generasi 

tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dibandingkan generasi 

sebelumnya, misalnya generasi milenial yang lebih memperhatikan aspek work life 

balance dibandingkan dengan generasi X (Meier dan Austin, 2010). Milenial juga 

biasanya mengutamakan diri sendiri dan butuh akan adanya feedback, penghargaan dan 

pujian dari atasan mereka. Selain itu generasi milenial memiliki harga diri yang tinggi, 

entrepreneurial dan menginginkan adanya sebuah pekerjaan yang memiliki arti 

sesegera mungkin serta memiliki antusias yang tinggi terhadap pekerjaan (Solnet, 

2008). 

Fenomena yang banyak terjadi pada perusahaan kini adalah para karyawan yang 

termasuk dalam generasi milenial menginginkan adanya jadwal kerja yang 
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fleksibel, menuntut adanya kreativitas dalam pekerjaan dan memiliki kesempatan 

untuk memberikan dampak bagi perusahaan itu sendiri. Cara berfikir generasi milenial 

yang out of the box memberikan keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Kesuksesan 

suatu institusi atau perusahaan bergantung pada kemampuannya dalam mengelola 

bermacam sumber daya yang dimiliki institusi itu sendiri dan salah satu yang sangat 

penting yaitu sumber daya manusia. SDM senantiasa melekat pada sumber daya 

lainnya sebagai sebuah penentu keberadaan dan perannya dalam memberikan 

kontribusi serta tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Cholil dan Riani, 2003). 

Generasi milenial merupakan generasi yang dikenal kreatif, borderless, tech 

savvy, dan tidak sungkan dalam berpendapat. Karakter positif dalam diri generasi 

milenial dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan untuk dapat memajukan usahanya. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut BUMN menyadari 

bahwa karyawan milenial merupakan aset penting yang dapat membawa perubahan 

kearah positif. Hal ini sesuai dengan harapan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno 

mengenai BUMN Kedepanya yang mengatakan bahwa 10 tahun dari sekarang, BUMN 

bisa menjadi pemain di pasar global dan bisa masuk 10 atau 100 besar perusahaan 

global terbaik karena kehadiran generasi milenial yang menjadi ujung tombak dalam 

mewujudkan harapan tersebut. 

Paham akan pentingnya generasi milenial dalam membangun tidak hanya 

perusahaan di tempat mereka bekerja namun juga untuk kepentingan bangsa, 

Kementerian BUMN membuat sebuah program yang dinamakan Spirit of Millennial. 
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Program ini diresmikan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di oleh Menteri BUMN, 

Ibu Rini Seoemarno pada tanggal 29 Oktober 2018. Melalui Program Spirit of 

Milennial diharapkan dapat memaksimalkan potensi karyawan millenial setiap BUMN 

agar kedepannya dapat menjadi aktor utama perubahan positif baik bagi perusahaan 

maupun bagi Indonesia (koranbumn, 2018). Sebagai salah satu instrumen penting 

pendorong perekonomian bangsa, BUMN harus bisa eksis dan terus ada bahkan hingga 

100 tahun mendatang, namun sayangnya perusahaan BUMN kerap dianggap sebagai 

sebuah instasi yang kaku dan tidak peka terhadap perubahan. Budaya kerja BUMN 

sering kali dinilai negatif oleh berbagai pihak. Hal ini pernah disampaikan Achmad 

Zahruddin pada tahun 2016 dalam jurnalnya yang berjudul Arah Kebijakan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatakan bahwa BUMN dipengaruhi model 

organisasi yang berlapis-lapis dan bersifat hirarki, padahal ini dapat mengakibatkan 

terhambatnya kelancaran arus informasi dan komunikasi, sehingga mengakibatkan 

budaya kerja cenderung lamban, kaku dan tidak efisien dengan demikian budaya kerja 

yang birokrasi diharapkan dapat berubah kepada budaya korporasi dengan arah 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Berbagai kegiatan di dalam program Spirit of Millennial dilakukan demi 

memajukan Kementerian BUMN melalui karyawan generasi milenial, diantaranya 

BUMN Millennials Summit, Cocofest Indonesia, Islamic NexGen Fest, Glow in The 

Run, dan eSport League. Melalui program ini, diharapkan milenial BUMN dapat 

menularkan semangat positif dan inovatif kepada seluruh kaum milenial yang ada di 

Indonesia dengan cara pendekatan yang kekinian. Hal ini serupa dengan yang 
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disampaikan Ibu Rini Soemarno, bahwa Spirit of Millennials ini diharapkan bisa 

menularkan hal-hal yang positif dan inovatif kepada seluruh generasi muda bangsa. 

Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan BUMN akan selalu mendukung generasi 

milenial untuk bisa berkarya, bersinergi dan memberikan kontribusi nyata untuk 

Indonesia yang lebih baik. 

Menurut Effendy (1986) dalam buku yang berjudul Dimensi-dimensi 

Komunikasi, strategi komunikasi diartikan sebagai panduan dari perencanaan 

komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut sebuah strategi komunikasi harus mampu menunjukan bagaimana 

operasionalnya secara taktis dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan sewaktu-waktu 

dapat berbeda tergantung pada situasi dan kondisi. Menurut pendapat lain dari Daro 

Smith (2005) dalam buku yang berjudul Strategic Planning For Public Relations 

dikatakan bahwa strategi komunikasi merupakan kegiatan yang bersifat informasional 

dan juga persuasif agar dapat membangun pemahaman serta dukungan dari suatu 

tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi, baik yang memiliki orientasi pada laba 

maupun nirlaba. Pearce dan Robin (1997) mengatakan bahwa strategi ialah kumpulan 

dari keputusan yang disepakati dan dilanjutkan dengan tindakan yang menghasilkan 

rumusan dan implementasi atas rencana yang secara sengaja dirancang untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. Menurut Smith (2002) tahapan dalam strategi 

komunikasi diawali dengan penelitian dan berakhir dengan evaluasi dengan melibatkan 

organisasi tersebut serta publik secara berkala. 
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Sejalan dengan yang disapaikan pakar lainnya mengenai strategi komunikasi, 

menurut Anwar Arifin (1984), strategi komunikasi adalah suatu keputusan kondisional 

mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan 

memperhitungkan ruang dan waktu saat ini dan kedepannya sehingga kegiatan yang 

dijalankan dapat berjalan efektif. Berdasarkan yang dikatakan para pakar, untuk dapat 

mencapai tujuan yang hendak dicapai, perusahaan dibawah Kementerian BUMN perlu 

diketahui bagaimana strategi komunikasi dalam program Spirit of Millennial dilakukan 

oleh kementerian BUMN. Dengan mengetahui strategi komunikasi yang dijalankan 

akan diketahui berhasil atau tidaknya program tersebut guna menentukan langkah 

selanjutnya. 

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan salah satu lembaga 

pemerintahan yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara melalui 

penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara secara terpisah (UU Republik 

Indonesia No.19 Tahun 2003). Pemerintah melalui BUMN memiliki tanggung jawab 

yang berkaitan dengan kesejahteraan Negara dalam berbagai aspek kehidupan warga 

negaranya. Salah satu tanggung jawab pemerintah yang berarti juga menjadi tanggung 

jawab BUMN adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam aspek ekonomi rakyat. 

Seperti yang dikatakan oleh Rachbini (1994) bahwa pada suatu sistem yang kompleks, 

yang bertindak sebagai pelaku ekonomi tidak hanya dari pihak swasta, namun 

pemerintah juga turut serta berperan dalam mengatur sistem ekonomi agar dapat 

berjalan dengan baik. Menurut Stefanus (2001) BUMN merupakan bentuk dari adanya 

kebijaksanaan pemerintah dalam membuat atau mempertahankan 
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keseimbangan antara sektor swasta dan pemerintah. Sebagai salah satu lembaga 

pemerintah, BUMN kerap dianggap sebagai perusahaan yang kaku dan penuh aturan 

yang baku sehingga tidak mudah untuk melakukan perubahan dan mengikuti kondisi 

lingkungan. Di sisi lain perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN 

bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan kepada Negara dari kekayaan 

