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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa strategi komunikasi internal dalam menjaga loyalitas 

karyawan generasi milenial PT. Phicos Cipta Media sangatlah diperlukan. Penelitian ini juga 

dilatar belakangi oleh komunikasi internal yang mempunyai hubungan signifikan dengan loyalitas 

karyawan pada suatu perusahaan PT. Phicos Cipta Media, Surakarta. 

Fokus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan strategi komunikasi 

internal PT. Phicos Cipta Media dalam menjaga loyalitas karyawan generasi milenial. Penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan analisis SWOT. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan 

observasi. Metode pemilihan infroman menggunakan metode purposive sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi internal PT. Phicos Cipta Media dalam 

menjaga loyalitas karyawan generasi milenial yang dilakukan oleh PT. Phicos Cipta Media 

sangatlah baik dan efektif. Secara keseluruhan dengan adanya komunikasi yang bagus beserta 

pendukungnya yang bagus maka secara langsung loyalitas karyawan akan tumbuh dengan 

sendirinya tanpa diminta dan mengabadikan seluruh kinerjanya demi kemajuan PT. Phicos Cipta 

Media. 

Kata Kunci: generasi milenial, loyalitas, strategi komunikasi internal 
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PENDAHULUAN 

 

Tantangan yang dihadapi perusahaan dalam globalisasi perekonomian pada masa sekarang 

ini adalah menyiapkan diri untuk memperoleh keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi 

kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan 

efisien. Kualitas sumber daya manusia ditentukan sejauh mana sistem di bidang sumber daya 

manusia sanggup menunjang dan memuaskan keinginan karyawan maupun perusahaan.  

 Untuk dapat terus memperoleh keuntungan, perusahaan diharuskan untuk dapat 

mempertahankan loyalitas karyawannya. Kesulitan dalam mempertahankan loyalitas karyawan 

ditunjukkan dari survei yang dilakukan oleh Towers Watson dalam Global Workforce Study 

(GWS) terhadap 32.000 karyawan di seluruh dunia termasuk lebih dari 1000 karyawan di 

Indonesia dari berbagai level dan demografi. Dalam survei menunjukkan bahwa terdapat 66% 

karyawan di Indonesia cenderung meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja dalam kurun 

waktu dua tahun (Sindonews.com, 2014). 

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Loan Le Limited Company di Ho Chi Minh City (2013) 

juga menunjukkan rendahnya loyalitas karyawan saat ini. Hasil dari penelitian tersebut sebanyak 

41% karyawan bekerja dibawah enam bulan. Labor Magazine pada tahun 2013 mengemukakan 

bahwa dari 445 karyawan sebanyak 39% karyawan mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya 

bekerja dalam kurun waktu 1-2 tahun dan ada 26% karyawan yang mengundurkan diri setelah 3 

tahun bekerja (Khuong & Thien, 2013). Hasil yang menunjukkan ketidakloyalan karyawan ini 

membuat perusahaan berada di situasi yang sulit untuk mempertahankan efektivitas operasi harian 

dan efisiensi biaya karena perusahaan perlu melakukan training kembali pada karyawan baru dan 

mengeluarkan biaya tambahan untuk perekrutan karyawan baru (Lamalfa, 2007; Khuong & Thien, 

2013). 

 Poerwopoespito (2000: 214) mengemukakan bahwa loyalitas kepada pekerjaan tercermin 

pada sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan 

tugas dengan tanggung jawab, jujur dalam bekerja, hubungan kerja yang baik dengan atasan, kerja 

sama yang baik dengan rekan kerja, disiplin, menjaga citra perusahaan dan adanya kesetiaan untuk 

bekerja dalam waktu yang lebih panjang.  

Tantangan tambahan yang dialami oleh perusahaan saat ini adalah loyalitas karyawan 

generasi milenial yang kerap disebut kutu loncat atau job hopper karena tidak memiliki loyalitas. 
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Generasi milenial yang seringkali ingin mencoba hal baru ini memiliki sifat yang tidak loyal 

dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut Elwood Carlson (dalam kementrian 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2018:15) generasi millennial adalah mereka 

yang lahir dalam rentang 1983-2001.  

