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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Manajemen Media Internal Perusahaan PT Pupuk 

Sriwidjaja Dalam Penerbitan Bulletin PUSRI Palembang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana Manajemen Media Internal Perusahaan PT Pupuk 

Srwidjaja Dalam Penerbitan Bulletin PUSRI Palembang. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yang menggunakan metode pendekatan kualitatif 

untuk menggambarkan manajemen media internal perusahaan yang dikelola oleh 

Divisi Manager Humas dalam penerbitan bulletin PUSRI. Konsep yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen menurut Georgy R Terry yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Manajemen yang dilakukan oleh Departemen Humas 

dalam mengelola bulletin PUSRI tidak profesional sehingga tujuan pengelolaan 

bulletin bagi perusahaan tidak mendukung komunikasi efektif antara pihak 

manajemen dan karyawan. Perencanaan yang dilakukan oleh Departemen Humas 

dalam memproduksi bulletin kurang tepat dalam menyusun anggaran dana 

penerbitan bulletin karena hanya menganggarkan dana untuk pihak percetakan 

dan honor penulis, sedangkan dana untuk honor penerbit tidak ada. Pada tahap 

pengorganisasian pihak pengelola bulletin juga kurang tepat dalam menempatkan 

petugas kerja pada struktur redaksi bulletin karena jumlah tim artistik bulletin 

hanya berjumlah satu orang yang akan mengelola data yang telah dikumpulkan.  

Kata Kunci : Manajemen, Media Internal, Bulletin PUSRI. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled Internal Media Management Company PT Pupuk 

Sriwidjaja In Publishing Bulletin PUSRI Palembang. This study aims to find out 

how the Internal Media Management Company PT Pupuk Srwidjaja In Publishing 

Bulletin PUSRI Palembang. The type of this research is descriptive research 

using qualitative approach method to describe internal media management 

company managed by Division Manager of Public Relations in publishing bulletin 

PUSRI. The concept used in this study is the management function according to 

Georgy R Terry that is planning, organizing, moving, and supervision. The results 

of this study indicate that the Management conducted by the Public Relations 

Department in managing the PUSRI bulletin is not professional so that the 

bulletin management objectives for the company do not support effective 

communication between management and employes. The planning done by the 

Public Relations Department in producing the bulletin is less precise in preparing 

the budget for the issuance of the bulletin because it only allocates funds for the 

printing press and the author's fee, while the fund for the publisher's fee is not 

available. At the organizing stage, the bulletin manager is also less precise in 

placing the worker in the editorial structure of the bulletin because the number of 

artistic bulletin teams is only one person who will manage the data that has been 

collected. 

Keywords : Management, Media Internal, Bulletin PUSRI. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari bagi manusia untuk berinteraksi baik secara individu maupun 

kelompok. Komunikasi adalah proses interaksi antara komunikator dan 

komunikan dalam menyampaikan pesan baik secara verbal maupun non verbal 

untuk mencapai tujuan yang sama atau timbal balik. Interaksi sosial akan menjadi 

tidak berarti jika komunikasi didalamnya tidak berjalan pada semestinya, begitu 

juga dalam dunia profesional atau dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang 

penting dalam memberikan instruksi dari pemimpin kepada kebawahan atau 

sebaliknya. 

Proses komunikasi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan 

teknologi menyebabkan kebutuhan manusia semakin meningkat akan informasi. 

Komunikasi massa sangat erat kaitannya dengan media sebagai saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan. Keberadaan media massa membantu 

manusia memenuhi kebutuhan informasinya melalui berbagai macam jenis media 

massa, mulai dari surat kabar, majalah, televisi, radio, dan internet. 

Komunikasi dalam sebuah organisasi digunakan untuk menciptakan adanya 

kesamaan pemahaman antara atasan dan bawahan. Melalui komunikasi yang baik, 

tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Komunikasi yang efektif akan 

menentukan kelangsungan hidup sebuah organisasi. Organisasi tidak dapat 

dipisahkan dari komunikasi karena melalui komunikasi sebuah organisasi dapat 

melakukan interaksi, kegiatan, dan saling ketergantungan satu sama lain. 

