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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Komunikasi 

2.1.1. Pengertian Komunikasi  

Komunikasi merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. Pada 

dasarnya manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang berarti manusia 

melakukan proses komunikasi dan harus berinteraksi dengan orang lain. West 

and Turner (2014, h. 5) mendefinisikan komunikasi sebagai “Communication 

is a social process in which individuals employ symbols to establish and 

interpret meaning in their environment.” Komunikasi adalah proses 

penyampaian informasi, gagasan, emosi dan sebaginya dengan menggunakan 

lambang, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Sedangkan Wood (2011, h. 

13) menjelaskan komunikasi sebagai sebuah proses yang terus menerus 

berjalan secara dinamis. 

Komunikasi diambil dari bahasa inggris communication, yang dalam 

Bahasa latin disebut “communicatus”, “communicatio” , “communicare” dan 

memiliki arti “berbagi” serta “menjadi milik bersama” (Riswandi, 2009, h. 

12). 

Melihat dari definisi di atas, komunikasi merupakan sebuah proses yang 

melibatkan banyak unsur guna mendukung berjalannya proses komunikasi 

dan penyampaian informasi agar pesan yang disampaikan dapat berjalan 

dengan efektif. Dalam pelaksanaannya, komunikasi bisa berjalan dengan 

cepat ataupun sebaliknya tergantung dari faktor apa saja yang mempengaruhi 
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komunikasi tersebut. Komunikasi sebagai proses penyampaian informasi 

artinya komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan 

hidup seseorang maupun perusahaan/organisasi. Untuk mencapai suatu 

komunikasi yang efektif, dibutuhkan adanya pertukaran informasi sehingga 

pesan/makna yang disampaikan dapat menciptakan adanya saling pengertian. 

Karena tujuan akhir dari proses komunikasi adalah terciptanya rasa saling 

pengertian untuk mencapai tujuan yang sama.  

Gambar 2.1 Model Komunikasi Interaksional atau Dua Arah 

Sumber: West. 2012. 

Model komunikasi interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm 

pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di 

antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah, 

yaitu dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. 
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Dalam West (2012) disebutkan bahwa kritik lain yang relevan untuk 

model komunikasi interaksional adalah tentang umpan balik atau feedback 

terhadap suatu pesan, umpan balik ini dapat berupa verbal maupun non 

verbal, sengaja maupun tidak sengaja.   

Model komunikasi interaksional ini sebagian besar digunakan untuk 

media baru atau new media seperti internet, karena pada media baru 

komunikasi memiliki fokus pada tingkat efektivitas suatu pesan yang 

disampaikan secara interaktif atau dua arah.  

 

2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi  

Dalam proses berkomunikasi, sangat penting untuk memperhatikan 

unsur-unsur komunikasi. Menurut Riswandi (2009) dalam bukunya “Ilmu 

Komunikasi” menjelaskan bahwa terdapat lima unsur komunikasi menurut 

Laswell, yaitu:  

1) Sumber (Source): Sumber merupakan pihak yang memiliki kumpulan 

data/informasi dan berinisiatif untuk menyampaikan pesan tersebut. 

Sumber juga disebut sebagai pengirim (sender), penyandi (encoding), 

komunikator, pembicara (speaker).  

2) Pesan: Merupakan apa yang di komunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan sendiri merupakan seperangkat simbol verbal dan non-

verbal yang di dalamnya mencakup unsur perasaan, nilai, gagasan, atau 

maksud dari sumber tersebut. Sifatnya pun konseptual, ideologis, dan 

idealistik). 
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3) Saluran atau Media: Merupakan tools yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan. Saluran tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu 

secara face to face (langsung) atau melalui saluran media (cetak dan 

elektronik).  

4) Penerima (Receiver): Merupakan sasaran/target tujuan, komunikan, 

penafsir, yang menerima dan mengartikan makna pesan dari sumber.  

5) Efek: Merupakan suatu kondisi dimana penerima pesan mendapatkan 

pengaruh dari pesan yang diterima.   