Berdasarkan survei Deloitte pada tahun 2018 generasi milenial dan Gen Z memiliki 

loyalitas yang rendah juga kepercayaan diri yang rendah di dalam bisnis. Mereka tidak percaya 

pada motivasi atau etika yang dimiliki perusahaan dan lebih tertarik dengan dampak positif yang 

mampu diberikan para pemimpin bisnis kepada dunia yang lebih luas. Milenial dan Gen Z juga 

merasa tidak siap menghadapi perubahan industri 4.0, mereka berharap perusahaan akan 

membantu mereka mengembangkan keterampilan untuk berhasil. 

Dalam survei ini, 43% milenial berencana untuk meninggalkan pekerjaan mereka dalam 

waktu dua tahun ke depan, hanya 28% yang ingin bertahan lebih dari lima tahun. Terjadi 

penurunan hingga 15 angka dari survei tahun sebelumnya. Sementara responden yang mewakili 

Gen Z menyatakan loyalitas yang lebih rendah, 61% dari mereka mengatakan akan meninggalkan 

perusahaan dalam dua tahun jika memiliki pilihan. 

Dengan merekrut karyawan generasi milenial, perusahaan akan memiliki berbagai 

tantangan yang perlu dihadapi. Hasil penelitian dari Onibala (2017:04), menunjukkan bahwa 

generasi milenial memiliki karakteristik cenderung lebih sering berpindah-pindah tempat kerja dan 

lebih memilih pekerjaan yang menarik bagi mereka meskipun pendapatannya lebih sedikit. 

Onibala (2017:4-5) juga menambahkan bahwa generasi milenial tidak disiplin karena mereka bisa 

saja datang terlambat ke kantor tanpa merasa bersalah. Namun, generasi ini juga memiliki sikap 

toleran terhadap penambahan jam kerja jika diperlukan. Dari segi komunikasi, generasi ini juga 

lebih fleksibel dan lebih baik dalam bersosialisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap mereka 

yang tidak segan-segan untuk menginterupsi saat atasan sedang berdiskusi dengan karyawan lain. 

Penelitian lainnya dari Gallup menemukan sebanyak 21% milenial berpindah tempat kerja dalam 

kurun waktu kurang dari satu tahun. Jumlah ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan generasi 

sebelumnya. Tak seperti generasi sebelumnya, milenial  kurang tertarik dengan long-term 

employment. Millennials kill long-term employment. (Okezone.com, 2019) 

Millennials kill employee loyalty. Sebagai generasi yang selalu mencari tantangan baru, 

generasi milenial selalu terbuka dengan setiap peluang karir baru. Rata-rata mereka merencanakan 

bertahan di tempat kerja hanya selama 12 bulan ke depan. Faktor pendorongnya ada dua, mengejar 
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passion dan mencari pengalaman baru. Perilaku kaum milenial yang hobi berpindah-pindah kerja 

ini disadari mulai menjadi ancaman bagi talent management. Loyalitas yang rendah serta 

kecenderungan berpindah-pindah tempat kerja inilah yang membuat generasi milenial akrab 

dengan sebutan sebagai job hopper. 

PT. Phicos Cipta Media merupakan perusahaan yang bergerak dibidang konsultan. PT. 

Phicos Cipta Media terletak di Jl. Rajawali I No.2, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. 

PT. Phicos Cipta Media memiliki 81 orang karyawan. Karyawan di PT. Phicos Cipta Media 

sebagian besar adalah generasi milenial, terdapat 56 orang karyawan yang lahir di rentang tahun 

1994-2000.  

Selama ini perusahaan yang telah resmi didirikan sejak tahun 2009 telah berupaya untuk 

mempertahankan karyawan yang dimiliki. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan menawarkan gaji terbaik, bonus project, team building rutin satu kali dalam satu tahun, 

dan berbagai tunjangan lainnya bagi karyawannya.  

