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COMMUNICATION STRATEGY OF A LEADER APPLYING THE 

PRINCIPLE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AT PTPN VII 

 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

Siti Jafani Ghandi 

 

 

The background of the research is the fact that the life of humankind is never 

separated from communication process in their daily life. Through the process of 

communication, people try to convey the messages and interpret them to each 

other. The communication process creates an attempt to influence others, to feel 

or to do what is expected by the communicator. Similarly, in a management 

control system, communication becomes a means to guide, motivate, monitor, 

observe and evaluate the implementation of a company’s management in order to 

direct the organization's goals of the company so that the performance of 

management team becomes more efficient and smooth. However, not every 

communication forms is effective and successful. In reality, in order to be able to 

communicate effectively, people are required to not merely understand the 

process, but also to apply the knowledge in creative manners. People involved in 

the communication strategy will select certain strategies that the receivers would 

act as what the communicator expected . This research used descriptive qualitative 

method.  A qualitative approach was used by analyzing and focusing on 

communication strategies used by the leader in the application of the principles of 

good corporate governance (GCG) . The results showed that the leader in PTPN 

VII did not use only one or two communication strategy specifically in applying 

the principles of good corporate governance, instead the leader used the whole 

existing forms of communication strategy depends on the situation and the 

conditions of the company. The successful communication strategy in the 

implementation of good corporate governance principles can be seen from the 

assessment scores which continue to increase from year to year in various aspects. 

 

Keywords: communications strategy, leadership, GCG principles 
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Penelitian dilatar belakangi dengan kehidupan manusia yang tidak pernah terlepas 

dari proses komunikasi dalam kesehariannya. Melalui proses komunikasi, 

manusia berusaha menyampaikan pesan dan menafsirkan pesan satu sama lain. 

Proses komunikasi tersebut menciptakan upaya dalam mempengaruhi orang lain, 

untuk merasakan atau melakukan apa yang dikehendaki komunikator. Begitu pula 

pada suatu sistem pengendalian manajemen,yang merupakan alat untuk 

mengarahkan, memotivasi, memonitor atau mengamati serta mengevaluasi 

pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan 

organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Namun,tidak semua 

komunikasi berjalan efektif dan berhasil. Agar manusia dapat berkomunikasi 

dengan efektif manusia dituntut tidak hanya memahami prosesnya, tapi juga 

mampu menerapkan pengetahuan secara kreatif. Orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi akan memilih strategi tertentu agar orang lain yang menerima 

pesannya melakukan tindakan seperti yang diharapkan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menganalisis dan memfokuskan pada strategi 

komunikasi yang digunakan pemimpin dalam penerapan prinsip GCG. Hasil 

penelitian menunjukan pemimpin di PTPN VII tidak menggunakan satu atau dua 

strategi komunikasi secara khusus dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, 

pemimpin menggunakan semua bentuk strategi komunikasi yang ada tergantung 

dengan situasi dan juga kondisi yang dihadapi. Keberhasilan dari strategi 

komunikasi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG ini dapat dilihat dari skor 

penilaian yang terus meningkat setiap tahunnya dari berbagai aspek. 

 

Kata kunci: Strategi komunikasi, pemimpin, prinsip-prinsip GCG. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari proses komunikasi dalam 

kesehariannya. Melalui proses komunikasi, manusia berusaha menyampaikan 

pesan dan menafsirkan pesan satu sama lain. Proses komunikasi tersebut 

menciptakan upaya dalam  mempengaruhi orang lain, untuk merasakan atau lebih 

jauh melakukan apa yang dikehendaki oleh komunikator. Begitu pula pada suatu 

sistem pengendalian manajemen, yang menurut pendapat Soobaroyen merupakan 

alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, atau mengamati serta 

mengevaluasi pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan 

pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak 

manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar
1
.  

Namun pada praktiknya, tidak semua komunikasi efektif dan berhasil. 

Seperti yang diketahui, komunikasi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga seni 

bergaul. Agar manusia dapat berkomunikasi dengan efektif, manusia dituntut 

tidak hanya memahami prosesnya, tapi juga mampu menerapkan pengetahuan 

secara kreatif. Seperti yang diungkapkan Verdeber dalam Mulyana (2005: viii) 

                                                 
1 (http://repository. maranatha. edu/8168/30851310_Chapter1. pdf, diakses pada 28 Februari pukul 20:48) 

 

http://repository.maranatha.edu/8168/30851310_Chapter1.pdf
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komunikasi yang efektif adalah komunikasi dimana makna yang distimulasikan 

serupa atau sama dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Oleh sebab itu, 

ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan atau memperkirakan efek 

perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi sebenarnya terikat 

oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang yang terlibat dalam komunikasi 

akan memilih strategi tertentu agar orang lain yang menerima pesannya 

melakukan tindakan seperti yang diharapkan.  

Begitupula dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan alat yang 

penting agar organisasi tersebut dapat terus berjalan. Rogers di dalam Nawawi 

(2014:184) mengungkapkan secara harfiah, organisasi berarti perpaduan bagian-

bagian yang satu sama lain saling bergantung. Ahli lain memandang organisasi 

sebagai suatu struktur yang melangsungkan proses pencapaian tujuan yangtelah 

ditetapkan dimana operasi dan interaksi diantara bagian yang satu dengan yang 

lainnya dan manusia yang satu dengan yang lainnya berjalan secara harmonis, 

dinamis, dan pasti.  

Menurut Katz an Robert Kahn  yang merupakan hal utama dari 

komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu sistem 

sosial atau organisasi. Akan tetapi komunikasi tidak hanya menyampaikan 

informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan seorang dengan pihak 

lainnya dengan upaya membentuk suatu makna, mengemban harapan-harapannya 

(Rosadi Ruslan, 2003:83). Kemapanan struktur organisasi yang melangsungkan 

prosesnya secara sistem tersebut akan dapat mencapai tujuan secara efektif, dalam 

arti input yang diproses akan menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan 

biaya, personel, dan waktu yang direncanakan.  
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Menurut Morissan (2013:383) keterkaitan antara ilmu komunikasi dengan 

organisasi terletak pada tinjauannya yang berfokus pada manusia-manusia yang 

terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Hal itu pula yang terjadi dalam 

ruang lingkup perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII atau yang sering dikenal 

dengan PTPN VII. Komunikasi yang terjadi di dalam ruang lingkup perusahaan 

ini merupakan bentuk komunikasi organisasi karena struktur didalamnya saling 

terlibat dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini yang dibahas adalah 

untuk menerapkan prinsip dari Good Corporate Governance atau yang 

selanjutnya disebut GCG.  

Perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir tertuju pada tuntutan atas 

penerapan GCG. Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 

atau GCG adalah suatu konsep yang mendasari perundang-undangan dan etika 

berusaha. Penerapan GCG telah dianggap penting sejak tahun 1980 dan di 

Indonesia Good Corporate Governance ini telah dikenal lebih dalam tahun 1990-

an sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Pada awalnya, 

GCG ini digunakan dengan mengarah pada perbaikan pemerintahan dan 

demokrasi partisipatoris di Indonesia. Namun kemudian banyak yang berpendapat 

bahwa perusahaan Indonesia juga perlu menggunakan konsep ini, karena pada 

saat itu salah satu penyebab utama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah 

buruknya governance perusahaan Indonesia.  

Dewasa ini, meskipun tidak semua masyarakat luas mengetahui tentang 

GCG, namun tidak sedikit perusahaan yang telah mengoptimalkan penerapan 

GCG ini karena penerapannya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kinerja suatu perusahaan dan memungkinkan track record yang sustainable untuk 
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jangka panjang. Oleh sebab itu, guna menyikapi masalah tersebut diperlukan 

suatu strategi komunikasi dari pimpinan direksiPerusahaan di Kantor Direksi 

PTPN VII dalam mengajak dan menghimbaukepala bagian, kepala urusan, staff, 

serta karyawan untuk ikut serta dalam menerapkan prinsip GCG. Berkaitan 

dengan hal ini peneliti memilih strategi komunikasi dan juga prinsip GCG untuk 

diteliti (Sedarmayanti, 2012:1).  

Dalam konteks  komunikasi, Arifin (2003:59) menyatakan strategi 

diperlukan untuk mendukung kekuatan pesan agar mampu mengungguli semua 

kekuatan  pesan yang ada, khususnya dalam menciptakan efektifitas komunikasi. 

Menurut Mulyana (2002: 107) yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya 

sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). 

Arifin juga menyebutkan bahwa strategi komunikasi adalah keseluruhan 

keputusan kondisional tindakan yang akan dijalankan guna mencapai suatu tujuan. 

Jadi merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan 

situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan mungkin dihadapi di masa depan, 

guna mencapai keefektivitasan.  

Quinn dalam Ruslan (2002: 90-91) menyatakan agar suatu strategi dapat 

efektif dilaksanakan dalam sebuah program komunikasi, maka ia harus mencakup 

beberapa hal: 

1. Objektif yang jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai 

pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. 

Tujuan tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis namun yang terpenting yaitu 

dapat dipahami dan menentukan.  
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2. Memelihara inisiatif, strategi inisiatif menjaga kebebasan bertindak dan 

memperkaya komitmen. Strategi harus menentukan langkah dan menetapkan 

tindakan terhadap peristiwa, bukan bereaksi terhadap satu peristiwa.  