2.1.3 Bentuk Komunikasi 

Komunikasi memiliki bentuk sesuai dengan konteksnya. Hal ini dapat 

dilihat dari tujuan, jumlah orang yang terlibat dan tingkat formalitasnya. 

Menurut Devito (1997, h. 24), terdapat tujuh bentuk komunikasi, yaitu: 

1. Intrapersonal Communication 

 Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi pada diri kita 

sendiri. Bagaimana kita memahami dan melakukan dialog dengan diri 

kita sendiri, karena pada dasarnya komunikasi intrapersonal ialah 

menyangkut tentang pikiran, perasaan, dan pandangan kita terhadap diri 

sendiri.  

2. Interpersonal Communication 

 Komunikasi interpersonal (Komunikasi Antar Pribadi) adalah 

komunikasi  yang dilakukan secara face to face, dan biasanya bersifat 

informal dan  tidak  terstruktur. Pada umumnya bentuk komunikasi ini 

dapat terjadi  antara dua individu atau lebih. 
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3. Small-Group Communication 

 Komunikasi yang terjadi pada grup ini biasanya terjadi dalam jumlah 

yang kecil. Grup ini dibentuk atas dasar kepentingan untuk 

menyelesaikan persoalan atau diskusi sebuah masalah. Contoh: 

kelompok belajar. 

4. Organizational Communcation 

 Komunikasi merupakan nafas kehidupan dan jembatan bagi sebuah 

organisasi/perusahaan. Maka dari itu, komunikasi organisasi merupakan 

suatu jaringan komunikasi antar manusia yang saling bergantung untuk 

mencapai  tujuan dan kesepakatan yang sama di dalam sebuah 

organisasi.  

5. Public Communication 

 Public communication memiliki ruang lingkup yang cukup besar seperti 

seorang dosen yang mengadakan seminar di suatu acara universitas.  

6. Intercultural Communication 

 Intercultural communication atau Komunikasi Antar Budaya merupakan 

komunikasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang memiliki latar 

belakang kebudayaan.  

7. Mass Communication 

 Mass communication atau Komunikasi Massa merupakan suatu bentuk 

komunikasi yang dilakukan melalu media massa sebagai proses 

penyampaian dan penyebaran informasi kepada khalayak luas.  

 



  

12 

 

2.2 Corporate Communication  

Corporate communication adalah bagian dari seluruh organisasi. Tanggung 

jawab untuk komunikasi semakin dilihat sebagai bagian dari peran setiap 

karyawan. Komunikasi dengan internal sangat penting untuk menjalin hubungan 

antara atasan dengan bawahan. Sehingga tidak merasa canggung ketika 

berkomunikasi dengan pimpinan atau karyawan. Event gathering merupakan alat 

penghubung untuk menjembatani hubungan antara pimpinan dan karyawan. 

Sehingga proses komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan karyawan tidak lagi 

kaku.  

Menurut Cornelissen, “ Corporate Communication is a management 

functions that offers a framework and vocabulary for the effective coordinations 

of all means of communication with the overall purpose of establishing and 

maintaining fovourable reputations with stakeholder groups upon which the 

organization dependent”. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa komunikasi 

korporat merupakan fungsi manajemen yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

komunikasi dengan tujuan akhir yaitu menciptakan dan mempertahankan reputasi 

perusahaan.  

Menurut Riel yang dikutip oleh Theaker menjelaskan, Corporate 

Communications is an instrument of management by means of which all 

consciously used forms of internal communications are harmonized as effectively 

as possible, so as so create favourable basis for relationship with groups upon 

which the company is dependent. Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa 
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Corporate Communication merupakan bagian dari manajemen yang melakukan 

dan mengelola kegiatan komunikasi internal agar tercipta hubungan yang 

harmonis dan komunikasi yang efektif sehingga dapat menciptakan dasar 

hubungan dengan stakeholder perusahaan lainnya.  

