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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab yang pertama ini Penulis akan menjelaskan tentang latar 

belakang Penulis dalam menjalankan kerja magang yang berakhir pada laporan 

magang yang Penulis susun. Dalam bab ini, Penulis akan menjelaskan latar 

belakang masalah penulisan laporan magang ini, tujuan magang Penulis, ruang 

lingkup dan batasan kerja magang, serta waktu dan lokasi yang terdapat pada 

empat sub-bab. 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia adalah negara yang kaya 

akan budaya, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Indonesia adalah 

salah satu negara yang memiliki potensi besar dan memiliki peluang untuk 

menjadi negara yang memiliki perekonomian yang maju. Terkait dengan 

pembangunan ekonomi, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memiliki 

peranan yang sangat penting. Sebagai generasi penerus bangsa setiap anak – anak 

di Indonesia harus memiliki pendidikan yang lebih baik. Pendidikan memiliki 

korelasi tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara dengan 

industri yang maju dan ekonominya berkembang karena ditunjang tingkat 

pendidikan tinggi masyarakatnya. Sebaliknya, penduduk negara miskin memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan mampu  meningkatkan  produktifitas 
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tenaga kerja melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Mereka 

memiliki pengetahuan, keterampilan, serta penghasilan tinggi. Pada akhirnya 

penghasilan yang tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun realita 

pendidikan di Indonesia tidaklah merata, masih banyak masyarakat Indonesia 

yang tidak menduduki bangku sekolah.  

Melihat beberapa realita di kehidupan masyarakat banyak sekali 

perusahaan  memiliki kesadaran untuk mengadakan kegiatan sosial bagi 

masyrakat sekitar perusahaan. Setiap perusahaan pastinya harus memiliki 

hubungan yang baik dengan publiknya. Demi berjalannya setiap aktivitas 

perusahaan, membina hubungan baik dengan publik internal dan publik eksternal 

adalah sebuah keharusan. Bagaimanapun setiap perusahaan memiliki kaitan erat 

dengan stakeholdernya karena tanpa dukungan dari stakeholder, keberlangsungan 

perusahaan akan terancam. Apabila reputasi perusahaan buruk, maka investor 

atau para pemilik modal tidak mau memberikan asupan dana kepada perusahaan. 

Untuk memperoleh dukungan dari stakeholder, perusahaan perlu membangun 

hubungan baik dengan stakeholdernya.  

Dalam hal ini, peranan Public Relations dalam setiap perusahaan amat 

diperlukan demi menjembatani hubungan antara perusahaan dengan 

stakeholdernya. Apabila stakeholder mendukung kegiatan perusahaan, maka 

stakeholder tidak akan mudah menerima isu negatif sehingga citra perusahaan 

akan terjaga. Masyarakat merupakan salah satu stakeholder yang memiliki 

peranan besar bagi berlangsungnya suatu perusahaan.  
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Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar memperoleh 

dukungan dari stakeholdernya adalah dengan menunjukan kepedulian perusahaan 

terhadap kepentingan stakeholdernya, yang dapat diwujudkan melalui kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

    “CSR may be defined as a moral responsibility of a company toward their  strategic 

stakeholders.” (Mulyono 2006, 9) 

 CSR yang bersifat sosial sebenarnya tidak hanya menguntungkan 

masyarakat namun dapat juga menguntungkan perusahaan. Bagi masyarakat CSR 

yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan keuntungan jangka 

panjang bagi perbaikan kehidupan mereka. Sementara dari sudut pandang 

perusahaan. CSR merupakan suatu investasi jangka panjang bagi 

keberlangsungan perusahaan. Berkembangnya kesadaran akan pentingnya 

kegiatan CSR ditunjukkan dengan adanya pandangan bahwa apabila kegiatan 

CSR dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai perusahaan di suatu negara 

maka akan membantu memperbaiki kehidupan masyarakat di kehidupan negara 

tersebut.  

Dari sekian banyak perusahaan yang berada di Indonesia, dunia perbankan 

adalah salah satu bidang yang berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat dari 

banyaknya bank lokal dan bank asing yang terus bermunculan. Dengan 

bertambahnya bank – bank yang berada di Indonesia ini, persaingan yang terjadi 

dalam bisnis perbankan pun semakin ketat. Tuntutan bagi sebuah bank untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik serta membina hubungan yang baik dengan 

seluruh publiknya menjadi semakin tinggi agar dapat bersaing dan terus 
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berkembang dengan banyaknya pesaing. Salah satu bank yang melayani 

masyarakat Indonesia adalah Bank UOB Indonesia. 