3. Konsentrasi, dengan memusatkan kekuatan yang besar untuk waktu dan 

tempat yang menentukan.  

4. Fleksibilitas. Strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan 

dimensi untuk fleksibilitas dan maneuver.  

5. Kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. Strategi 

hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan 

tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pokok.  

6. Kejujuran. Strategi itu hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan 

kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak 

terduga.  

7. Keamanan. Strategi itu mesti mengamankan seluruh organisasi dan semua 

operasi penting organisasi.  

Adapun menurut UU PT No 40 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Negara 

BUMN dengan No: PER-01/MBU/2011 prinsip-prinsip dari GCG yang dianut 

PTPN VII yaitu: Transparansi (transparency), kewajaran/kesetaraan (fairness), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility),  unsure 

kemandirian (independency).
2
 

                                                 
2 (http://www.lmfeui.com/data/Peraturan%20Menteri%20BUMN%20No. %20PER-01-MBU-2011. pdf , 

diakses pada 18/08/2015 pukul 09:28) 

(http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu40-2007_PT.pdf, diakses pada20/08/2015 pukul 17:01) 

 

http://www.lmfeui.com/data/Peraturan%20Menteri%20BUMN%20No.%20%20PER-01-MBU-2011.%20pdf
http://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/uu40-2007_PT.pdf,%20diakses%20pada20/08/2015
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Berdasarkan pembahasan fenomena diatas yang menjadi minat penelitian 

dalam hal ini adalah “Bagaimana strategi komunikasi pemimpin dalam penerapan 

prinsip Good Corporate Governance”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana strategi komunikasi 

pemimpin dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Govenance di PTPN 

VII Lampung?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian yang merupakan hal yang 

hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan oleh 

peneliti adalah “Untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemimpin 

dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance di PTPN VII Lampung”.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu komunikasi 

dalam kajian penggunaan strategi komunikasi oleh pemimpin dalam 

penerapan prinsip-prinsip GCG.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti dalam penggunaan komunikasi sebagai salah satu 

sistem/alat untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian terkait prinsip GCG.  



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian yang berjudul “STRATEGI KOMUNIKASI PEMIMPIN 

DALAM PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI 

PTPN VII LAMPUNG”, penulis menggunakan beberapa penelitian sejenis yang 

telah ada sebelumnya sebagai referensi, yaitu penelitian mengenai strategi 

komunikasi dan tentang GCG. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Metode 

Kontribusi 

Penelitian 

Perbedaan 

1. Pengaruh Good 

Corporate 

Governance dan 

Corporate Social 

Responsibility 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

M. Tri 

Armansyah; 

Universitas 

Lampung 

Fakultas 

Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Politik 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Menjadi 

referensi 

bagi peneliti 

untuk 

mengerti 

lebih dalam 

lagi 

mengenai 

Penelitian ini 

menganalisis 

tentang kaitan 

GCG dan CSR 

terhadap nilai 

perusahaan, 

sedangkan 

peneliti meneliti 
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No Judul Penulis Metode 

Kontribusi 

Penelitian 

Perbedaan 

Jurusan 

Administrasi 

Bisnis, 

2011. 

(Skripsi) 

GCG. strategi 

komunikasi 

yang digunakan 

pemimpin 

dalam 

menerapkan 

prinsip-prinsip 

GCG di sebuah 

perusahaan. 

2.  Strategi 

Komunikasi 

Pelatih Marching 

Band dalam 

membentuk 

harmonisasi 

unjuk gelar 

Marching Band: 

(Studi pada 

pelatih Marching 

Band Kartika 

Lokananta SMP 

Kartika II.2 

Bandarlampung) 

Meylin 

Azizah; 

Universitas 

Lampung 

Fakultas 

Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Politik 

Jurusan 

Ilmu 

Komunikasi, 

2011. 

(Skripsi) 

Kualitatif 

Deskriptif 

Penelitian ini 

menjadi 

referensi 

bagi peneliti 

untuk 

mendapatkan 

data 

mengenai 

pemilihan 

sample 

purposive 

sampling. 

Penelitian ini 

menggunakan 

teori 

komunikasi 

kelompok dan 

juga interaksi 

simbolik, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

teori lasswell 

dan juga 

komunikasi 

organisasi 

sebagai 

landasan teori. 
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2.2 Strategi Komunikasi 

2.2.1 Pengertian Strategi  

Kata strategi berasal dari kata Strategos dalam bahasa Yunani merupakan 

gabungan dari Stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Menurut Marrus 

(2002:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai 

penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Dalam melakukan usaha atau bertindak, Tentunya mengharapkan sebuah 

hasil yang optimal. Untuk itu, strategi yang tepat dan baik akan bisa mewujudkan 

harapan dalam bentuk hasil yang menggembirakan sekaligus memuaskan, tak 

terkecuali oleh partai politik itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan 

strategi yang tepat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ada.  

Mewujudkan strategi yang lebih baik, tentu kita harus mengenal dan mengerti apa 

itu strategi. Halim dikutip oleh Hawari (2010:9)  mengatakan bahwa strategi 

adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai 

dengan peluang-peluang dan ancaman - ancaman lingkungan eksternal yang 

dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. 

 

2.2.2 Pengertian Komunikasi 

Kata atau istilah “komunikasi” atau yang didalam bahasa inggrisnya disebut 

“communication” berasal dari bahasa latin “communicatus” atau “communicatio” 

atau “communicare” yang berarti “berbagi”, atau “menjadi milik bersama”. 

Dengan demikian, kata komunikasi menurut kamus bahasa mengacu pada suatu 

upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Menurut Wilbur Schramm 
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seorang ahli linguistic mengatakan, communication berasal dari kata Latin 

communis yang artinya common atau sama. Jadi menurut Schramm jika 

mengadakan komunikasi dengan suatu pihak, maka kita menyatakan gagasan kita 

untuk memperoleh commoners dengan pihak lain mengenai objek tertentu (Purba, 

2006 : 30). 

Menurut Rogers dan juga D. Lawrence Kincaid dalam Cangara (2015:22) 

komunikasi adalah “suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau 

melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya 

akan tiba pada saling pengertian yang mendalam”. 

Menurut Shannon dan Weaver dalam Cangara (2015 : 22-23), komunikasi 

adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh memengaruhi satu sama 

lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi 

menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka. Lukisan, seni 

dan teknologi. Oleh karena itu, jika berada dalam suatu situasi berkomunikasi, 

kita memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain. 

Dari berbagai definisi komunikasi diatas, dapat dilihat bahwa setiap ahli 

mengemukakan pendapatnya berdasarkan bagaimana sudut pandang mereka 

dalam melihat komunikasi. Masing-masing memberikan penekanan arti, ruang 

lingkup, serta konteks yang berbeda.  

 

2.2.3 Pengertian Strategi Komunikasi 

Menurut Syam dan Sugiana (2003: 20) ada dua alasan mengapa kegiatan 

komunikasi sangat memerlukan strategi :  

Pertama, karena komunikator tidak hanya berurusan dengan 

bagaimana pesan komunikasi dapat di terima oleh komunikan dalam 
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pengertian received, tapi juga accepted, kedua, agar komunikator  bisa 

mendapatkan respon/tanggapan seperti yang diharapkan dari khalayak. 

 

Strategi komunikasi yaitu merupakan panduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Strategi komunikasi 

ini harus mampu menunjukan bagaimana operasionalnya secara praktis harus 

dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-

waktu bergantung pada situasi dan kondisi (Effendy, 2006:32) 

Syam dan Sugiana (2003: 20) menyatakan bahwa strategi komunikasi 

merupakan elaborasi atau pendalaman terhadap komponen-komponen komunikasi 

dalam rangka interaksinya satu sama lain.  Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

unsur-unsur strategi komunikasi terdiri dari komunikator, pesan, channel/media, 

komunikan dan efek.      

Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi (2006:35), menyebutkan strategi 

komunikasi terbagi atas : 

a. Mengenali sasaran komunikasi  

Sebelum kita melancarkan komunikasi, kita perlu mempelajari siapa-siapa 

yang akan menjadi sasaran komunikasi kita. Pada diri komunikan perlu di 

perhatikan faktor-fakror sebagai berikut :  

1. Faktor kerangka referensi  

Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikan harus 

disesuaikan dengan kerangka referensi. Adapun kerangka referensi seseorang 

terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari panduan pengalaman, pendidikan, 

gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita dan sebagainya. 
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2. Faktor situasi dan kondisi 

Situasi yang dimaksud disini ialah, situasi komunikasi pada saat 

komunikan akan menerima pesan yang kita sampaikan. Situasi yang bisa 

menghambat jalannya komunikasi dapat diduga sebelumnya, dapat juga 

datang tiba-tiba pada saat komunikasi dilancarkan  

Kondisi dalam hal ini dimaksudkan dalam state of personality komunikan, 

yaitu keadaan fisik dan psikis komunikan pada saat ia menerima pesan 

komunikasi. Komunikasi kita tidak akan efektif apabila komunikan sedang marah, 

sedih, bingung, sakit, atau lapar.  Dalam menghadapi komunikan dengan kondisi 

seperti itu, kadang-kadang kita bisa menangguhkan komunikasi kita sampai 

datangnya suasana yang menyenangkan. Akan tetapi, tidak jarang pula kita harus 

melakukannya pada saat itu juga. Disini faktor manusiawi yang sangat penting. 

b. Pemilihan media komunikasi   

Mencapai sasaran komunikasi dapat dilakukan dengan memilih salah satu 

atau gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, 

pesan yang akan di sampaikan, dan teknik yang akan dipergunakan. Mana yang 

terbaik dari sekian banyak media komunikasi itu dapat ditegaskan dengan pasti 

sebab masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

c. Pengkajian tujuan pesan komunikasi   

Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang (symbol). Isi pesan 

komunikasi bisa satu, tetapi lambang yang dipergunakan bisa bermacam-macam. 