Komunikasi menjadi inti dari organisasi sehingga penyelenggaraan komunikasi 

yang efektif merupakan keharusan bagi organisasi. Komunikasi yang efektif akan 

menciptakan suasana kondusif yang akan mendukung kinerja karyawan dari 

sebuah organisasi. 
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Dalam dunia bisnis, perusahaan merupakan tempat dimana banyak terjadinya 

komunikasi yang terjalin baik secara internal maupun eksternal karena suatu 

perusahaan dituntut agar memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat yang 

luas. Proses komunikasi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan 

berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehingga perusahaan tersebut 

dapat berkembang di masa akan datang dan mempunyai program kerja yang jelas. 

PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Palembang merupakan perusahaan yang 

didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 sebagai pelopor produsen pupuk urea 

Indonesia di Palembang Sumatera Selatan. PT Pupuk Sriwidjaja memulai 

operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang 

kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan 

nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang PT 

Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Palembang sebagai pelopor produsen pupuk nasional 

selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami 

dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah. 

Untuk mengelola suatu perusahaan tentu pihak manajemen harus mampu 

membina hubungan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dari pihak 

manajemen dengan semua karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

Komunikasi dua arah dapat menciptakan pengertian bersama yang merupakan 

faktor utama yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan proses 

kegiatan dalam sebuah organisasi. Karyawan dalam sebuah organisasi merupakan 

aset yang cukup penting. Fungsi Humas dalam lingkup internal adalah 

menciptakan dan mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemimpin 

organisasi dengan para karyawan. 

Salah satu bentuk kinerja dari seorang Humas dalam suatu perusahaan adalah 

mengelola media internal perusahaan. Media internal menjadi salah satu alat 

untuk melangsungkan komunikasi antara manajemen dan karyawan. Media 

internal merupakan suatu sarana penyampaian informasi yang bersifat non 

komersial dan ditujukan untuk para staf, karyawan dan instansi yang berada di 
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lingkungan internal perusahaan. Suatu media internal harus dapat dipahami 

dengan mudah oleh seluruh karyawan dalam memenuhi kebutuhan karyawan 

terhadap informasi, sehingga dapat membina hubungan yang harmonis dan 

memotivasi kinerja karyawan.  

Penggunaan media internal bagi perusahaan sangat penting dalam 

membangun komunikasi efektif yang ingin dicapai pada suatu perusahaan. Media 

internal yang tidak dikelola dengan baik tentunya tidak akan membawa manfaat 

yang maksimal bagi khalayak internal organisasi. Media internal membutuhkan 

sebuah manajemen yang baik agar apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya 

media internal tersebut dapat dicapai. Pengelolaan yang baik terhadap sebuah 

media internal diharapkan dapat mencapai komunikasi yang efektif dalam sebuah 

perusahaan. Manajemen media internal diperlukan agar informasi yang 

disampaikan dapat memenuhi kebutuhan informasi karyawan dan komunikasi 

tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga media internal diharapkan mampu 

mencapai tujuannya sebagai media penghubung organisasi dan publiknya. 

Berkaitan dengan penggunaan media internal, PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang memiliki media internal perusahaan yaitu website internal bernama 

www.pusri.net , poster, dan bulletin. Dari beberapa media internal yang dimiliki 

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang umum digunakan oleh para karyawan 

sebagai media penyampaian informasi perusahaan adalah bulletin. Bulletin 

PUSRI merupakan media internal yang paling update dibandingkan dengan 

website internal dan poster karena bulletin diterbitkan secara berjangka selama 

dua bulan sekali oleh pihak pengelola yaitu Departemen Humas.  

Bulletin PUSRI diterbitkan secara berkala selama dua bulan sekali yang telah 

ditetapkan oleh Direksi perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Perusahaan No.403/SK/Dirjen PPG/STT/2004 ISSN 0266-855. Pembuatan 

bulletin PUSRI bertujuan untuk menjangkau karyawan yang luas dalam 

mempublikasikan informasi perusahaan demi mencapai suatu tujuan bersama dan 

sebagai media penyampaian ide atau opini karyawan terhadap masukan bagi 

http://www.pusri.net/
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kemajuan perusahaan. Penerbitan bulletin PUSRI diterbitkan sebanyak 1.500 

eksemplar untuk sekali terbit dengan kebijakan organisasi serta kemampuan pihak 

pengelola untuk menentukan isi berbagai rubrik seperti kegiatan perusahaan, 

berita utama, program perusahaan, info produksi, berita dalam gambar, artikel 

karyawan, cerita pensiunan  yang akan ditampilkan pada bulletin PUSRI untuk 

setiap kali terbit. 