Negara dan untuk rakyat sehingga dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan agar 

dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Hal ini lah yang menjadi 

tantangan BUMN kedepan agar mampu bersaing sehingga dapat menghasilkan 

keuntungan bagi Negara. Kehadiran generasi milenial membawa angin segar yang 

dapat membawa perubahan bagi Kementerian BUMN agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri. Karakteristik generasi milenial 

yang creative, confidence dan connected merupakan nilai postif yang ada, namun disisi 

lain generasi milenial tidak suka akan adanya aturan atau dikekang, bersifat 

individualis, mudah bosan dan butuh akan adanya pengakuan (Ali dan Purwadi, 2015). 

Karakteristik milenial menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian BUMN. Tidak 

mudah dalam mengendalikan generasi milenial terutama dilihat dari pandangan 

mengenai BUMN yang merupakan perusahaan milik pemerintah yang penuh dengan 

aturan-aturan baku, oleh karena itu perlu adanya strategi dalam berkomunikasi dengan 

para karyawan milenial di perusahaan-perusahaan BUMN agar yang menjadi tujuan 

Kementerian BUMN dapat terwujud. 

Sebagian besar perusahaan-perusahaan pada Kementerian BUMN memiliki 

karyawan dengan jumlah generasi milenial yang banyak dibandingkan dengan 
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generasi lainnya. Melalui program yang diciptakan Kementerian BUMN yakni Spirit 

of Millennial perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan beragam kegiatan dengan 

mengikutsertakan karyawan milenial. Program Spirit of Millennial sendiri merupakan 

suatu program yang diciptakan untuk karyawan generasi milenial yang berkerja di 

perusahaan-perusahaan BUMN. Beragam kegiatan dilakukan dengan melibatkan 

generasi milenial untuk satu tujuan yang juga tertuang dalam visi program yakni 

berkontribusi untuk kesejahteraan Negara. Penjelasan mengenai strategi komunikasi 

yang dilakukan Kementerian BUMN melalui program Spirit of Millennial serta 

implementasinya kepada karyawan generasi milenial akan dijabarkan dengan jelas 

pada bab-bab selanjutnya. 

Keinginan peneliti untuk mendapatkan pemahaman tentang Strategi 

Komunikasi yang dilakukan pada Program Spirit of Millennial oleh Kementerian 

BUMN diinspirasi oleh pandangan Peter Berger dan Thomas Luckman yang 

mengatakan bahwa tiap kelompok, komunitas dan budaya membangun pemahamannya 

sendiri mengenai dunia (Littlejohn dan Foss, 2009). Sedangkan menurut Littlejohn dan 

Foss sendiri (2009), masing-masing angggota dalam kelompok tersebut membangun 

pemahaman akan adanya suatu makna bagi kelompok mereka melalui komunikasi. 

Berkaitan dengan pandangan tersebut menurut Effendy (2007) untuk dapat mencapai 

suatu tujuan organisasi dibutuhkan strategi komunikasi yang merupakan panduan dari 

adanya perencanaan komunikasi. Didasari pandangan para pakar tersebut penting 

untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan 

tertentu. 
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Adanya pengelompokan generasi dalam dunia kerja akan muncul seiring 

perkembangan manajemen sumber daya manusia. Seperti yang telah ditulis oleh 

Espinoza dan Ukleja (2010) bahwa Mannheim mengemukakan adanya kelompok 

generasi akan menentukan cara berfikir, perasaan dan perilaku individu-individu 

anggotanya. Hal ini lah yang kemudian membuat para peneliti memberikan perhatian 

lebih pada adanya perbedaan generasi di dalam masyarakat. Generasi sendiri adalah 

agregat dari sekumpulan individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dan 

juga dalam kurun waktu yang sama (Ryder, 1956). 