Lambang yang bisa pergunakan untuk menyampaikan isi komunikasi ialah 

bahasa, gambar, warna, kial (gesture), dan sebagainya. 
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d. Peranan komunikator dalam komunikasi  

Faktor yang penting pada diri komunikator bila ia menyampaikan komunikasi, 

yaitu daya tarik sumber dan kredibilitas sumber. Adapun yang dimaksud dari 

daya tarik sumber dan kredibilitas sumber, sebagai berikut :  

1. Daya tarik sumber  

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu 

mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya 

tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta 

dengannya. Dengan lain perkataan, komunikan merasa ada kesamaan 

antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi 

pesan yang dilancarkan oleh komunikator. 

2. Kredibilitas sumber 

Faktor kedua yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah 

kepercayaan komunikan pada komunikator. Kepercayaan ini banyak 

bersangkutan denga profesi atau keahlian yang dimiliki seorang 

komunikator. Olehnya berdasrkan kedua faktor tersebut, seorang 

komunikator dalam menghadapi komunikan harus berikap empati 

(empathy), yaitu kemampuan seseorang untuk memproyeksikan dirinya 

kepada orang lain 

Strategi komunikasi yang merupakan perpaduan perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi 

merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif.  

Adapun komunikasi efektif menurut Rosady Ruslan(2003:301), yaitu: 
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1. Bagaimana merubah sikap (how to change attitude) 

2. Mengubah opini (to change the opinion) 

3. Mengubah perilaku (to change behavior) 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi 

komunikasi adalah penggabungan antara perencanaan dan manajemen untuk 

menciptakan cara-cara, ataupun metode-metode yang dapat merubah sikap, 

mengubah opini, dan mengubah perilaku yang dirasa paling efektif untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan sehingga terjadi saling 

mengerti dan memahami untuk mencapai tujuan yang telah dibuat secara optimal. 

Pemimpin (setiap Dewan Direksi PTPN VII) dalam hal ini memiliki strategi 

komunikasi yang digunakan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, agar sesuai 

dengan konsep yang direncanakan. 

Tujuan strategi komunikasi menurut R. Wayalpace, Breent D. Pterson dan 

Burnet yang dikutip dalam Ruslan (2000:35) yaitu: 

a. To secure understanding (untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian 

dalam berkomunikasi). 

b. To establish acceptance (bagaimana cara penerimaan itu harus dibina dengan 

baik) 

c. To motivate action (penggiatan untuk memotivasinya) 

d. The goals which the communicator sough to achieve (bagaimana tujuan yang 

hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi tersebut). 

2.2.4 Perumusan Strategi Komunikasi 

Dalam perumusan strategi komunikasi ini, amat terkait dengan fungsi 

manajemen. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang 
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terdiridari tindakan-tindakan perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lain. 

 

2.2.5 Teknik dalam Strategi Komunikasi 

Dalam dunia komunikasi pada teknik penyampaian atau mempengaruhi itu 

dapat dilihat dari dua aspek yaitu: menurut cara pelaksanaan dan menurut bentuk 

isinya. Hal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa yang pertama semata-mata 

melihat komunikasi itu dari segi pelaksanaannya dengan melepaskan perhatian 

dari isi pesannya. Sedang yang kedua, yaitu melihat komunikasi itu dari segi 

bentuk pernyataan atau bentuk pesan dan maksud yang dikandung. Oleh karena 

itu yang pertama menurut cara pelaksanaannya, dapat diwujudkan dalam dua 

bentuk, yaitu redudancy (repetition) dan Canalizing. Sedang yang kedua, menurut 

bentuk isinya dikenal dengan teknik-teknik: informatif, persuasif, edukatif dan 

koersif (Arifin, 2003:43). 

a. Redudancy (Repetition) 

Redudancy atau repetition adalah cara mempengaruhi khalayak dengan 

cara mengulang-ngulang pesan kepada khalayak. Dengan teknik ini akan banyak 

manfaat yang didapat. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih 

memperhatikan pesan tersebut, karena justru akan kontras dengan pesan yang 

tidak diulang-ulang, pesan yang di ulang-ulang akan lebih banyak mendapatkan 

perhatian. 
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b. Canalizing 

Canalizing adalah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap 

individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi ini, maka haruslah dimulai 

dari memenuhi nilai-nilai dan standart kelompok dan masyarakat lalu secara 

berangsur-angsur merubahnya ke arah yang dikehendaki. Akan tetapi bila hal ini 

kemudian ternyata tidak mungkin, maka kelompok tersebut secara perlahan-lahan 

dipecahkan, sehingga anggota-anggota kelompok itu sudah tidak lagi memiliki 

hubungan yang erat. Dengan demikian pengaruh kelompok akan menipis dan 

akhirnya akan hilang sama sekali. Dalam keadaan demikian itulah pesan-pesan 

menjadi mudah diterima oleh komunikan. 

c. Informatif 

Teknik informatif adalah suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan 

mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan penerangan. Penerangan 

berarti menyampaikan sesuatu apa adanya, apa sesungguhnya, diatas fakta-fakta 

dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar pula. Teknik 

informatif ini, lebih ditujukan pada penggunaan akal pikiran khalayak, dan 

dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: keterangan, penerangan, berita, dan 

sebagainya. 

d. Persuasif 

Persuasif berarti, mempengaruhi dengan jalan membujuk. Dalam hal ini 

khalayak digugah pikirannya, maupun dan terutama perasaannya. Perlu diketahui, 

bahwa situasi mudah terkena sugesti ditentukan oleh: kecakapan untuk 

mensugestikan atau menyarankan sesuatu kepada komunikan (suggestivitas) dan 

mereka itu sendiri diliputi oleh keadaan mudah untuk menerima pengaruh 
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(suggestivitas). Jadi pihak tersebut mensugesti , dan menciptakan situasi 

bagaimana khalayak itu supaya mudah terkena suggesti, adalah proses kental 

sebagai hasil penerimaan yang tidak kritis dan di realisasikan dalam perbuatan 

kepercayaan atau cita-cita yang dipengaruhi orang lain. 

e. Edukatif 

Teknik edukatif, sebagai salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari 

suatu pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan 

yang akan berisi: pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman.  

Mendidik berarti memberikan sesuatu ide kepada khalayak apa sesungguhnya, 

diatas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan 

dari segi kebenaran, dengan disengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan 

mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan. 

f. Koersif 

Koersif berarti mempengaruhi khalayak dengan jalan memaksa. Teknik 

koersif ini biasanya dimanifestasikan dalam bentuk peraturan-peraturan, perintah-

perintah dan intimidasi-intimidasi. Untuk pelaksanaannya yang lebih lancar 

biasanya dibelakangnya berdiri suatu kekuatan yang cukup tangguh.  

 

2.3 Teori Kepemimpinan 

Teori-teori yang membahas kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut: 

2.3.1 Teori Perilaku 

Teori perilaku kepemimpinan memfokuskan pada perilaku apa yang 

dipunyai oleh pemimpin, yang membedakan dirinya dari non-pemimpin. Jika 
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perilaku pemimpin dapat diidentifikasi, maka seseorang yang akan menjadi 

pemimpin dapat mempelajari perilaku tersebut supaya dia menjadi pemimpin 

yang efektif. Dari teori di atas terdapat fungsi pemimpin yang mencakup dua hal 

yaitu:  

1) Fungsi yang berkaitan dengan tugas (task-related functions) fungsi ini berkaitan 

dengan pekerjaan, seperti mengarahkan bawahan atau mendorong bawahan agar 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.  

2) Fungsi yang berkaitan dengan kehidupan sosial (group maintenance atau social 

functions) fungsi ini berkaitan dengan persoalan hubungan antar manusia, seperti 

menjadi penengah, dan menjaga hubungan antar anggota. Jika seseorang berhasil 

melakukan kedua fungsi tersebut, orang tersebut dapat menjadi pemimpin yang 

efektif.  

3) Teori Situasional  

Ada dua dimensi gaya kepemimpinan yaitu struktur pertimbangan dan 

pengawalan; kisi yang dihasilkan juga serupa. Selanjutnya, Hersey dan Blanchard 

(2012) memperkenalkan variabel ketiga yaitu kematangan, yang berfungsi dengan 

cara yang serupa dengan dimensi keefektifan yang dikemukakan Reddin. 

