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BAB I 

PENDAHULUAN 

	

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara agraris di dunia dimana 

mayoritas penduduk atau masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dalam 

bidang pertanian yang dapat disebut juga sebagai bercocok tanam. Negara 

Indonesia sendiri memiliki lahan yang sangat luas, kondisi alam yang mendukung, 

serta iklim tropis yang mendukung yang membuat para petani menjadi semakin 

mudah untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Sektor pertanian dapat 

dikatakan sebagai sektor utama yang paling banyak diminati oleh penduduk 

Indonesia. Selain itu ada pula tambahan penduduk yang memilih bidang pertanian 

sebagai pekerjaan tambahan atau pekerjaan sampingan mereka. Dalam hal ini, 

dapat dipastikan penduduk yang bekerja di bidang pertanian akan semakin 

meningkat. 

Petani sendiri terbagi atas beberapa bagian berdasarkan hasil panennya, 

salah satunya adalah petani kopi. Karena kopi merupakan salah satu dari hasil 

panen pertanian di Indonesia, penduduk Indonesia sendiri menjadi sangat terikat 

dengan kopi, dimana Indonesia adalah salah satu negara yang menyediakan dan 

mengekspor kopi. Apabila dilihat dari data yang dipaparkan oleh International 

Coffee Organization (ICO) dalam artikel berjudul “Kopi” dalam situs 

www.indonesia-investments.com yang terbit pada tahun 2017, Indonesia 
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menduduki posisi nomor empat sebagai produsen dan eksportir kopi terbesar di 

dunia. 

 

 
Gambar 1.1 Peringkat Produksi Kopi Tahun 2018 

Sumber: www.indonesia-investments.com 
	

Kopi merupakan sebuah minuman yang berasal dari biji kopi pilihan. 

Sebelum kopi yang berkualitas dibuat, biji kopi akan dihaluskan terlebih dahulu 

sehingga dapat menjadi bubuk dan dapat diseduh. Penduduk Indonesia dapat 

dikatakan sudah sangat terbiasa untuk mengkonsumsi kopi sehingga kopi dapat 

dikatakan sebagai salah satu bagian dalam keseharian mereka yang harus 

terlengkapi terutama bagi pengkonsumsi kopi yang sangat aktif dimana mereka 

membutuhkan paling sedikit tiga gelas kopi perhari. 

Kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia sangat menyukai kopi 

membuat munculnya perdagangan biji kopi di Indonesia mulai dari produksinya, 
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biji-biji kopi untuk konsumsi domestik, hingga biji-biji kopi untuk diimpor. 

Apabila dilihat dari jenisnya, pohon kopi yang mudah ditemui di Indonesia pada 

umumnya adalah pohon kopi yang menghasilkan biji Kopi Robusta dan biji Kopi 

Arabika 

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri kopi, PT Maxx Coffee Prima 

perlu meningkatkan cabang-cabang baru agar kedai kopi Maxx Coffee semakin 

banyak dan mudah dijangkau sehingga akan semakin banyak pula penduduk 

Indonesia yang dapat merasakan rasa kopi dengan kualitas yang terjangkau 

mengingat saat ini market untuk peminum kopi sedang meningkat. Untuk 

mencapai hal ini yaitu dalam memperbanyak kedai kopi baru Maxx Coffee untuk 

dapat bersaing, tentunya PT Maxx Coffee Prima dalam divisi real estate 

membutuhkan Public Relations yang dapat menciptakan komunikasi internal yang 

baik di dalam lingkup kantor.  

Setiap perusahaan tentunya akan sangat membutuhkan komunikasi yang 

baik di dalam lingkup kantor agar keberhasilan perusahaan dapat tercapai. Selain 

itu pentingnya komunikasi dalam perusahaan adalah untuk menyampaikan 

pendapat, memberikan informasi, menyelesaikan konflik atau permasalahan, serta 

meningkatkan kinerja karyawan agar dapat menjadi lebih produktif. PT Maxx 

Coffee Prima menganggap komunikasi internal sangat penting karena CEO PT 

Maxx Coffee Prima sendiri mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan di 

dalam kantor harus berjalan dengan baik terlebih dahulu agar perusahaan juga 

dapat membuahkan hasil yang baik sebagai outcomenya. 
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Oleh karena itu, dalam rangka mencapai hasil yang baik dalam PT Maxx 

Coffee Prima, komunikasi internal dibutuhkan guna untuk penyampaian pesan 

yang lebih efektif dan lebih bijak dalam suatu perusahaan. Selain itu, komunikasi 

internal bertujuan agar terbentuknya hubungan timbal balik antara pihak internal 

dalam PT Maxx Coffee Prima. Selan itu, PT Maxx Coffee Prima juga harus 

mampu dalam mengatasi kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang ada 

kemudian hari. Oleh karena itu, komunikasi internal sangat dibutuhkan agar dapat 

mempercepat penyelesaian konflik yang kemungkinan akan muncul dalam PT 

Maxx Coffee Prima. 

