
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada revolusi industri yang terjadi pada zaman sekarang, sangat ketergantungan 

karyawan pada perusahaan, perusahaan sangat membutuhkan karyawan untuk dapat 

menjalankan pekerjaan yang ada pada perusahaan, tanpa adanya ketenaga kerjaan 

maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik dan tidak menghasilkan hasil yang 

maksimal kepada konsumer. Maka hal ini merupakan point terpenting bagi perusahaan 

untuk menjaga karyawan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Suhandang (2004: h 

102), perusahaan sangat membutuhkan ketenaga kerjaan, tanpa adanya pekerja maka 

perusahan tidak akan berkembang. 

Namun, faktor karyawan sering diabaikan oleh perusahaan. Pertimbangan, 

karyawan mudah untuk didapatkan karena setiap orang dianggap membutuhkan 

pekerjaan, sehingga perusahaan terkadang mengabaikan kualifikasi karyawan yang 

dibutuhkan. Berakibat banyak karyawan yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian yang dimiliki. Jika perusahaan tidak mampu untuk mengelola dan 

memberdayakan tenaga kerja yang ada, maka hal tersebut dapat menghambat 

operasional perusahaan dan dampak terburuknya adalah kolapsnya perusahaan. Untuk 

itu, pemilihan karyawan yang tepat menjadi sangat penting. 

 



 

 

  

Perusahaan yang baik perlu memperhatikan dan manjaga hubungan dengan 

karyawan, penting untuk diperhatikan bagi perusahaan untuk terlebih dahulu melihat 

kinerja Sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan menciptakan sebuah kondisi yang 

membuat nyaman para pekerjanya dengan cara memberikan upah yang cukup, 

perlakuan yang adil, ketenangan kerja, perasaan diakui, penghargaan atas hasil kerja, 

penyaluran perasaan, Hal ini dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan hasil kerja 

yang dihasilkan pun dapat lebih maksimal. Dengan menjaga hubungan yang baik 

antara atasan dan bawahan hal ini dapat menciptakan rasa kepedulian terhadap tugas 

tugas mereka. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Tjiptono (2006: h 77) yang 

mengungkapkan adanya sebuah ikatan yang baik dengan karyawan dapat menimbulkan 

kesetiaan atau loyalitas kepada perusahaan, sehingga karyawan akan senan tiasa 

berkerja dan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap perusahaan sehingga dapat 

menghasilkan pekerjaan semaksimal mungkin. menjalin hubungan yang baik antara 

karyawan dengan atasan membuat suasana tempat bekerja lebih nyaman.   

Sumber daya manusia adalah suatu kunci kesuksesan bagi organisasi, guna 

untuk menghasilkan pekerja yang berkeahlian dan profesional dalam menjalankan 

tugas tugas yang diperintahkan oleh atasan, maka dari itu sangat penting bagi 

organisasi untuk dapat menuntut  dan menjaga karyawan dengan cara memberikan 

sebuah bimbingan dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia pada 

organisasi, Hal ini diperkuat dengan perkataan Hanif dalam tribunnews.com (2019) 

yang menyatakan suatu organisasi dapat terbilang sukses bukan hanya berdasarkan 



 

 

sumber daya alam saja tetapi juga dikarenakan kekayaan sumber daya manusia yang 

berkompeten dan memiliki skill. Hanif dalam tribunnews.com (2019) juga menegaskan 

terdapat cara untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkeahlian dan 

profesional, yaitu melalui pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah, pelatihan 

intensif dan juga pengalaman bekerja dalam organisasi. Perusahaan harus menjaga 

hubungan internal untuk memahami permasalahan yang terjadi pada internal terlebih 

dahulu. Sebuah organisasi harus memahami komunikasi dua arah yang baik dengan 

bawahan, dan sebagai pertukaran pesan sehingga dapat menciptakan kerjasama dengan 

hasil yang lebih maksimal, hal ini juga deperkuat dengan pernyataan Khomsahrial 

Romli (2011: 02) yang mengungkap bahwa komunikasi berfungsi sebagai suatu proses 

pertukaran pesan, dan mengakibatkan sebuah individu menjadi ketergantungan satu 

sama lain dalam suatu organisasi. Seperti yang terjadi pada PT Rinz Kreasi Megatama 

pemagang melakukan berbagai aktifitas yang berperan sebagai suatu cara untuk 

menjaga hubungan yang baik dan komunikasi internal dalam organisasi. 

PT Rinz Kreasi megatama adalah perusahaan kontraktor dalam bidang 

periklanan yang yang telah terdiri sejak 1998, walaupun perusahaan yang berjalan 

dalam bidang kontraktor periklanan tersebut tidak memiliki divisi Public Relations, 

tetapi PT Rinz Kreasi Megatama sadar bahwa pentingnya aktifitas Public Realtions 

Internal yang harus dijalanakan organisasi untuk dapat berkembang, maka divisi 

Human Resources Development  PT Rinz Kreasi Megatama telah menjalankan fungsi 

– fungsi Public Relations Internal  guna mensejahterakan karyawan.  



 

 

Dalam kegiatan magang (internship) aktivitas yang dilakukan pemagang di PT 

Rinz Kreasi Megatama berada dilingkungan Human Resources Development (HRD). 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemagang difokuskan dalam memahami Public 

Relations Internal, dimana tujuan utama adalah untuk mempelajari bagaimana 

organisasi dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif bagi karyawan 

dengan membuat aktifitas untuk pekerja. Menggunakan cara – cara aktifitas Public 

Relations internal dengan ketentuan yang terdapat pada perusahaan. Memberikan 

pengarahan kepada karyawan agar mencapai tujuan bersama. Untuk membangun 

kebersamaan antara pekerja dengan membaut event outing dan untuk memajukan PT 

Rinz Kreasi Megatama dalam bidang kontraktor periklanan advertising yang 

mampu menjaga kualitas dan efektifitas, dimana dukung oleh sumber daya 

manusia yang handal dan berpengalaman di bidangnya demi memberikan 

kepuasan para consumer. 