“Perbedaan di antara gaya efektif dan tidak efektif seringkali bukan karena 

perilaku pemimpin yang sesungguhnya, tapi lebih merupakan masalah kecocokan 

antara perilaku ini dengan situasi yang dihadapi pada saat tersebut” (Hersey & 

Blanch). Faktor yang menentukan efektivitas dijelaskan oleh Hersey dan 

Blanchard sebagai “tingkat kesiapan anak-buah”. 
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Kesiapan ini didefinisikan sebagai kesediaan dan kemampuan seseorang untuk 

bertanggung jawab. Untuk membuat penilaian yang cepat,ada empat gaya 

kepemimpinan situasional yang dapat dikemukakan: 

a) Memberitahu (telling). Tugas berat, hubungan lemah. Gaya ini ditandai 

oleh komunikasi satu arah. Pemimpin menentukan peranan anak-anak buah dan 

memberitahu apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara mengerjakan berbagai 

macam tugas. 

b) Mempromosikan (Selling). Tugas berat, hubungan kuat. Gaya ini ditandai 

oleh usaha melalui komunikasi dua-arah, meskipun hampir semua pengaturan 

dilakukan oleh pemimpin. 

c) Berpartisipasi (Participating). Hubungan kuat, tugas berat. Gaya ini 

ditandai oleh pemimpin dan anak buah yang bersama-sama terlibat dalam 

pembuatan keputusan melalui komunikasi dua-arah yang sebenarnya. 

d) Mewakilkan (Delegating). Hubungan lemah, tugas ringan. Gaya ini 

ditandai oleh pemimpin yang membiarkan anak buahnya bertanggung jawab atas 

keputusan-keputusan mereka. 

Pada penelitian yang penulis lakukan, teori situasional ini merupakan teori yang 

paling tepat untuk digunakan karena teori ini memiliki asumsi bahwa penelitian-

penelitian terdahulu yang mencoba melihat karakteristik dan gaya kepemimpinan 

tidak dapat menemukan karakteristik atau gaya yang berlaku untuk semua situasi. 

Situasi dengan demikian memainkan peran penting dalam efektivitas 

kepemimpinan.  
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2.3.2 Teori X dan Teori Y 

Mc Gregor (1967) menentukan dua perangkat asumsi yang cenderung 

dipakai oleh para pemimpin mengenai orang lain. Kedua jenis asumsi ini disebut 

Teori X dan Teori Y. kedua teori ini menggambarkan sikap mental suatu tipe ideal 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran seseorang, yang 

mungkin amat cenderung mempunyai suatu arah tertentu. 

Asumsi Teori X secara ringkas sebagai berikut:  

1. Kebanyakan orang berpendapat bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang tidak 

menyenangkan dan berusaha menghindarinya.  

2. Kebanyakan orang lebih suka diperintah dan seringkali harus dipaksa untuk 

melakukan pekerjaan mereka.  

3. Kebanyakan orang tidak ambisius, tidak ingin maju dan tidak menginginkan 

tanggung jawab.  

4. Kebanyakan orang dimotivasi terutama untuk keinginan mereka untuk 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan akan rasa aman.  

5. Kebanyakan orang harus dikendalikan dengan ketat dan tidak mampu 

menyelesaikan masalah dalam organisasi.  

Seorang pemimpin yang berpegang pada Teori X akan menganggap orang 

sebagai suatu alat produksi, dimotivasikan oleh ketakutan akan hukuman atau 

oleh kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Asumsi Teori Y secara ringkas 

sebagai berikut: 1. Kebanyakan orang berpendapat bahwa kerja adalah sesuatu 

yang alamiah seperti bermain. Bila pekerjaan tidak menyenangkan, mungkin itu 

karena cara melakukan pekerjaan tersebut dalam organisasi.  
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2. Kebanyakan orang merasa bahwa pengendalian diri sendiri amat diperlukan 

supaya pekerjaan dilakukan dengan baik.  

3. Kebanyakan orang dimotivasi terutama oleh keinginan mereka untuk diterima 

lingkungan, mendapat pengakuan, dan merasa berprestasi, seperti juga oleh 

kebutuhan mereka akan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman.  

4. Kebanyakan orang ingin menerima dan bahkan menginginkan suatu tanggung 

jawab bila mereka memperoleh bimbingan, pengelolaan dan kepemimpinan yang 

tepat.  

5. Kebanyakan orang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

secara kreatif dalam organisasi.  

Pemimpin yang mendasari tindakannya atau gayanya seperti Teori Y 

beranggapan bahwa pegawai mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. 

Mereka percaya bahwa tugas mereka adalah mengatur dan mengelola sehingga 

baik organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Begitupula hal 

nya dengan pegawai atau karyawan yang ada di PTPN VII, mereka memiliki 

kebutuhan yang beraneka ragam di kehidupannya. Namun satu hal yang pasti, 

pegawai atau karyawan memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya 

tersebut. Meskipun aktivitas dan kinerja yang dihasilkan tidaklah sama, baik itu 

dengan senang hati ataupun terpaksa, karyawan akan berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. 

 

 

 

 



23 

 

2.4 Pemimpin 

2.4.1 Arti Pemimpin 

Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang 

lain atau untuk mengarahkan ataupun untuk mengkoordinasi untuk mencapai 

tujuan dalam suatu organisasi. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kartono 

(2003:38) bahwa: 

“Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan--- 

khususnya kecakapan kelebihan di suatu bidang--, sehingga dia mampu 

mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi pemimpin 

itu ialah seseorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai 

predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan suatu 

situasi, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk 

mengarahkan dan membimbing bawahan”. 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pemimpin adalah 

yang memiliki kemampuan (pengetahuan) dan peranan penting dalam setiap 

kegiatan. Peranan yang dimaksud adalah sebagai pemberi ide dan masukan 

kepada anggota kelompok.  

Henry Pratt Faichild dalam Kartono (2004:38-39), menyatakan bahwa 

pemimpin dalam pengertian luas adalah seseorang yang memimpin dengan jalan 

memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara mengatur, mengarahkan, 

mengorganisir, atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, 

kekuasaan atau posisi. Pemimpin dalam pengertian sempit adalah seseorang yang 

memimpin dan membimbing dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan 

penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya. 

Kekuasaan seorang pemimpin bersumber dari kemampuannya untuk 

mempengaruhi orang lain karena sifat-sifat dan sikapnya, luas pengetahuan dan 

pengalamannya, pandai berkomunikasi dalam hubungan-hubungan interpersonal. 
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Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan khusus sehingga mempunyai 

kekuasaan, kewibawaan dalam mengarahkan dan membimbing bawahannya untuk 

mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahan untuk mencapai tujuan 

tertentu
10

. 

Diantara banyak tujuan yang ingin kita capai setiap hari, maka tujuan 

sosial secara khusus menjadi penting. Karena manusia sebagai makhluk sosial, 

maka orang lain menjadi penting dalam hidup seseorang, dan orang tersebut ingin 

memengaruhi orang lain melalui berbagai cara. Manusia dapat mencapai banyak 

jenis tujuan melalui berbagai cara berkomunikasi karena komunikasi merupakan 

hal yang penting dan sentral untuk memenuhi tujuan sosial. 

Studi mengenai perilaku mencapai tujuan (goal behavior) tidak mudah, 

karena tujuan cenderung kompleks. Tujuan tersusun dalam jenjang atau tingkatan 

(hierarki), dan keberhasilan mencapai satu tujuan pertama memungkinkan untuk 

melakukan tujuan kedua dan selanjutnya. Tujuan kedua tidak mungkin 

dilaksanakan jika tujuan pertama belum tercapai. Misalnya, untuk dapat 

menerapkan prinsip-prinsip GCG, namun untuk itu pemimpin harus dapat 

mencapai tujuan antara (subgoal) terlebih dahulu, seperti menemukan teknik 

seperti apa yang tepat untuk digunakan pada tiap staff dan karyawan. Tujuan 

terkadang merupakan bagian dari proses perencanaan itu sendiri. Tujuan yang 

menjadi bagian dari proses perencanaan ini disebut dengan metatujuan 

(metagoal), yang berfungsi memandu berbagai rencana yang dibuat.  

Karena kita menginginkan rencana yang efisien, kita sering kali 

mengandalkan berbagai rencana lama yang sudah jadi (canned plans) atau 

                                                 
10 (http://digilib.unila.ac.id/2219/10/BAB%20II.pdf diakses pada 28 Februari pukul 20:51) 

 

http://digilib.unila.ac.id/2219/10/BAB%20II.pdf
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rencana yang sudah kita miliki sebelumnya yang tersimpan dalam ingatan jangka 

panjang (long-term memory) dan kita mengandalkan ingatan ini kapan saja kita 

membutuhkannya. Karena manusia telah melakukan begitu banyak percakapan 

dalam hidup, maka terkadang manusia telah tahu bagaimana melakukannya tanpa 

perlu berpikir lagi, dan mengandalkan metode yang sama yang telah digunakan 

sebelumnya berulang-ulang. 

 

2.4.2. Gaya Kepemimpinan  

Menurut Miftah Thoha (1999) pengertian gaya kepemimpinan adalah 

suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku orang lain. Putu Sunarcaya (2008) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah bagaimana cara mengendalikan bawahan untuk 

melaksanakan sesuatu. Regina (2010) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, ketrampilan, 

sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah Suatu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi, mengarahkan, mendorong dan mengendalikan orang lain dalam 

mencapai suatu tujuan. Anggakara (2010) menyatakan ada macam-macam gaya 

kepemimpinan sebagai berikut:  

1. Gaya Kepemimpinan Karismatik  

Menurut Weber, karisma terjadi bilamana terdapat suatu krisis sosial, yang pada 

krisis itu, seorang pemimpin dengan kemampuan pribadi yang luar biasa tampil 
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dengan visi yang radikal yang memberi suatu pemecahan terhadap krisis tersebut, 

dan pemimpin tersebut menarik perhatian para pengikut yang percaya pada visi 

itu dan merasakan bahwa pemimpin tersebut sangat luar biasa.   