Melihat pentingnya loyalitas karyawan yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan 

sekaligus memberikan efektivitas operasi perusahaan, dan melihat fenomena di atas, maka dirasa 

perlu untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan penelitian. Penelitian ini akan melihat 

bagaimana menjaga loyalitas karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan generasi milenial. 

 

RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah menjawab 

pertanyaan “Bagaimana Strategi Komunikasi Internal Dalam Menjaga Loyalitas Karyawan 

untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan Generasi Milenial PT. Phicos Cipta Media” 

 

METODE 

 Jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap strategi 

komunikasi internal dalam menjaga loyalitas karyawan generasi milenial ini adalah kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan analisis data yang cermat terhadap suatu fenomenal 

tertentu. Penelitian kualitatif merupakan usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, 

atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sekadar mengungkap fakta (fact 

finding).  
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Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan 

sebenarnya dari subjek yang diteliti (Moleong,1989:3). Karenanya laporan penelitian ini akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi 

lainnya. 

Sedangkan, Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik data interaktif dari 

Miles dan Huberman dengan pendekatan model analisis SWOT untuk menganalisis data hasil 

penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan sebuah strategi komunikasi perusahaan, organisasi, ataupun perorangan. Analisa ini 

didasarkan oleh SWOT yakni Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O) dan juga Threat (T). 

Strength (S) dan Weakness (W) dipengaruhi oleh faktor-faktor internal sedangkan untuk 

Opportunity (O) dan Threat (T) dipengaruhi oleh faktor eksternal (Rangkuti, 2008:19). Yang akan 

menghasilkan sebuah matrix tentang Strength (S), Weakness (W), Opportunity (O), dan Threat (T) 

dengan sebuah hasil strategi SO (Strength-Oppportunity), strategi WO (Weakness-Opportunity), 

Strategi ST (Strength-Threat), Strategi WT (Weakness-Threat). Dalam penelitian peneliti 

menemukan: 

a. Strength 

• Gaji sesuai UMK dan Tunjangan (bonus project, keluarga, dan Kesehatan) 

• Memberikan fasilitas penunjang pekerjaan (internet, komputer)  

• Memberikan Mess bagi karyawan yang tinggal jauh dari kantor 

• Tersedia makanan 3x sehari untuk karyawan 

• Menerapkan system reward dan punishment bagi karyawan 

• Terdapat fasilitas kebugaran berupa badminton, futsal dan tenis meja 

• Komunikasi yang terbuka antara atasan dan karyawan 

• Adanya Capacity Building yang mengeratkan antar karyawan 

b. Weakness 

• Tingginya aktifitas kerja 
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• Koneksi internet kurang kuat 

• Banyaknya dinas ke luar kota yang cukup menyita waktu 

• Ruang kantor yang semakin menyempit karena pertambahan karyawan 

c. Opportunity 

• Public Speaking terasah semakin baik karena dituntut untuk memaparkan hasil 

kerjanya di depan berbagai orang penting 

• Berkesempatan untuk bekerja dengan orang-orang penting dari instansi pemerintahan 

maupun perusahaan swasta 

• Dengan banyaknya project yang dilibatkan membuat skill karyawan berkembang mulai 

dari pemecahan masalah hingga memahami permasalahan yang ada didalam project 

tersebut 

• Kesempatan bagi para karyawan untuk bisa pergi ke luar kota di seluruh Indonesia 

dengan akomodasi yang baik  

• Jenjang karier yang menjanjikan jika karyawan dapat terus meningkatkan komitmen 

pada perusahaan 

• Adanya diklat untuk pengembangan diri dan skill karyawan 

d. Threat 

• Resign nya karyawan karena load pekerjaan yang tinggi 

• Pekerjaan yang dibebankan pada karyawan terkadang tidak sesuai dengan job desk 

karyawan 

• Alasan resign lainnya adalah menikah dan mengikuti keluarga baru bagi karyawan 

perempuan 

• Menjadi PNS adalah pekerjaan yang aman bagi karyawan 

 