Namun, pada kenyataannya penerbitan bulletin PUSRI tidak tepat waktu 

dalam menerbitkan bulletin dari tanggal terbit yang telah ditetapkan yaitu setiap 

tanggal 15, karena pihak pengelola kesulitan dalam mengumpulkan bahan atau 

materi bulletin dalam jangka waktu dua bulan. Berikut data penerbitan bulletin 

PUSRI pada tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Departemen Humas PT Pupuk 

Sriwidjaja Palembang : 

Tabel 1. Data laporan penerbitan bulletin PUSRI pada tahun 2016 

No. Tanggal terbit Realisasi Jumlah terbit Keterangan 

1 Januari 0 Tidak aktif Tidak aktif 

2 15 Februari 2016 1 1.500 eksemplar Terbit 

3 Maret 0 Tidak aktif Tidak aktif 

4 15 April 2016 1 1.500 eksemplar Terbit 

5 Mei 0 Tidak aktif Tidak aktif 

6 20 Juni 2016 1 1.500 eksemplar Terbit  

  7 Juli  0 Tidak aktif Tidak aktif 

8 22 Agustus 2016 1 1.500 eksemplar Terbit 

9 September 0 Tidak aktif Tidak aktif 

10 18 Oktober 2016 1 1.500 eksemplar Terbit 

11 November 0 Tidak aktif Tidak aktif 

12 Desember 0 0 eksemplar Tidak terbit 

Sumber : Departemen Humas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. 
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Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan bahwa penerbitan bulletin PUSRI 

pada tahun 2016 kenyataanya tidak tepat waktu dalam menerbitkan bulletin 

berdasarkan tanggal penerbitan yang telah di tetapkan pada pertengahan bulan 

setiap tanggal 15. Pada bulan desember pihak redaksi tidak menerbitkan bulletin 

dikarenakan minimnya jumlah karyawan yang mengirimkan tulisan artikel 

mengenai perusahaan yang menyulitkan tim redaksi untuk mengisi konten rubrik 

artikel karyawan pada bagian tengah halaman isi bulletin PUSRI. Padahal rubrik 

artikel merupakan wadah komunikasi internal untuk para karyawan yang ingin 

menyampaikan gagasan, ide, pendapat para karyawan untuk berbagai informasi 

mengenai seputar perusahaan. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan seperti yang 

dikemukakan oleh salah satu tim redaksi pembuatan bulletin PUSRI Palembang: 

“Keterlambatan penerbitan bulletin pusri ini dikarenakan kami sebagai pihak 

redaksi kesulitan untuk mengolah isi dari bulletin, terutama pada bagian 

rubrik artikel karyawan. sedikitnya jumlah tulisan dari karyawan yang 

dikirimkan langsung ke humas ataupun via email humas yang disebabkan 

kurangnya minat karyawan dalam menyampaikan opini mereka terhadap 

perusahaan. Sehingga pihak redaksi terpaksa mengirimkan surat untuk setiap 

divisi perusahaan yang berisikan himbauan untuk para karyawan agar 

mengirimkan tulisan mereka minimal satu halaman mengenai perusahaan 

untuk kemudian diseleksi menjadi sebuah artikel pada bulletin”. (Sumber: 

Wawancara dengan salah satu tim redaksi pembuatan buletin PUSRI bernama 

Sri Lestari pada tanggal 13 Februari 2017 ). 

 Berdasarkan permasalahan di atas akan diambil kajian mengenai bagaimana 

manajemen media internal PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dalam pengelolaan 

media internal perusahaan yaitu pada bulletin PUSRI yang dikelola oleh 

Departemen Humas.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana manajemen media internal perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja 

dalam penerbitan bulletin pusri Palembang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui manajemen media internal perusahaan PT Pupuk 

Sriwidjaja dalam penerbitan bulletin pusri Palembang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bidang ilmu komunikasi terutama mengenai manajemen media internal 

dalam penerbitan bulletin.  

B. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

perusahaan yang mengelola media internal agar penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai kritik dan saran untuk perkembangan media internal bulletin PUSRI 

dalam membina hubungan interaksi dengan karyawan. 
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