Teori tentang perbedaan generasi pertama kali dipopulerkan oleh Neil Howe 

dan William Strauss pada tahun 1991 dengan membuat pembagian kelompok generasi 

berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian- kejadian 

historis. Sedangkan menurut Kupperschmidt (2000) generasi adalah sekelompok 

individu yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, 

lokasi, umur, dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok tersebut yang dimana 

memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai generasi milenial diperlukan kajian 

dari berbagai sumber yang merupakan pendapat dari beberapa peneliti berdasarkan 

rentang tahun kelahiran. Istilah milenial sendiri pertama kali dipopulerkan oleh 

William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul Millennials Rising: The Next 

Great Generation (2000). William Strauss dan Neil menciptakan istilah ini pada tahun 

1987 dimana pada saat ana-anak yang lahir pada tahun 1982 baru memasuki fase pra-

sekolah. Pendapat lain dikemukakan oleh Elwood Carlson (2008) yang 
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mengatakan bahwa generasi milenial adalah mereka yang lahir pada rentang tahun 

1983 sampai dengan 2001, melalui bukunya yang berjudul The Lucky Few: Between 

The Greatest Generation and the Baby Boom. Jika didasarkan pada teori yang 

dicetuskan oleh Karl Manheim yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Generation 

Theory, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1980 hingga 

tahun 2000. Generasi milenial juga biasa disebut dengan generasi Y. Istilah ini mulai 

dikenal dan dipakai dalam editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. 

Pendapat ini mirip dengan pendapat Stafford dan Griffis (2008) yang menyatakan 

bahwa generasi milenial adalah populasi yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan 

2000. Sedangkan generasi milenial menurut United States Census Bureau (2015) 

adalah mereka yang lahir antara tahun 1982 sampai dengan 2000. Berdasarkan 

beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar diatas, selanjutnya konsep 

generasi milenial yang ada di Indonesia ialah yang lahir pada rentang tahun 1980 

hingga 2000 dijadikan acuan untuk mengolah data dalam pada bab-bab selanjutnya. 

Sebagaimana dibahas pada bagian pendahuluan, masuknya generasi milenial 

dalam dunia kerja menjadi warna tersendiri termasuk bagi perusahaan pemerintah. 

Berdasarkan pencatatan Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 disebutkan bahwa 40 

persen dari jumlah angkatan kerja yang totalnya berjumlah 160 juta orang merupakan 

generasi milenial (Banirestu dan Rachman, 2018). Berkenaan dengan hal itu, usia 

produktif berada di kisaran usia 15-64 tahun, maka generasi milenial akan menjadi 

populasi terbesar dalam demografi pekerja di Indonesia dalam 10 tahun kedepan. 
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Inilah yang mendasari peneliti bahwa melakukan penelitian terhadap karyawan 

generasi milenial menjadi hal yang menarik. 

 

 
 

1.2. Rumusan Masalah 

 
 

Dari antara penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, banyak ahli 

berbicara mengenai cara berkomunikasi generasi milenial (Tulgan, 2016; Ashlock dan 

Atay, 2019; Phillips, 2019), namun hanya berfokus dalam interaksi yang dilakukan 

generasi milenial itu sendiri maupun interaksi antar generasi. Peneliti belum 

menemukan penelitian yang berfokus pada strategi komunikasi apa yang dilakukan 

suatu lembaga atau perusahaan terhadap suatu generasi, khususnya pada generasi 

milenial itu sendiri. Menjadi hal yang penting bagi semua perusahaan untuk 

mengetahui apakah strategi komunikasi yang telah diterapkan sudah sesuai dengan 

target dan tujuan perusahaan itu sendiri. Suatu hal yang pernah dianggap sesuai pada 

suatu waktu, bisa saja menjadi tidak sesuai lagi pada waktu yang lain (Littlejohn dan 

Foss, 2017). Sehingga strategi komunikasi yang diterapkan kepada karyawan  generasi 

Gen X bisa saja berbeda dengan generasi milenial. Oleh sebab itu, penting untuk 

memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan 

oleh Kementerian BUMN pada program Spirit of Millennial. Guna memberikan 

kelengkapan, maka penelitian ini berfokus pada upaya atau strategi yang dilakukan 

kementerian BUMN dalam berkomunikasi kepada karyawan milenial 
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melalui sebuah program dengan melihatnya dari perspektif para aktor yang terlibat 

dalam program ini. 