2. Kepemimpinan Transformasional  

Teori kepemimpinan transformasional, pertama kali dikemukakan oleh Bernard 

M. Bass, Yang dibangun di atas gagasan-gagasan yang dikemukakan lebih awal 

dari Burns. Anggakara (2010) mendefinisikan kepemimpinan transformasional 

sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan kolektif, melalui penyatuan motif-

motif yang saling menguntungkan yang dimiliki pemimpin dan bawahan dalam 

rangka mencapai perubahan yang diinginkan.  

3. Kepemimpinan Transaksional  

Seperti halnya dengan Burns dalam Yukl (2005), Bass memandang 

kepemimpinan transaksional sebagai sebuah pertukaran imbalan-imbalan untuk 

mendapatkan kepatuhan. Namun demikian, Bass mendefinisikan kepemimpinan 

transaksional dalam arti yang lebih luas dari pada Burns.  

4. Kepemimpinan Partisipasif  

Kepemimpinan partisipasif menyangkut penggunaan berbagai macam prosedur 

keputusan yang memberikan orang lain suatu pengaruh tertentu terhadap 

keputusan-keputusan pemimpin tersebut. Kepemimpinan partisipasif dapat 

dianggap sebagai suatu jenis perilaku yang berbeda dari perilaku yang berorientasi 

kepada tugas dan perilaku yang berorientasi kepada hubungan (Yukl, 2005). 
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2.5 Komunikasi dalam Organisasi 

2.5.1 Pengertian Organisasi 

Secara harfiah, organisasi berarti perpaduan bagian-bagian yang satu sama 

lain saling bergantung. Ahli lain memandang organisasi sebagai suatu struktur 

yang melangsungkan proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana 

operasi dan interaksi di antara bagian yang satu dengan yang lainnya dan manusia 

yang satu dengan yang lainnya berjalan secara harmonis, dinamis, dan pasti. 

Keterkaitan antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada 

tinjauannya yang berfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai 

tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa 

yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang diggunakan, 

bagaimana proses nya, apa fungsi komunikasi tersebut dan bagaimana peranan 

komunikasi dalam organisasi. (Morissan, 2013: 383) 

2.5.2. Mengenal Komunikasi dalam Organisasi 

Manusia didalam kehidupannya membutuhkan untuk melakukan 

komunikasi, karena manusia membutuhkan orang lain dan membutuhkan 

kelompok serta masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu 

hakekat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial 

dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Didalam kelompok atau 

organisasi, selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah 

penting untuk kelangsungan hidup kelompok yang terdiri dari pemimpin dan 

bawahan. Diantara kedua belah pihak harus ada two-way communication atau 

komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik, untuk iitu diperlukan adanya 

kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, 
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maupun kelompok, untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kerjasama tersebut 

terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial/kebudayaan. 

Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-

masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan 

manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. 

Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi baik 

organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi 

perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka ragam, tapi tujuan 

utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam 

organisasi tersebut. 

Mengenai organisasi, salah satu definisi menyebutkan bahwa organisasi 

merupakan suatu kumpulan atau sistem individual yang melalui suatu 

hierarki/jenjang dan pembagian kerja, berupaya mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dari batasan tersebut dapat digambarkan bahwa dalam suatu organisasi 

mensyaratkan: 

1. Adanya suatu jenjang jabatan ataupun kedudukan yang memungkinkan 

semua individu dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi yang 

jelas, seperti pemimpin, staff pimpinan dan bawahan. 

2. Adanya pembagian kerja dalam arti setiap orang dalam sebuah institusi baik 

yang komersial maupun yang sosial, memiliki suatu bidang pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

Dengan landasan konsep-konsep komunikasi dan organisasi sebagaimana 

yang telah diuraikan, maka kita dapat memberi batasan tentang komunikasi dalam 

organisasi secara sederhana, yaitu komunikasi antar manusia (human 
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communication) yang terjadi dalam konteks organisasi. Atau dengan meminjam 

definisi dari Goldaber, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan 

dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain (the 

flow of messages within a network of interdependent relationships). Berdasarkan 

fungsionalnya arus komunikasi yang terjadi dalam organisasi formal terdiri dari 

arus vertikal (dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas) dan arus horisontal 

(lateral atau silang).  

1. Arus Komunikasi Vertikal dari Atas ke Bawah  

Komunikasi ini merupakan saluran yang paling sering digunakan dalam 

organisasi. Arus komunikasi ini adalah pengiriman pesan dari pimpinan 

(supervisi) ke bawahan (subordinate). Arus ini digunakan untuk mengirim 

perintah, petunjuk, kebijakan, memorandum untuk pekerja pada tingkat yang lebih 

rendah dalam organisasi. Masalah yang paling mendasar komunikasi dari atas ke 

bawah hanya mempunyai satu arah saluran, yakni tidak menyediakan feedback 

(umpan balik) dari pekerja dalam organisasi itu. Asumsinya adalah jika pekerja 

mengetahui apa yang diketahui oleh manajer, maka mereka akan memaksakan diri 

untuk menyelesaikan masalah organisasi atau perusahaan (Pace & Faules, 2005).  

2. Arus Komunikasi Vertikal dari Bawah ke Atas  

Komunikasi ini adalah komunikasi yang berasal dari bawahan (subordinate) 

kepada atasan (supervisi) dalam rangka menyediakan feedback (umpan balik) 

kepada manajemen. Para pekerja menggunakan saluran komunikasi ini sebagai 

kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan yang mereka ketahui. 

Asumsi dasar dari komunikasi ini adalah bahwa pekerja harus diperlakukan 

sebagai partner dalam mencari jalan terbaik untuk mencapai tujuan. Komunikasi 
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dari bawah ke atas akan menarik ide-ide dan membantu pekerja untuk menerima 

jawaban yang lebih baik tentang masalah dan tanggung jawabnya serta membantu 

kemudahan arus dan penerimaan komunikasi dari bawahan ke atasan (Mulyana, 

2005).  

3. Arus Komunikasi Horisontal  

Komunikasi ini merupakan arus pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi 

antara pimpinan dan bawahan. Hasil dari beberapa studi mengungkapkan bahwa 

sekitar 2/3 dari organisasi yang ada menggunakan arus komunikasi ini. 

Komunikasi horisontal dikenal sebagai komunikasi lateral atau silang dan 

merupakan arus pemahaman yang paling kuat dalam komunikasi. Komunikasi ini 

berfokus pada koordinasi tugas, penyelesaian masalah, pembagian informasi, dan 

resolusi konflik. Banyak pesan akan mengalir pada semua lini tanpa melalui 

penyaringan. Komunikasi horisontal sangat penting bagi pekerja pada tingkat 

bawah untuk selalu berkomunikasi antara atasan dengan bawahan (Putu 

Sunarcaya, 2008). 

2.6. Manajemen Perubahan 

Pada era globalisasi, organisasi publik atau organisasi modern harus 

menyiapkan dan menempatkan pemimpin yang mampu memimpin pembaharuan, 

karena kalau tidak demikian organisasi atau perusahaan tersebut dapat lenyap 

tergilas oleh situasi, lantaran tak mampu menghadapi tuntutan lingkungan bisnis 

kompetitif dan tuntutan atau harapan masyarakat.  

 Manajemen perubahan terdiri atas dua kata; manajemen dan perubahan. 

Secara konseptual, manajemen didefinisikan sebagai proses dan fungsi 

mengoptimasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya 
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manusia dan kompetensinya, sumber daya material yang berwujud dan tak 

berwujud dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara 

rasional, efektif, dan efisien. 

Sedangkann konsep perubahan merupakan beralihnya keadaan 

sebelumnya (the before condition) menjadi keadaan setelahnya (the after 

condition). Transisi kondisi awal hingga kondisi kemudian memerlukan suatu 

proses transformasi yang tidak selalu berlangsung secara lancar, mengingat bahwa 

perubahan seringkali disertai dengan resistensi atau konflik yang muncul. Salah 

satu sasaran manajemen perubahan mengupayakan agar proses transformasi 

tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan kesulitan yang 

seminimal mungkin. 

Menurut Wibowo (2006: 37) perubahan adalah suatu proses secara 

sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang 

diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak 

dari proses tersebut. 

Pendekatan dalam Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi siapa diantara mereka yang terkena dampak perubahan, yang 

mungkin menolak perubahan. 

2. Menelusuri sumber, tipe, dan tingkat resistensi perubahan yang mungkin 

ditemukan. 

3. Mendesain strategi yang efektif untuk mengurangi resistensi tersebut. 

Selanjutnya, Wibowo mengungkapkan bahwa pada umumnya perubahan 

selalu dimulai dengan inisiatif pandangan pada hasil positif. Hambatan paling 

umum untuk keberhasilan perubahan adalah resistensi dan perubahan terjadi lebih 
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cepat dan lancar. Dengan menerapkan manajemen perubahan, dapat memperbaiki 

jumlah resistensi yang mungkin terjadi dan waktu serta uang yang diperlukan 

berkaitan dengan resistensi. Hal ini memungkinkan orang yang harus melakukan 

perubahan mengukur faktor penting, seperti apakah perubahan berharga untuk 

dilakukan dan seberapa kemungkinan keberhasilan akan diperoleh (Nawawi, 

2014: 1-4). 