Selanjutnya, Riel dan  Formburn  menambahkan,  the  term  Corporate  

Communication  can  be  defined  as  the  set  of  activities  involved  in  managing  

and  orchestrating all internal and external communications aimed at creating 

favourable starting   points   with   stakeholders   on   which   the   company   

depends.   Corporate   Communication   consists   of   the   dissemination   of   

information by   a   variety   of   specialists  and  generalists  in  organization,  

with  the  common  goal  of  enhancing  the  organization’s   ability   toretain   to   

operate. Corporate   Communication dapat   diartikan  sebagai  rangkaian  

kegiatan  dalam  pengelolaan  komunikasi  internal  dan  eksternal dengan tujuan 

menguntungkan stakeholder. Corporate Communication juga melakukan kegiatan  

komunikasi  organisasi baik  secara  umum  maupun  spesifik  dengan tujuan 

meningkatkan kemampuan organisasi untuk beroperasi. 

Menurut dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Communication merupakan aspek penting dari komunikasi yang disiplin. 

Corporate Communication mengacu pada komunikasi dalam organisasi 

perusahaan (komunikasi internal) serta komunikasi antara badan usaha yang 

berbeda (komunikasi eksternal). Komunikasi sangat penting dalam keberhasilan 

perusahaan dan semakin banyak perusahaan-perusahaan terkenal menilai kembali 

komunikasi mereka, bergerak menjauh dari tradisional, pendekatan fungsional 
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untuk hubungan masyarakat dan urusan publik dan mengejar internal dan 

eksternal strategi komunikasi perusahaan. 

Corporate Communication adalah cara-cara organisasi berkomunikasi dengan 

bermacam kelompok orang. Komunikasi korporat merupakan cara untuk 

membangun komunikasi dalam organisasi-organisasi. Dalam komunikasi korporat 

menghubungkan antara aplikasi teori komunikasi yang membuat hubungan 

komunikasi korporat dan strategi korporat perusahaan keseluruhan (Paul A. 

Argenti, 2010, h. 31).  

Sedangkan menurut Grunig dan Hunt (1984) dalam bukunya, Four Models of 

Public relations yang dikutip dari buku Strategi Public relations (Silih Agung 

Wasesa dan Jim Macnamara, 2010, h. 268) menjelaskan corporate 

communication adalah: 

 “mengenai komunikasi dua arah asimetris atau simetris untuk 

 memersuasi/membujuk audiensi (misalnya untuk mengubah sikap, 

 pembelian  barang atau jasa, hidup sehat, dll) atau untuk membentuk 

 relationship/hubungan”. 

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa corporate communication 

merupakan “payung” yang mewadahi seluruh manajemen komunikasi dalam 

sebuah perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan penyampaian informasi/pesan 

kepada khalayaknya, seperti Public Relations (internal dan eksternal), Investor 

Relations, Corporate Social Responsibility (CSR), maupun hubungan dengan 

Pemerintah/Kelembagaan.  

Pada intinya, tujuan dari dibentuknya corporate communication adalah 

membangun image dan reputasi bagi perusahaan. Namun, bukan hanya 
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membangun image terhadap publik di luar perusahaan (eksternal) saja, melainkan 

juga kepada publik internal nya dengan mengelola sistem komunikasi internal 

yang baik agar proses penyampaian informasi/pesan tersampaikan dengan efektif.  

 

2.2.1. Public Relations  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang 

pesat. Keberadaan Public Relations di dalam sebuah perusahaan menjadi hal 

yang penting. Public Relations di nilai penting karena setiap perusahaan perlu 

menjaga hubungan baik dengan publik internal maupun eksternalnya.   

Jefkins berpendapat bahwa public relations adalah bentuk komunikasi 

yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu organisasi dan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandaskan pada saling pengertian/mutual understanding (Jefkins & Yadin, 

2014, h. 10).  

Menurut Harlow yang dikutip oleh Nova (2011, h. 44) menyebutkan 

bahwa Public relations adalah fungsi manajemen yang khas membantu 

pembentukan  dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling 

pengertian, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan masyarakatnya 

yang melibatkan dalam manajemen problem atau masalah, membantu 

manajemen untuk selalu mendapatkan informasi dan merespon pendapat 

umum, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen dalam 

melayani kepentingan masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan 

memanfaatkan perubahan dengan efektif, berfungsi sebagai sistem peringatan 



  

16 

 

awal untuk membantu antisipasi kecenderungan dan menggunakan riset serta 

komunikasi yang masuk akal dan etis sebagai sasaran utamanya.  