(Company Profile, 2014) 

 PT Rinz Kreasi Megatama layak jadi tempat kegiatan magang, dikarenakan 

perusahaan terdapat strukur yang memfokuskan dalam meningkatkan sumber daya 

manusia dengan adanya aktifitas Public Relations Internal. Pemagang ingin 

melaporkan aktifitas Public Relations Internal pada divisi Human Resources di PT 

Rinz Kreasi Megatama untuk menjaga hubungan yang baik dengan karyawan. Maka 

dari itu fokus laporan magang ini, pemagang akan membahas aktifitas Internal Public 

Relations dalam PT Rinz Kreasi Megatama mengenai yang telah dijalankan untuk 



 

 

membangun ikatan yang baik dengan bawahan dan menjaga keharmonisan dalam 

organisasi 

 

1.2 Tujuan Magang 

Pemagang memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapai terhadap seluruh 

tanggung jawab kerja yang diberikan oleh PT Rinz Kreasi Megatama, tujuan 

tersebut adalah untuk Menjalankan aktifitas Public Relations Internal dan 

mempelajari proses kerja divisi Human Resources Development pada PT Rinz Kreasi 

Megatama. 

  

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Ruang lingkup dalam proses magang ini menjelaskan bagaimana hubungan 

yang terjalin dapat menghasilkan kerjasama antar pekerja, sehingga menghasilkan hasil 

yang lebih maksimal. memahami permasalahan yang terdapat pada suatu organisasi, 

sekaligus memberikan solusi guna untuk memecahkan permasalahan tersebut (problem 

solving) dalam organisasi. 

Pemagang melakukan magang pada PT Rinz Kreasi Megatama lebih tepatnya 

diposisikan pada divisi administrasi dan Human Resources Development (HRD). 

Tanggung jawab divisi Human Resources Development (HRD)  meliputi untuk  

memberikan kesejahteraan bagi pekerja, keadilan dalam sesama pekerja dan juga untuk 

menjaga hubungan yang baik dengan divisi lainnya. Pemagang dituntut oleh supervisor 



 

 

guna untuk dapat memahami dasar pengetahuan sangat penting sebagai Human 

Resources Development  yang baik dan benar. 

Kegiatan Magang ini dilaksanakan dengan harapan pemagang dapat 

mempelajari proses pertukaran informasi yang menghasilkan dampak positif untuk 

kinerja pada PT Rinz Kreasi Megatama, memahami komunikasi internal dimana 

terjadinya hubungan sehingga mengakibatkan ketergantungan satu sama lain dan 

mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh setiap divisi. Selain itu, pemagang 

ditugaskan khusus dalam divisi Human Resources Development (HRD) guna untuk 

mempelajari melakukan bimbingan kepada pekerja, dalam sebuah perusahaan tanpa 

adanya sumber daya manusia (SDM) maka organisasi tidak akan berjalan sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai, pemagang berharap dapat mempersiapkan diri dalam 

memasuki dunia kerja, terutama dalam mengembangkan mental dan membekali 

dengan berbagai macam soft skills yang menjadi modal utama pemagang kedepannya 

di dunia kerja.  

Karena pemagang berposisi Human Resources Development memfokuskan 

kepada aktifitas Internal Public Relations PT Rinz Kreasi Megatama. Maka batasan 

pemagang adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan dan membuat kegiatan event team building/outing untuk 

mensejahterakan karyawan dengan menggunakan Public Relations Internal 

2) Mempelajarin pekerjaan Administrasi: membuat dan merekap purchase 

order (PO), memasukan faktur pajak, membuat invoice number dan 

membuat berita acara pekerjaan(BAP) 



 

 

 

Dari kegiatan magang yang telah dijalankan, pemagang dapat belajar secara 

langsung berinteraksi secara profesional, serta menjalankan tanggung jawab untuk 

menjaga loyalitas karyawan dan membangun hubungan internal dengan setiap divisi 

yang terdapat pada organisasi, hal utama adalah guna untuk mengimplementasikan 

secara langsung Ilmu Komunikasi yang sudah dipelajari di perkuliahan dan dapat 

merealisasikan pada dunia kerja. Dengan dilaksanakannya aktivitas magang dan 

dibuatnya laporan ini, pemagang dapat merefleksikan pelajaran-pelajaran penting apa 

yang dapat dipetik dari pengalaman bekerja 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan Magang di PT Rinz Kreasi Megatama yang berlokasi 

di Kompleks Pergudangan T8 No. 56, Alam Sutera – Serpong Tangerang. Pelaksanaan 

Magang dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 2 Desember 2019. Jam 

operasional yang ditetapkan oleh PT Rinz Kreasi Megatama adalah setiap hari Senin 

sampai dengan Sabtu, dan pada hari Senin sampai Jumat jam kerja pemagang pada 

pukul 09.00 hingga 18.00. Pada hari Sabtu 09.00 hingga 14.00 siang.  

Setiap hari senin sampai dengan sabtu kecuali pada hari Selasa dikarenakan 

pemagang mengizin keperluan untuk mengikuti perkuliahan.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Logo Perusahaan PT Rinz Kreasi Megatama 

Sumber: Company Profile 2014 

 
 