Kegiatan Public Relations pada divisi real estate yang lebih berfokus pada 

bagian internal ini dapat sangat membantu agar terciptanya komunikasi internal 

yang baik dalam perusahaan. Public Relations tidak hanya berperan di luar 

perusahaan saja namun dapat berperan di dalam perusahaan juga. Kegiatan 

internal Public Relations dalam menciptakan komunikasi internal yang baik 

dalam perusahaan sangat penting agar keberhasilan perusahaan dapat tercapai. 

Selain itu, sebagai Public Relations harus professional dan siap ditempatkan 

dalam divisi manapun selama masih mencakup ruang lingkup Public Relations.  

Dalam praktiknya, seorang Public Relations diharuskan untuk menjalankan 

perannya dalam perusahaan. Salah satu peranan Public Relations dalam PT Maxx 

Coffee Prima adalah menjaga hubungan baik melalui komunikasi internal. Oleh 

karena itu, Public Relations juga dituntut agar dapat memiliki keahlian dalam 

berkomunikasi dan menjalin komunikasi internal yang baik dalam PT Maxx 

Coffee Prima. Peranan Public Relations dalam perusahaan adalah 
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mempertahankan hubungan baik antar perusahaan dengan publik agar tercapainya 

kesuksesan dalam perusahaan. 

Sebagai individu yang mempelajari Public Relations, pemagang dapat 

mengetahui bahwa peranan Public Relations dalam PT Maxx Coffee Prima adalah 

untuk membantu perusahaan agar dapat beradaptasi atau melakukan penyesuaian 

baik terhadap perusahaan itu sendiri, maupun dengan publik dan orang yang 

berada di dalam PT Maxx Coffee Prima. 

Oleh karena itu, Pemagang tertarik untuk melakukan kegiatan magang di PT 

Maxx Coffee Prima dengan mengambil “PERAN PUBLIC RELATIONS PT 

MAXX COFFEE PRIMA DALAM MENCIPTAKAN KOMUNIKASI 

INTERNAL PERUSAHAAN YANG BAIK” sebagai judul tugas akhir 

Pemagang. Posisi PT Maxx Coffee Prima yang kuat dalam benak masyarakat 

sendiri tentunya menjadi salah satu keuntungan bagi Pemagang karena pada 

kesempatan magang tersebut pemagang dapat mengaplikasikan secara langsung 

berbagai pengetahuan yang didapat selama masa perkuliahan. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Melakukan magang tentunya untuk mengetahui dan menganalisis, maka 

tujuan magang ini adalah 

1. Untuk mengetahui dan menjalankan peran Public Relations dalam 

divisi Business Development and Real Estate PT Maxx Cofee Prima  
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2. Untuk ikut terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan dan aktivitas 

Public Relations PT Maxx Coffee Prima dalam menciptakan 

komunikasi internal yang baik 

 

1.3 Ruang Lingkup & Batasan 

Ruang lingkup Pemagang dalam melakukan kegiatan magang adalah Public 

Relations dalam divisi Business Development and Real Estate pada PT Maxx 

Coffee Prima. 

Batasan Pemagang dalam melakukan kegiatan magang adalah membantu 

kegiatan internal dalam divisi Business Development and Real Estate PT Maxx 

Coffee Prima selain itu Pemagang melaksanakan beberapa tugas dan tanggung 

jawab Public Relations yang terkait dengan menciptakan komunikasi internal 

yang baik dalam PT Maxx Coffee Prima di bawah naungan Sarwiny sebagai 

supervisor magang. 

 

1.4 Lokasi & Waktu Magang 

Kegiatan magang dilakukan di PT Maxx Coffee Prima yang beralamat di 

Menara Matahari Lantai 2. Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 7. Lippo 

Karawaci, Tangerang – 15811. Dalam melaksanakan kegiatan magang, divisi real 

estate terletak di lantai 2 bersebelahan dengan kantor Aryaduta. 

Waktu pelaksanaan magang dimulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 

4 Desember 2019. Jam kerja dengan ketentuan dan aturan yang diberlakukan oleh 

PT Maxx Coffee Prima yaitu dimulai hari Senin dan diakhiri dengan hari Jumat 
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dimulai dari pukul 8:30 sampai 17:30. Kegiatan magang yang dilaksanakan 

Pemagang telah mencapai ketentuan dari Universitas Pelita Harapan yaitu 640 

jam. Penampakan gedung kantor PT Maxx Coffee Prima adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 1.2 Menara Matahari Lippo Karawaci 

Sumber: sewakantor-update.com 
	