 

Strategi Komunikasi yang diteliti terbatas pada komunikasi organisasi yang 

dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam menjalankan program Spirit of Millennial 

khususnya dengan para karyawan dari generasi milenilal yang bekerja pada 

perusahaan-perusahaan Kementerian BUMN. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

strategi komunikasi dalam suatu organisasi yakni bagaimana komunikasi dalam 

organisasi tersebut berjalan. Suatu masalah yang dihadapi oleh perusahaan sebenarnya 

bertitik pusat pada manusia itu sendiri (Departemen Penerangan RI, 1991). Ditegaskan 

lebih lanjut oleh Pace dan Faules (2016) bahwa dalam komunikasi organisasi lebih dari 

sekedar apa yang dilakukan orang-orang, sehingga dapat dikatakan sebagai dasar kuat 

bagi karier manajemen suatu perusahaan, pengembangan sumber daya manusia, 

komunikasi perusahaan serta tugas-tugas lainnya yang berorientasikan manusia dalam 

organisasi. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, hal ini 

menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai Bagaimana Kementerian BUMN 

menjalankan strategi komunikasi pada program Spirit of Millennial. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 
 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam menjalankan program 

Program Spirit of Millennial. Sedangkan rincian tujuan yang hendak dicapai peneliti 

adalah untuk mengetahu lebih lanjut mengenai alasan Kementerian BUMN membuat 

program Spirit of Millennial bagi para karyawan milenial yang bekerja di seluruh 

perusahaan BUMN. 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

 
 

Terdapat beberapa hal yang membuat hasil penelitan ini penting baik secara 

akademis maupun secara praktis. Meskipun telah dilakukan penelitian-penelitian 

terdahulu terhadap karyawan milenial di lingkungan kerja, banyak dari penelitian 

tersebut hanya berfokus pada antar generasi dimana milenial menjadi pendatang baru 

dalam dunia kerja (Tulgan, 2016; Ashlock dan Atay, 2019; Phillips, 2019).  Sementara 

itu, masih kurang penelitian mengenai strategi komunikasi yang dilakukan perusahaan 

kepada para karyawan khusunya generasi milenial. Padahal penelitian semacam itu 

akan memberikan pengetahuan baru bagi para akademisi dan peneliti di bidang 

komunikasi khususnya komunikasi organsiasi dalam menentukan strategi komunikasi 

yang tepat kepada karyawan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat dilihat 

apakah startegi komunikasi yang diterapkan kepada karyawan generasi milenial 

memiliki cara atau strategi khusus dibandingkan dengan karyawan pada 
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generasi lainnya. Kurangnya penelitian seperti itulah yang akan diisi oleh penelitian 

dalam penelitian ini. Selain memberikan kontribusi dengan mengurangi gap atau 

kesenjangan yang masih ada seperti yang telah digambarkan di atas, hasil penelitian ini 

juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya penelitian-penelitian 

sebelumnya mengenai strategi komunikasi dalam organisasi yang didasari oleh usia 

kerja. 

 

Berikutnya ialah penjabaran mengenai manfaat praktis. Dengan memahami 

strategi komunikasi yang ditujukan kepada generasi milenial, pengetahuan ini dapat 

dimanfaatkan oleh para praktisi, diantaranya bagi para pimpinan perusahaan baik 

swasta maupun pemerintah seperti Kementerian, mulai dari Menteri BUMN, para 

Direktur di perusahaan yang berada dibawah naungan Kementerian BUMN maupun 

manajemen perusahaan sebagai bahan masukan untuk membuat strategi perusahaan di 

masa depan, khususnya dalam melibatkan dan mendorong karyawan milenial agar 

dapat memberikan kontribusi 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, 

khususnya dilingkungan kementerian BUMN yang selama ini dianggap memiliki 

aturan yang kaku dan tidak luwes terhadap perubahan zaman sehingga dirasa tidak 

sesuai dengan karakter yang dimiliki milenial. Juga bagi para pekerja di perusahaan 

secara umum, akan terbantu untuk lebih memahami bagaimana cara berkomunikasi 
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yang sesuai dengan generasi milenial agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan 

produktif. 