 

2.7. Tinjauan Tentang Prinsip GCG (Good Corporate Governance) 

Pentingnya corporate governance untuk kesuksesan perusahaan dan 

peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat dipungkiri.Kejatuhan 

banyak perusahaan di Amerika Serikat(AS) karena lemahnya sistem corporate 

governance menekankan adanya kebutuhan untuk memperbaiki dan melakukan 

reformasi corporate governance pada tingkat internasional.  

Isu tentang corporate governance mendapat perhatian yang besar di 

indonesia sejalan dengan terjadinya krisis ekonomi pada periode 1997-1998. 

Banyak pihak berpendapat bahwa governance perusahaan Indonesia yang buruk 

merupakan salah satu penyebab utama terjadinya krisis tersebut. Penelitian ADB 

(2001) terhadap lima negara Asia, termasuk Indonesia, yang terkena imbas besar 

dari krisis ekonomi, mengungkapkan bahwa corporate governance yang buruk 

merupakan salah satu penyebab utama ketidakstabilan ekonomi yang akhirnya 

berdampak pada terjadinya krisis ekonomi 1997. Lebih jauh diungkapkan bahwa 

struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada beberapa pemegang saham, 

pasar modal yang masih pada tahap pengembangan, struktur hukum yang lemah 

merupakan beberapa contoh yang mengarah pada buruknya corporate governance 
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di negara-negara tersebut. Begitu pula, tidak adanya akuntabiliitas pengelola 

perusahaan, keterbukaan informasi yang rendah, serta kolusi, korupsi, dan 

nepotisme mencerminkan praktik governance yang lemah baik di sektor 

pemerintah maupun swasta (Husnan dalam Wulandari, 2004:8). 

Demikian pula hasil survey yang dilakukan beberapa lembaga 

internasional menunjukkan bahwa corporate governance di Indonesia masih 

belum menunjang tercapainya kinerja yang optimal. Survey terhadap investor 

yang dilakukan lembaga riset McKinsey pada tahun 2002 dan 2000 

memperlihatkan bahwa corporate governance merupakan hal penting yang sangat 

diperhatikan oleh para investor institusi internasional dalam membuat keputusan 

investasi. Bahkan para investor tersebut bersedia membayar lebih (premium) 

untuk perusahaan yang mereka anggap memiliki governance yang baik. Untuk 

Indonesia, premium yang bersedia dibayar investor untuk perusahaan yang 

memiliki governance yang baik adalah 27% pada tahun 2000 dan turun menjadi 

25% pada tahun 2002. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi 

investor mengenai corporate governance di Indonesia. Meskipun demikian, 

dibandingkan dengan rata-rata premium di negara Asia, corporate governance di 

Indonesia masih lebih buruk. Pada tahun 2000, rata-rata premium yang bersedia 

dibayar oleh investor adalah 24%, dan 22% pada tahun 2002 (Wulandari, 2004: 8-

9). 

Istilah corporate governance seringkali diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Namun dalam skripsi ini. Istilah 

corporate governance yang selanjutnya disebut CG dan tata kelola perusahaan 

akan digunakan secara bergantian. Setiap perusahaan sebenarnya memiliki prinsip 
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GCG yang berbeda-beda, namun PTPN VII sebagai perusahaan perkebunan yang 

merupakan semi BUMN memiliki acuan tersendiri terhadap UU, yaitu UU PT, 

UU KIP dan juga UU BUMN. Menurut UU PT no 40 tahun 2007 

PeraturanMenteri Negara BUMN dengan no : PER-01/MBU/2011. PTPN VII 

memiliki lima prinsip dasar GCG yang dianutnya, yaitu: responsibility / 

pertanggungjawaban, dan juga independency / kemandirian. 

a. Unsur transparency/ transparansi 

Transparansi adalah keterbukaan, yang dimaksud keterbukaan disini yaitu 

keterbukaan terhadap segala hal terkait perusahaan, termasuk keterbukaan 

dalam melaksanakann proses pengambilan keputusan juga keterbukaan dalam 

mengungkapkan laporan keuangan kepada kreditor perusahaan. Penerapan 

unsur keterbukaan /transparansi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan yang berbeda, pertamamelakukan hanya transparansi sejauh 

yang diwajibkan oleh undang-undang seperti mengumumkannya dalam berita 

negara, ataupun surat kabar. Hal ini terdapat pada pasal 44 ayat 2, yaitu: 

“Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 (yaitu tentang pengurangan modal) kepada semua kreditor dengan 

mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.” 

Kedua, perusahaan melakukan transparansi dengan menerapkan prinsip 

manajemen secara terbuka dengan memberikan segala informasi secara 

akurat dan tepat waktu serta memberikan kemudahan untuk kreditor dan 

stakeholder yang lain mendapatkan akses. Hal ini terdapat pada pasal 50 ayat 

2, yaitu: 
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“Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 

Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang 

memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris 

beserta keluarganya dalam perseroan dan/ atau pada perseroan lain serta 

tanggal saham itu diperoleh.” 

b. Unsur Fairness/ keadilan/ kewajaran 

Transparansi dan keadilan ini saling berkaitan, kita dapat menilai apakah hal 

tersebut merupakan sesuatu yang adil atau tidak dengan adanya transparansi. 

Unsur fairness adalah keadilan dalam memenuhi hak-hak dan juga klasifikasi 

yang samabagi semua pemegang saham. Unsur Keadilan ini terdapat pada 

pasal 53 ayat2 “setiap saham dan klasifikasi yang sama memberikan kepada 

pemegangnya hak yang sama”. Pasal ini menunjukkan adanya kesetaraan 

sebagai bentuk dari unsur fairness (non diskriminatif) antar pemegang saham 

dengan klasifikasi yang sama untuk memperoleh hak-haknya, seperti :Hak 

untuk mengusulkan dilaksanakannya RUPS, hak untuk mengusulkan agenda 

tertentu dalam RUPS dan lain-lain 

c. Unsur accountability/ akuntabilitas 

Unsur akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung-

jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

Dalam rangka keterbukaan informasi di bidang financial, patut 

didayagunakan kelebihan sistem two-tier dari managemen perusahaan 

sebagaimana dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem hokum 

eropa continental, termasuk Indonesia. 
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Dengan sistem two tier ini, dimaksudkan adalah bahwa management suatu 

perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang satu melakukan 

operasional perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh direksi, sedangkan 

komando yang lainnya adalah dewan komisaris, yang bertugas untuk 

mengawasi, termasuk mengawasi bidang keuangan, terhadap direksi. Pasal 

yang memuat unsure ini, yaitu Pasal 108 ayat 1 yang berbunyi: 

“Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, 

jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun 

usaha perseroan, dan member nasehat kepada direksi.” 

d. Unsur responsibility (Responsibilitas) 

Unsur responsibilitas adalah tanggungjawab perusahaan, dalam artian 

perusahaan memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan 

semua kegiatan yang terkait dengan perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan juga hukum yang berlaku. Terutama untuk tidak 

melakukan tindakan yang akan merugikan kreditor ataupun stakeholder 

perusahaan.  

e. Unsur Kemandirian (Independency) 

Unsur Kemandirianya itu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

 

2.8. Kerangka Pikir 
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Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 

2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akanditeliti. Jadi secara 

teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variable independen dan dependen. Bila 

dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu 

dijelaskan, mengapa variable itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar 

variable tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian. 

Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigm penelitian harus didasarkan 

pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60). 

Strategi komunikasi pada penelitian ini adalah suatu cara, taktik, atau 

teknik secara menyeluruh yang merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan 

pemimpin setiap bagian di kantor direksi PTPN VII dalam menerapkan prinsip-

prinsip GCG. Proses komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi organisasi 

yang dilakukan pemimpin organisasi didalamnyauntuk menerapkan prinsip-

prinsip GCG. Pada saat ini GCG merupakan suatu hal yang wajib dimiliki setiap 

perusahaan. 

Hal inilah yang menjadi dasar permasalahan pada penelitian ini. Adapun 

strategi komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi organisasi dengan 

memperhatikan komponen komunikasi menurut paradigma Berger dan juga 

perumusan strategi komunikasi itu sendiri. Penelitian ini mencoba 

menggambarkan subjek penelitian dan terfokus pada strategi komunikasi 

pemimpin dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan teknik-
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teknik tertentu yang telah dirancang pemimpin-pemimpin PTPN VII. dalam 

penelitian ini yaitu dalam penelitian ini dapat kita lihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pemimpin PTPN VII 

Strategi Komunikasi 

 

*Teknik dalam Strategi 

Komunikasi yaitu: 

Redudancy, 

Canalizing, Informatif, 

Persuasif, Edukatif, 

Koersif. 