Djanaid, dalam Nurjaman dkk. (2012), menyimpulkan bahwa public 

relations adalah usaha menciptakan kehidupan yang harmonis dalam suatu 

organisasi ke dalam maupun ke luar lingkungannya. 

Artinya bahwa public relations dalam setiap organisasi memiliki 

khalayak khususnya, baik secara internal maupun eksternal. Khalayak 

internal mencakup, pegawai, jajaran direktur dan direksi, komisaris. 

Sedangkan khalayak eksternal mencakup lebih luas, seperti institusi 

pemerintah, media, investor, nasabah, masyarakat, dan seluruh khalayak 

terkait di luar organisasi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek penting 

dalam public relations, yaitu dengan menciptakan rasa saling pengertian dan 

kerjasama yang baik antara organisasi dengan publik internal maupun publik 

eksternal. Public relations sebagai fungsi manajemen pun di rasa menjadi 

jembatan utama bagi perusahaan untuk dapat mengelola dan menyampaikan 

informasi secara dua arah, sehingga terwujudnya komunikasi yang efektif.  

 

2.2.2. Internal dan Eksternal Public Relations  

Menurut Wasesa (2010, h. 128) perbedaan fungsi internal dan eksternal 

PR adalah:  

a. Internal Public Relations  

1) Mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen kepada 

karyawan 
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2) Menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar 

karyawan memahami dasar pengambilan keputusan yang diambil 

3) Membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, 

manajemen, dan direksi 

4) Membantu proses restrukturisasi, mulai dari sosialisasi kebijakan 

hingga pelatihan untuk mengurangi dampak buruk restrukturisasi 

5) Membantu peningkatan rasa memiliki karyawan terhadap 

perusahaan 

6) Membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi 

organisasi 

 

b. Eksternal Public Relations  

1. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik 

2. Menjelaskan hasil Rapat Umum Pemegang Saham 

3. Menjelaskan hasil dan dasar diadakannya RUPSLB 

4. Membantu pemasaran untuk menciptakan brand image 

5. Mensosialisasikan prestasi yang dicapai oleh perusahaan 

6. Mengembangkan program-program pengembangan masyarakat, 

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik 

7. Menyiapkan sarana bagi publik untuk melihat perusahaan secara 

langsung 

8. Menyiapkan sarana bagi Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat untuk melihat kinerja perusahaan 
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 Dapat dilihat dari perbedaan fungsi internal dan eksternal Public 

Relations diatas, bahwa keduanya memiliki peran penting dalam 

menjalin hubungan dan kerjasama terhadap masing-masing publiknya. 

Internal Public Relations berperan dalam membangun jaringan 

komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen dan direksi, salah 

satunya melalui media komunikasi perusahaan. 

 

2.2.3. Peran Public Relations  

Menurut Lattimore (2010) ada dua peran dalam kegiatan Public 

Relations. Peran yang pertama adalah sebagai teknisi dan peran yang kedua 

adalah sebagai manager. Peran sebagai teknisi merupakan peran yang 

mewakili sisi seni dari public relations; menulis, mengedit, mengambil foto, 

menangani produksi komunikasi, berpartisipasi dalam pengelolaan event, 

dan sebagainya. Peran sebagai manager berfokus pada pengarahan dalam 

membuat strategi komunikasi serta mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah yang terkait dengan organisasi/perusahaan.  

Peran keduanya sangat mendukung upaya organisasi/perusahaan dalam 

membina hubungan yang positif antara perusahaan dengan publiknya. 

Sehingga apa yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai dengan target yang 

diinginkan. 
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Menurut Kriyantono (2012, h. 23) dalam buku ”Public Relations 

Writing”, berikut tugas dan fungsi pekerjaan/aktivitas komunikasi yang 

dilakukan oleh public relations: 

1) Publication & Publicity: Mempublikasikan segala hal yang berkaitan 

dengan tujuan dan kepentingan perusahaan kepada publik. Misalnya 

membuat tulisan yang disebarkan ke media, newsletter, artikel dan 

lainnya.  