1. Analisis Strategi Komunikasi Internal PT. Phicos Cipta Media 

Strategi komunikasi pada haikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(management) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak 

berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan taktik 

operasionalnya (Yusuf, 2015:155). Dalam hal ini PT. Phicos Cipta Media menggunakan 

komunikasi internal untuk mencapai tujuannya yaitu menjaga loyalitas karyawan. 
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 Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam suatu organisasi 

(Jariyati, 2009:8-9). Disini peneliti akan membahas tentang bagaimana strategi arus komunikasi 

internal di dalam sebuah organisasi yang terdapat 3 arus antara lain, yaitu: komunikasi kebawah, 

komunikasi keatas, dan komunikasi antar sesama, 

a. Komunikasi Kebawah 

Arus pertama yang mempengaruhi komunikasi internal adalah komunikasi 

kebawah, selalu diadakannya komunikasi antara manager kepada karyawan agar 

pekerjaan berjalan dengan lancar dan keakraban akan terjalin baik ditambah lagi 

dengan arahan dan masukan dari pimpinan untuk setiap tugas yang diberikan 

kepada karyawannya. Seperti halnya pendapat dari informan 1 selalu diadakannya 

evaluasi rutin antara manager dengan karyawan tiap bulan untuk mengetahui 

permasalahan yang ada di dalam perkejaan yang dikerjakan serta karyawan 

diwajibkan untuk memberikan saran untuk perbaikan perusahaan kedepannya 

maupun untuk mempermudah jalannya pekerjaan. Guna untuk menghindari miss 

komunikasi, karena dengan adanya komunikasi tersebut dapat menjalin kekraban 

yang baik antara atasan dengan bawahan selain itu ditunjukan dengan selalu adanya 

briefing dari atasan terkait dengan pemberian tugas. 

Pernyataan informan 1 diperkuat dengan pendapat Jariyati bahwa 

komunikasi internal yang baik dan lancar maka akan menimbulkan hubungan 

keakraban yang baik antara manager dan karyawan selain itu juga apabila hubungan 

komunikasinya bagus maka akan mendorong karyawan memiliki rasa loyalitas 

kerja yang tinggi terhadap pekerjaan maupun organisasi tempat dia bekerja 

(2009:14). 

Secara teori juga bisa dikaitkan bahwa komunikasi ke bawah menunjukkan 

arus pesan yang mengalir dari para atasan atau pimpinan kepada bawahannya. 

Kebanyakan komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan 

yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan (Muhammad, 2011:108-

121). 

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua 

orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga 

sebagai proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari 
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seseorang kepada orang lain. Selain itu komunikasi diartikan sebagai proses 

penyampaian informasi atau pengiriman dari seseorang kepada orang lain (Rivai, 

2006: 375). 

b. Komunikasi keatas 

Arus kedua yang mempengaruhi komunikasi internal adalah komunikasi 

keatas, dimana komunikasi ini merupakan timbal balik dari komunikasi kebawah, 

dimana manajer selalu memahami dan mendengarkan saran, menerima ide-ide dari 

karyawannya yang memberikan masukan untuk kemajuan PT. Phicos Cipta Media. 

Walaupun tidak bisa menuruti semua saran yang diberikan karyawannya 

setidaknya manager sudah mampu menerima apa yang menjadi masalah para 

karyawan. Seperti halnya pendapat dari informan 2 dan 3 yang dalam 

wawancaranya hampir sama, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa manager 

perusahaan di dalam PT. Phicos Cipta Media selalu menghargai pendapat ataupun 

saran yang diberikan oleh karyawannya ketika evaluasi rutin tiap bulannya terkait 

dengan operasional dan untuk tujuan perusahaan. Komunikasi yang diberikan oleh 

karyawan kepada pimpinan dan manager baik saat berkomunikasi secara langsung 

atau tidak langsung, karyawan menganggap saat berkomunikasi dengannya 

merasakan seperti keluarga sendiri tetapi tetap dengan batasan-batasan yang ada. 

Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) mendefinisikan komunikasi sebagai 

the process by which people message. Komunikasi adalah proses dimana seseorang 

berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan 

simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, 

dengan menggambarkan berbagai media komunikasi yang tersedia. Komunikasi 

langsung berarti komunikasi tanpa penggunaan mediator atau perantara, sedangkan 

komunikasi tidak langsung berarti sebaliknya (Ernie dan Kurniawan, 2005: 295). 

c. Komunikasi antar sesama 

Arus ketiga merupakan komunikasi yang sering terjadi oleh karyawan, 

dalam hal pekerjaan atau hal lainnya bisa terjadi adanya komunikasi setiap harinya. 

Komunikasi yang terjadi dapat dalam hal berkoordinasi tugas yang menurut 

pendapat informan 2 dan 3 biasanya dilakukan briefing, evaluasi kerja, dan juga 
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saling mengingatkan apabila ada informasi baru dengan melakukan komunikasi 

melalui Whatsapp. 

Informan 1 menambahkan guna mempererat komunikasi yang terjalin 

antara sesama karyawannya diadakan capacity building yang diharapkan dapat 

memupuk rasa tanggung jawab dan toleransi di kalangan karyawan serta 

memperbaiki team work. Selain itu dengan adanya kegiatan Bersama berupa futsal, 

badminton dan tenis meja juga dapat mempererat hubungan komunikasi antar 

sesama karyawannya. 

Pertukaran pesan diantara orang-orang yang sama tingkatan otoritasnya di 

dalam organisasi. Pesan yang mengalir menurut fungsi dalam organisasi diarahkan 

secara horizontal (antar sesama). 

 

2. Loyalitas Karyawan Generasi Milenial 

Loyalitas karyawan adalah kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan 

atau ditujukan kepada seseorang atau Lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan 

tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku terbaik (Rasimin, 

1988). 

Banyak hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang karyawan tidak loyal pada 

perusahaan yang sedang ia jalani, diantaranya ketidaksanggupan perusahaan menjaga 

kenyamanan kerja dan tidak adanya transparansi. Hal-hal seperti ini kurang diperhatikan 

perusahaan karena dianggap tidak terlalu penting. Perlu disadari juga bahwasannya 

loyalitas mempunyai peranan penting dalam kemajuan perusahaan. Ada satu strategi yang 

dapat membuat karyawan itu menjadi loyal yaitu kenyamanan. Kenyamanan dalam suatu 

perusahaan itu bisa menjadi acuan pertama agar seseorang tersebut bisa loyal dalam 

pekerjaan atau dalam hal apapun di perusahaan tempatnya bekerja. 

Loyalitas pada generasi milenial yang dikenal malas dalam bekerja dan sering 

merasa bosan seringkali dipertanyakan, Beberapa hasil penelitian sebelumnya sudah 

menegaskan bahwa bila berkaitan dengan loyalitas maka generasi milenial bukanlah 

generasi yang memiliki loyalitas yang bagus, bahkan sering disebut sebagai generasi yang 

disloyal (Hobart, 2016:91), generasi yang kurang dalam sense of belonging terhadap 

organisasi (Puteh, Kaliannan, & Alam, 2015:49) , dan generasi milenial juga memiliki 
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values yang mendasar terkait dengan pengembangan diri dan karirnya sehingga lebih 

memilih mobilitas dibanding gen X, yang artinya lebih mudah untuk pindah pekerjaan 

dibandingkan berada dalam satu perusahaan untuk meniti karir sampai jabatan tertentu.  

Generasi milenial mengutamakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga sekali 

generasi milenial menemukan tempat kerja yang cocok, maka generasi milenial akan 

menjaga loyalitasnya. Kenyamanan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dibutuhkan 

dengan adanya kenyamanan yang harus di rasakan oleh karyawan dikarenakan banyak hal-

hal atau sesuatu yang mempengaruhi kenyamanan tersebut. Seperti halnya kenyamanan 

yang dirasakan oleh informan 3 yang sudah bekerja selama 5 tahun di PT. Phicos Cipta 