 

 

Penerapan Prinsip 

GCG 

1. Transparansi 

2. Keadilan 

3. Akuntabilitas 

4. Responsibilitas 

5. Kemandirian 

Teori Kepemimpinan X dan Y dan 

Teori Situasional(HerseydanLanchard)  
 

Teori Organisasi Weber 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan strategi komunikasi yang 

digunakan pemimpin yang dalam hal ini adalah Dewan Direksi dalam 

menerapkan prinsip transparansi, fairness/ keadilan, akuntabilitas, responsibilitas, 

dan juga independency / kemandirian yang merupakan prinsip-prinsip; Good 

Corporate Governance (GCG) yang dianut PTPN VII selaku perusahaan semi 

BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting). Seperti pendapat Moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain, secara holistik. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

Penelitian kualitatif ini juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan 

penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu 

kesimpulan dari fenomena tertentu. Pola pikir induktif ini adalah cara berpikir 
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dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang lengkap dari permasalahan 

yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum. Dengan pendekatan ini penulis 

dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang yang 

dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian makna di balik 

fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan harapan agar informasi yang 

dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini juga bersifat 

deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi 

variabel, satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual 

secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Menurut Rakhmat (2005:25), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain. Deskripsi yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi Dewan Direksi 

Perusahaan dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

 

3.2 Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga tujuan dan arahnya tidak 

menyimpang. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Strategi komunikasi adalah suatu cara, metode, maupun teknik yang 

menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh seseorang 

atau sebuah organisasi/kelompok untuk mencapai beberapa tujuan dan 

sasaran didalam suatu proses komunikasi. 
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2. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang 

lain atau untuk mengarahkan ataupun untuk mengkoordinasi untuk mencapai 

tujuan dalam suatu organisasi. 

3. Penerapan adalah suatu proses dan atau cara dalam melakukan perbuatan 

menerapkan. 

4. Prinsip GCG (Good Corporate Governance) adalah kebenaran yang menjadi 

pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya dalam melaksanakan tata 

kelola perusahaan. 

 

3.3 Fokus penelitian 

Pentingnya fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk 

membatasi studi dan bidang kajian penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, 

maka peneliti akan terjebak pada melimpahnya volume data yang diperoleh di 

lapangan, dengan demikian penelitian ini dibatasi dengan hanya membahas 

strategi komunikasi terlebih mengenai teknik yang ada didalamnya serta lima 

prinsip GCG yang dianut PTPN VII, dimana prinsip-prinsip tersebut yaitu 

transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas, kemandirian. 

 

3.4 Penentuan informan  

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang secara langsung 

terkait dengan GCG dan merupakan pemimpin dari PTPN VII yaitu Dewan 

Direksi PTPN VII. Dalam pelaksanaannya menurut Ruslan (2006:156), penelitian 

ini menggunakan teknik sampel purposif (purposive sampling), yaitu pemilihan 
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informan berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut pautnya dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Informan tersebut dipilih berdasarkan pada pemahaman dan pengetahuan 

mengenai strategi komunikasi Dewan Direksi. Adapun kriteria yang dijadikan 

ketentuan pemilihan informan antara lain: 

1. Informan adalah orang-orang yang berwenang menentukan kebijakan dalam 

penyusunan strategi komunikasi pemimpin PTPN VII yang digunakan dalam 

menerapkan prinsip-prinsip GCG. 

2. Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga memahami seluk-beluk dari 

prinsip-prinsip GCG yang digunakan PTPN VII.  

Informan atau subjek dalam penelitian ini adalah pemimpin dari PTPN 

VII; tepatnya Dewan Direksi PTPN VII. Dimana Dewan Direksi PTPN VII terdiri 

dari lima orang yaitu, bapak Kusumandaru NS,M.B.A. selaku Direktur Utama, 

bapak Ir.M.Natsir,S.H. selaku Direktur Produksi, bapak Budi Santoso S.H. selaku 

Direktur SDM&Umum, bapak Drs.H. Agoes Riyanto selaku Direktur Keuangan, 

dan juga bapak Ir.Rafael P Sibagariang, M.M.A. selaku Direktur Perencanaan dan 

Pengembangan. Alasan pemilihan Dewan Direksi sebagai subjek penelitian adalah 

karena Direksi Perusahaan merupakan pihak yang memiliki pengetahuan lebih 

mengenai masalah strategi komunikasi dan juga prinsip-prinsip GCG. Peneliti 

memilih Direksi perusahaan karena Dewan Direksi merupakan orang-orang yang 

mempimpin PTPN VII, dan juga merupakan orang-orang yang lebih mengerti 

masalah GCG. Selain itu, Direksi merupakan satu-satunya yang memiliki 

kewenangan penuh untuk memberikan mandat ataupun perintah terkait dengan 

penerapan GCG ini kepada semua bagian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara mendalam 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan cara menanyakan pada informan agar datanya 

lengkap dan mendalam. 

2. Kepustakaan 

Kepustakaan yaitu mencari atau menggali informasi atau pengetahuan yang 

berhubungan dengan penelitian ini melalui literatur buku, UU tentang 

Peraturan Pemerintah, UU tentang GCG, dan bacaan lain yang berhubungan 

dengan penelitian. 

3. Observasi 

Pada tahap ini peneliti turun ke lapangan dan melakukan pengamatan baik 

secara aktif maupun pasif terhadap objek yang diteliti guna memperoleh data 

dan informasi yang diperlukan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini 

observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara 

dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan 

dilakukan adalah observasi sebagai subjek, perilaku subjek selama 

wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap 

relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 

Pada tahap ini, peneliti berencana melakukan pengamatan di lapangan. 

Peneliti terbuka akan segala kemungkinan yang terjadi, apakah peneliti 

melakukan pengamatan pasif hanya sebagai pengamat di lapangan, pihak 

ketiga tanpa ikut serta di dalam kegiatan yang ada, atau melakukan 
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pengamatan aktif dimana peneliti ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang 

ada, melakukan penetrasi sosial, ikut bergabung di dalam kegiatan bukan 

hanya sebagai pihak ketiga yang hanya mengamati sebagai penonton saja. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan observasi partisipan, yaitu 

peneliti mengambil bagian pada apa yang dikehendaki dan situasi seperti apa 

yang ingin dipelajari. 

4. Dokumentasi 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari 

arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. 

Menurut Ari Kunto (2007:231), dokumentasi yaitu mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumen dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk 

meramalkan. 

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-

buku yang berhubungan dengan komunikasi organisasi dan Good Corporate 

Governance, skripsi terdahulu mengenai strategi komunikasi, serta internet yang 

berhubungan dengan strategi komunikasi. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip 

dalam buku Bungin (2001:229) melalui tiga tahap model alir, yaitu: 
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1. Tahap Reduksi Data 

Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang telah 

terkumpul. Data lapangan tersebut selanjutnya dipilih, dalam arti menentukan 

derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Selanjutnya, data terpilih 

disederhanakan dalam arti mengklarifikasi data atas dasar tema-tema 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan 

data tambahan, melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian 

singkat dan ringan. 

2. Tahap Penyajian Data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan informasi melalui bentuk teks naratif 

terlebih dahulu. Selanjutnya teks naratif tersebut diringkas dalam bagan yang 

menggambarkan alur proses perubahan kultur, dari monokultaris ke 

interkulturalis. Masing-masing diantara peneliti menyajikan informasi hasil 

penelitian pada susunan yang telah di abstraksi dalam bagan tersebut. 

3. Tahap Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kekerabatan setiap makna yang muncul 

dari data yang tertuang dalam bagan, klarifikasi kembali, baik dengan 

informan di lapangan maupun melalui diskusi sejawat. Apabila hasil 

klarifikasi memperkuat kesimpulan atas data maka pengumpulan untuk 

komponen tersebut siap dihentikan. 



  

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

 

 

4.1 Sejarah Singkat PTPN VII  

 

PTPN VII adalah perusahaan perkebunan didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No.12 Tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian 

yang dibuat di hadapan notaris Harun Kamil, S.H., No.40 Tanggal 11 Maret 1996 

dan telah memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No.80 tanggal 4 Oktober 1996. PTPN VII sebelumnya merupakan BUMN.  

 

Namun pada 17 September 2014, berdasarkan PP RI Nomor 72 dan keputusan 

para pemegang saham perseroan, 90% saham PTPN pada negara dipindahkan 

kedalam modal saham PTPN III dan kemudian merubah nama perusahaan 

menjadi PTPN VII dengan struktur pemegang saham 10% negara RI. 

 

PTPN VII merupakan konsolidasi beberapa perusahaan perkebunan negara (yang 

mana perusahaan tersebut berada di lampung, sumsel, dan juga PTPN VII adalah 

perusahaan perkebunan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 

1996, seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan 

notaris Harun Kamil, S.H., No.40 Tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh 
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pengesahan dari menteri Kehakiman Republik Indonesia No.80 tanggal 4 Oktober 

1996. PTPN VII sebelumnya merupakan BUMN.  

 

Namun pada 17 September 2014, berdasarkan PP RI Nomor 72 dan keputusan 

para pemegang saham perseroan, 90% saham PTPN pada negara dipindahkan 

kedalam modal saham PTPN III dan kemudian merubah nama perusahaan 

menjadi PTPN VII dengan struktur pemegang saham 10% negara RI. 

 

PTPN VII merupakan konsolidasi beberapa perusahaan perkebunan negara (yang 

mana perusahaan tersebut berada di Lampung, Sumsel, dan juga Bengkulu). 

PTPN VII memiliki 7 distrik dan 26 unit. Secara struktural, organisasi di kantor 

direksi terdiri dari 13 Bagian yang dipimpin oleh kepala bagian dan juga kepala 

urusan.  

 

4.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Tangguh; memiliki daya saing yang prima, melalui peningkatan 

produktivitas, skala, ekonomi,usaha, dan dukungan industry hilir. 