2) Events: Mengorganisasi acara atau kegiatan yang ada dalam perusahaan 

guna mempengaruhi opini publik dan sebagai upaya dalam membentuk 

image bagi perusahaan/organisasi.  

3) News: Merupakan salah satu jobdesk seorang public relations yang 

sifatnya menyebarkan informasi kepada publik, dengan menulis berita, 

artikel, press release, newsletter, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang 

Public relations diharapkan mampu menguasai teknik menulis yang baik 

(public relations writing).  

4) Community Involvement: Merupakan upaya dari seorang public relations 

di dalam sebuah perusahaan untuk merencanakan/membuat program-

program yang melibatkan komunitas atau masyarakat sekitarnya. Tujuan 

dari community involvement ini diharapkan mampu memberikan sense of 

belonging antara komunitas tersebut dengan perusahaan.  

5) Identity-Media: Merupakan pekerjaan public relations dalam membina 

hubungan dengan media (pers). Menjaga hubungan baik dengan media 
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sangat penting bagi perusahaan karena publisitas media yang positif akan 

membentuk opini publik yang akan mempengaruhi citra perusahaan.  

6) Lobbying: Merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang dalam 

melakukan negoisasi dan persuasi dengan berbagai pihak terkait. 

Kemampuan ini dibutuhkan pada saat terjadi krisis pada perusahaan, 

dimana public relations harus mampu melakukan negoisasi untuk 

mencapai kesepakatan diantara pihak yang berselisih.  

7) Social Invesment: Merupakan salah satu pekerjaan public relations untuk 

membuat program-program bantuan yang memberikan manfaat bagi 

kepentingan dan kesejahteraan sosial. Program kegiatan tersebut 

biasanya dilakukan oleh bagian Corporate Social Responsibility (CSR).  

2.2.4. Media Public Relations  (PR Tools) 

Menurut Onggo (2004:11) tools yang digunakan public relations dalam 

menjalankan strateginya, meliputi:  

a) Website Perusahaan 

b) Publisitas Situs Pencari (Google/Yahoo) 

c) Press Release online 

d) Autoresponder pada e-mail 

e) Kartu nama elektronik  

f) E-newsletter 

g) Mailing list (Forum pada website perusahaan) 

h) Forum 
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Dalam menjalankan peran dan tugasnya, seorang public relations 

membutuhkan tools/media untuk dapat mengkomunikasikan segala pesan 

yang mencakup berita dan informasi kepada publiknya, baik internal maupun 

eksternal. Dengan adanya media komunikasi yang tersebut, para pengelola 

public relations dapat memanfaatkan media tersebut untuk menyampaikan 

informasi kepada seluruh publiknya dengan efektif dan informatif. 

2.2.5. Media Internal Sarana Komunikasi Perusahaan 

Media internal dalam sebuah organisasi memberikan kemudahan bagi 

karyawan atau publik eksternal diluar organisasi/perusahaaan. Media 

internal dibagi menjadi dua jenis yaitu: 

1. Lisan: Media internal dalam bentuk lisan berupa rapat internal, morning 

briefing. 

2. Tertulis: Media internal dalam bentuk tertulis biasanya lewat, majalah 

perusahaan, majalah digital/elektronik perusahaan, website perusahaan, 

Annual Report, surat, brosur, company profile, dan sebagainya. 

Kehadiran media internal dapat menjadi sarana komunikasi utama bagi 

manajemen perusahaan dengan seluruh publik internalnya. Namun, seiring 

dengan perkembangan teknologi menjadi 4.0, maka media cetak perusahaan 

seperti majalah internal telah beralih ke media elektronik/digital.  
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2.3. New Media (Media Baru)  

New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi 

yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital 

(Creeber dan Martin, 2009). Definisi lain media online adalah media yang di 

dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat konvergensi 

media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011). New 

Media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis 

teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara 

privat maupun secara public (Mondry, 2008: 13).  

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang mana 

sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan 

sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan dari semua yang 

bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang complex dan 

fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 