Kegiatan CSR UOB Indonesia yang pada dasarnya fokus pada 3 (tiga) 

pilar, yaitu anak-anak, pendidikan dan seni merupakan wujud komitmen dan 

kepedulian UOB Indonesia untuk menumbuhkan semangat kebersamaan serta 

kepedulian terhadap masyarakat, khususnya bagi anak-anak kurang beruntung, 

dengan berlandaskan asas kesetaraan, pemerataan dan kesinambungan. Kegiatan 

ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan secara serentak pada hari yang 

sama dan melibatkan keluarga besar UOB di lima negara yakni Singapura, 

Malaysia, Thailand, China dan Indonesia.  

Kegiatan The UOB Heartbeat 2013 yang kali ini dilaksanakan di 

Semarang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar UOB 

Indonesia dengan masyarakat kota Semarang. Keluarga besar UOB Indonesia pun 

berbagi kebaikan pada anak-anak dengan memberikan total donasi lebih dari Rp 

200 juta yang disalurkan melalui 2 (dua) yayasan yang berkedudukan di 

Semarang, yaitu: Yayasan Wisma Kasih Bunda yang dikelola desainer 

internasional dan tokoh Semarang ibu Anne Avantie, Panti Asuhan Bhakti Asih, 

serta donasi buku melalui Yayasan Sahabat Anak untuk program Seribu Buku 

Cerdaskan Anak Bangsa. Seluruh donasi yang diberikan UOB Indonesia 

merupakan kontribusi dari karyawan, perusahaan, dan mitra kerja UOB Indonesia. 

Hal ini merupakan salah satu strategi Public Relations yang menerapkan konsep 

CSR yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pencitraan yang baik dari seluruh 

masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Semarang.  
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Melihat pentingnya CSR dalam setiap perusahaan dan sesuai dengan 

aktivitas magang Penulis di Bank UOB Indonesia. Maka dari itu Penulis 

memutuskan untuk mengangkat topik Corporate Social Responsibility dengan 

judul “Kegiatan The UOB Heartbeat 2013 Sebagai Program CSR PT Bank 

UOB Indonesia Pada Masyarakat” sebagai laporan tugas akhir. 

Demi kepentingan itulah Penulis memilih PT. Bank UOB Indonesia 

sebagai tempat dimana Penulis dapat mempelajari dan berpartisipasi dalam dunia 

Public Relations, serta menerapkan langsung ilmu komunikasi yang telah didapat 

selama di perkuliahan. 

 

I.2 Tujuan Kerja Magang 

 Kegiatan magang di Bank UOB Indonesia ini memiliki beberapa tujuan 

yang sangat berguna bagi Penulis sendiri dan nantinya diharapkan dapat berguna 

bagi para mahasiswa/ mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan 

konsentrasi Public Relations. Adapun tujuan penulis melaksanakan tugas akhir di 

PT. Bank UOB Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui uraian magang keseluruhan aktivitas dan rutinitas 

pekerjaan di divisi Brand Performance Corporate Communication 

(BPCC) yang dilakukan di PT Bank UOB Indonesia. 

2. Mempelajari strategi Public Relations dalam perencanaan konsep, 

persiapan event The UOB Heartbeat 2013 sebagai salah satu program 

CSR. 



	   	   	  6	  

3. Penulis ingin mengetahui dampak event The UOB Heartbeat 2013 bagi 

masyarakat. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Dalam pelaksanaan kerja magang ini, penulis ditempatkan pada divisi 

Brand Performance and Corporate Communication UOB Indonesia  (disingkat 

BPCC) dibawah pimpinan Business Communication Head . Selain itu penulis 

juga terlibat dalam berbagai event, kegiatan, dan turut serta dalam pekerjaan 

lainnya yang menjadi wewenang dari divisi BPCC Bank UOB Indonesia. 

 Penulis juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktekan secara 

langsung teori dan konsep yang telah didapatkan proses pembelajaran perkuliahan 

dan dapat mengimplementasikannya dalam dunia kerja secara nyata. 

 Keterlibatan penulis hanya sebatas persiapan event, meriview data – data 

sebelum di serahkan ke vendor untuk proses produksi dan untuk membantu 

kelancaran aktivitas pada divisi BPCC. Penulis tidak sampai pada proses 

pengambilan keputusan. Selain itu penulis juga diberikan kesempatan untuk 

merancang mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan evaluasi tentang kegiatan 

tersebut. 

 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 Pelaksanaan kerja magang ini dilakukan selama 640 jam (4 bulan) 

terhitung mulai tanggal 1 Febuari 2013 sampai 1 Mei 2013. Selama melakukan 
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kegiatan magang hari operasional kerja dari perusahaan adalah hari Senin sampai 

dengan Jumat, dengan jam kerja yang berlaku adalah pukul 08.00 – 17.00. 

 Kegiatan kerja magang ini di lakukan di PT. Bank UOB Indonesia yang 

berlokasi di:  

 

 

PT. BANK UOB INDONESIA 

UOB Plaza Thamrin Nine Lantai 12Jl. M. H. Thamrin No. 10 Kav 8 – 10 

Jakarta Pusat 10230, Indonesia. 

 

	  
 

 

 