2. Karakter global; mempunyai karakter perusahaan berkelas dunia dengan 

proses bisnis dan kinerja yang prima serta menghasilkan produk yang 

berstandar internasional 

Misi  

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit, teh, dan tebudengan 

menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif 

serta ramah lingkungan. 
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2. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis ini dengan 

menggunakan teknologi terbaru. 

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi 

membangun tata kelola usaha yang efektif. 

4. Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholder untuk mewujudkan 

daya saing guna menumbuhkembangkan perusahaan. 

 

4.3 Tata nilai yang dianut PTPN VII (Corporate Culture) 

 

The Spirit Of Change “ProMOSI” ditetapkan menjadi tata nilai PT Perkebunan 

Nusantara VII sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 7.6/Kpts/477/2008 

tanggal 19 Desember 2008. Tata nilai ini merupakan landasan dalam membangun 

budaya perusahaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat melekat dalam sikap dan 

perilaku setiap orang yang ada di perusahaan dalam kehidupan sehari-hari, baik 

sebagai pekerja maupun pribadi. 

a. Produktivitas  

Produktivitas adalah upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki dan dikelola. Perseroan secara transparan, akuntabel, asli, dan 

bertanggungjawab untuk mencapai hasil optimal semua sasaran Perseroan yang 

dilaksanakan dengan Sigap, Maju, Antusias, Rajin dan Terampil (SMART). 

b. Mutu 

Mutu dipahami sebagai sikap lahir dan batin untuk menghasilkan kinerja yang 

terbaik kepada pemangku kepentingan sebagai perwujudan kemuliaan diri.mutu 

ditandai dengan sikap berpegang teguh pada kualitas kerja dalam upaya merebut 

pangsa pasar dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 
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c. Organisasi 

Organisasi mengandung pengertian sadar akan posisi, peran, dan tanggungjawab 

dalam satu sistem dinamis yang utuh serta menjunjung tinggi etos kerja dan nilai-

nilai kekeluargaan. Memandang organisasi sebagai wadah insan yang utuh dan 

unggul, bercipta, berkarsa, dan berkarya. 

d. Servis 

Servis diartikan sebagai panggilan untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada pemangku kepentingan demi pertumbuhan perseroan secara 

berkesinambungan. 

e. Inovasi 

Inovasi adalah tindakan kreatif dalam melakukan upaya perbaikan dan 

penyempurnaan terus menerus untuk mengembangkan proses kerja dan produk 

dalam rangka menciptakan nilai tumbuh. PTPN VII memiliki 7 distrik dan 26 

unit. Secara struktural, organisasi di kantor direksi terdiri dari 13 Bagian yang 

dipimpin oleh kepala bagian dan juga kepala urusan.  

 

4.4 Logo Perusahaan 
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4.5 Hasil Budidaya Tanaman pada PTPN VII  

Budidaya Tanaman pada PT. Perkebunan Nusantara VII  sebagai berikut : 

1. Karet 

Pemasaran produksi karet dilaksanakan dengan penjualan lokal (27 %) dan ekspor 

(73 %) produksi karet PTPN VII  telah mempunyai brand image dipasar 

Intenasional. Komoditi karet didukung oleh 4 (empat) unit pabrik pengolahan 

RSS, 11 (sebelas) unit pengolahan Crumb Rubber dan 1 (satu) unit pengolahan 

latex. 

 

Gambar 2. Contoh Bahan Budidaya Karet 

 

2. Kelapa Sawit 

Sebagai salah satu penghasil kelapa sawit di dunia, pemerintah Indonesia telah 

mencanangkan industri minyak kelapa sawit sebagai industri unggulan dalam 

perolehan devisa negara. Komoditi kelapa sawit didukung oleh 6 unit pabrik 

minyak kelapa sawit. 
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Gambar 3. Contoh Bahan Budidaya Kelapa Sawit 

 

3. Tebu 

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut PTPN VII  memiliki 2 (dua) unit khusus mengelola 

komoditi tebu yaitu Bungamayang yang berada di provinsi Lampungdan Cinta 

Manis yang berada di provinsi Sumatera Selatan.Dengan dukungan 2 (dua) unit 

pabrik gula. 

 

Gambar 4. Contoh Bahan Budidaya Tebu 
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4. Teh 

Tingkat konsumsi teh di dunia sampai saat ini masih cukup tinggi. Ekspor teh 

PTPN VII saat ini sudah merambah pasar Internasional antara lain : Malaysia, 

Pakistan, Timur Tengah, Eropa, Rusia dan negara lainnya. Selain itu untuk 

memenuhi komsumsi lokal telah diproduksi teh celup baik diproduksi sendiri 

maupun kerjasama dengan pihak lain. 

 

Gambar 5. Contoh Bahan Budidaya Teh 

Wilayah kerja PT.Perkebunan Nusantara VII tersebar di 3 provinsi yang terdiri 

dari 7 Distrik dikepalai oleh General Manager  dan 26 unit yang dikepalai oleh 

Manajer, secara struktural Direksi General Manajer membawahi Manajer unit. 

Organisasi dikantor pusat terdiri dari 13 bagian yang dikepalai oleh Kepala 

Bagian. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis peneliti mengenai bagaimana 

strategi komunikasi pemimpin dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di 

PTPN VII, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. GCG merupakan sesuatu yang tuntutan dari pemerintah untuk ada di 

sebuah korporasi atau perusahaan, karena maju atau tidaknya sebuah 

perusahaan, baik atau tidaknya sebuah perusahaan. Dimana GCG ini 

sendiri bagaimana mengelola sebuah korporasi yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dimana GCG menjadi sebuah piranti untuk 

sebuah perusahaan agar terus menjadi lebih baik lagi. 

2. GCG telah diterapkan di PTPN VII sejak lama sekali, namun dahulu 

belum terstruktur dan tersistem, sehingga publik perusahaan hanya 

menjalankan “sesuatu” yang serupa dengan GCG namun secara kasarnya, 

yang mana pada saat itu belum disebut dengan GCG. Untuk resmi dan 

formalnya, GCG mulai ada tahun 2003, tercantum dalam peraturan 

menteri BUMN no 01. 
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3. Penerapan GCG di PTPN VII cukup baik, karena skor dari GCG yang 

didapat dari penilaian tahun ketahun cenderung terus meningkat. 

4. Dampak penerapan GCG ini semua menjadi lebih terstruktur dan juga 

terdokumentasi secara jalas seluruh aktivitas yang terjadi di PTPN VII ini, 

tentu ini hal yang positif bagi sebuah perusahaan. Perbaikan-perbaikan 

yang terjadi di tiap aspek pun jelas, beberapa stakeholder bahkan ikut 

merasakan dan melihat langsung ketika melakukan kunjungan misalnya. 

5. Pemimpin menggunakan strategi komunikasi dalam menerapkan prinsip 

GCG, namun tidak terlalu spesifik, karena pemimpin PTPN VII 

menggunakan kombinasi dari teknik-teknik yang ada tersebut, tergantung 

pada situasi dan kondisi juga lawan bicara yang dihadapi sehingga teori 

kepemimpinan yang dipakai untuk menelaah kepemimpinan dari 

pemimpin perusahaan sudah tepat dalam menjalankan strategi komunikasi 

perusahaan. 

6. Setiap staff dan karyawan telah dianggap mampu dalam menerapkan 

prinsip-prinsip GCG. Dapat dilihat antara lain adalah tingkat pelanggaran 

yang relatif kecil dan skor hasil penilaian GCG yang cenderung 

meningkat. 

7. Media komunikasi yang digunakan dalam menerapkan prinsip-prinsip 

GCG selain komunikasi yang dilakukan tatap muka seperti rapat 

RKAP,briefing, field day, dan rapat tahunan yaitu media agro7, pamflet 

yang ditempel dipapan pengumuman, ERP, BBM group, WA group, 

email, buletin, buku agenda PTPN VII, SMTN 7, ESO dan juga OSA. 
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8. Hambatan yang dihadapi pemimpin PTPN VII dalam menerapkan prinsip 

GCG yaitu adanya stakeholder yang terlalu ingin PTPN VII terlalu 

terbuka akan suatu hal,  beragamnya tingkat pemahaman karyawan karena 

beragamnya latar belakang, teritorial yang luas sehingga kadang informasi 

dari Top Management tidak bisa cepat diterima ke level paling bawah, 

dan cara kerja serta sistem lama yang sudah berjalan sangat lama kadang-

kadang sedikit menghambat perubahan baru yang diharapkan. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Ada baiknya apabila pemimpin mulai menggunakan strategi komunikasi 

secara spesifik, terutama dengan menggunakan teknik koersif yang 

merupakan salah satu bagian dari strategi komunikasi dan sesuai dengan 

teori kepemimpinan yang merupakan salah satu faktor keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola Good Corporate Governance. Teknik 

tersebut dapat digunakan untuk mengatasi hambatan yang berasal dari 

staff yang terkadang menomorduakan PTPN VII atau staff yang sukar 

meneima perubahan. Namun ini dapat digunakan sebagai alternatif 

terakhir bagi pemimpin demi menjaga transparansi perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga 

penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh 

peneliti lainnya terkait penerapan prinsip-prinsip GCG. 
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3. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan laporan sustainability 

reporting yang telah dikroscek oleh Global Reporting initiative, ini untuk 

menghindari penilaian secara subjektif. 
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