Media 

Rasa nyaman itu didapatkan dari fasilitas perusahaan yang memberikan makanan 

3x sehari serta mess bagi karyawannya yang tinggal jauh dari lokasi perusahaan. Dengan 

adanya fasilitas tersebut membuat informan 3 tidak perlu mengeluarkan uang untuk 

membayar kosan perbulan dan untuk makanan pun semua sudah tersedia. Hal yang sama 

juga dirasakan oleh informan 2 yang dari segi gaji dan tunjangan, PT. Phicos Cipta Media 

sudah memberikan jumlah yang cukup melebihi UMR di kota Surakarta serta diadakannya 

kegiatan rutin seperti futsal, badminton dan tenis meja yang dapat melepas penat 

karyawannya. Dengan adanya fasilitas serta tunjangan yang diberikan dapat membuat 

karyawan merasakan kenyamanan dalam bekerja yang meningkatkan kinerja dan rasa loyal 

terhadap perusahaan. 

Menurut Tibyan semakin tinggi loyalitas karyawan akan semakin meningkat pula 

kinerja karyawannya, begitu pula dengan dimensi kinerja, semakin tinggi tingkat loyalitas 

karyawan maka akan semakin peduli dengan perusahaannya, merasa bahwasannya 

memiliki perusahaan dan memiliki motivasi yang tinggi (2015:79). 

Oliver yang diterjemahkan oleh Ratih Hurriyati mengemukakan definisi loyalitas 

karyawan adalah komitmen karyawan bertahan secara mendalam untuk bertahan atau 

bekerja secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan dunia 

kerja mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku (Hurriyati, 2005:129). 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa data menggunakan pendekatan analisis SWOT, maka strategi 

komunikasi PT. Phicos Cipta Media dalam menjaga loyalitas karyawan generasi milenial boleh 

dibilang cukup berhasil. Adapun strategi komunikasi yang dilakukan adalah: 

1. Strategi SO, yakni strategi yang menggunakan semua kekuatan untuk memaksimalkan 

peluang yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa strategi SO yang telah 

dilaksanakan antara lain: 

a. Memberikan gaji yang mengacu pada permenaker serta memberikan jaminan 

kesehatan serta tunjangan-tunjangan dan bonus project  

b. Memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang kinerja karyawan yang 

dapat mengembangkan skill karyawan 

c. Komunikasi yang baik antara atasan dengan karyawan dapat meningkatkan rasa 

komitmen yang tinggi dengan perusahaan sehingga membuka kesempatan jenjang 

karir bagi karyawan 

2. Strategi WO, yakni strategi yang memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi semua 

kelemahan yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa strategi WO yang telah 

dilaksanakan antara lain: 

a. Dengan adanya aktivitas kebugaran seperti badminton, futsal, dan tenis meja 

membuat karyawan dapat melepas kepenatan dari load pekerjaan yag cukup tinggi 

b. Dinas ke luar kota membuat karyawan memiliki pengalaman perjalanan ke 

beberapa kota di Indonesia dengan pelayanan akomodasi yang baik 

3. Strategi ST, yakni strategi yang memanfaatkan kekuatan untuk menghindari segala 

ancaman yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa strategi ST yang telah 

dilaksanakan antara lain: 

a. Manajemen perusahaan terus memberikan ruang untuk pemberian saran ataupun 

kritik dari karyawannya untuk development perusahaan kedepannya. 

b. Memberikan reward dan punishment bagi karyawan agar terciptanya disiplin dalam 

pekerjaan 

c. Memanfaatkan adanya tunjangan untuk keluarga jika karyawannya sudah 

berkeluarga  
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4. Strategi WT, adalah strategi untuk menekan semua kelemahan sembari mencegah 

ancaman yang ada. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa strategi WT yang telah 

dilaksanakan antara lain: 

a. Menjaga loyalitas karyawan dengan men-supply kebutuhan yang menunjang 

kinerja karyawan 

b. Membuka lowongan pekerjaan untuk menambah karyawan agar dapat 

meringankan beban pekerjaan karyawan yang ada, sehingga tidak ada yang double 

job dan bekerja sesuai job desk. 

c. Mengadakan diklat untuk mengembangkan skill dan diri karyawan. 
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