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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

       Pada era industri 4.0 saat ini, setiap perusahaan saling berkompetisi ke arah go 

 digital. Menurut Meranti dkk. (2018), era industri 4.0 dimanifestasikan dalam 

 berbagai kehidupan masyarakat. Mulai dari perubahan tatanan sistem 

 perindustrian, teknologi yang terotomatisasi dan terdigitalisasi, serta berbagai hal 

 yang dikenal dengan istilah Internet of Things (loT).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 2018 

 

Sumber: www.apjii.or.id  

 

 Perkembangan dan kemajuan teknologi pada era digital saat ini dapat 

dilihat dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan 

hasil riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada 

tahun 2018, terdapat 171,17 juta orang dari 264,16 juta total populasi penduduk 

Indonesia yang menggunakan internet. Dari hasil riset tersebut, dapat disimpulkan 

http://www.apjii.or.id/
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bahwa sebagian besar penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif dan 

memanfaatkan internet sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam memperoleh 

informasi dan komunikasi.  

 Wasesa (2013) menyebutkan bahwa internet sejalannya dengan waktu 

yang terus berkembang. Teknologi komunikasi telah berkembang menjadi sebuah 

komunitas yang interaktif. Keberadaan internet yang dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat di dunia maya dapat dimanfaatkan oleh praktisi public relations di 

dalam sebuah organisasi/perusahaan untuk menyampaikan informasi.    

 Penetrasi media cetak di Indonesia terbilang cukup rendah dibandingkan 

dengan internet. Menurut Saleem dan Anderson (2012), media elektronik akan 

mempermudah public untuk mengakses semua informasi dengan cepat, hal ini 

tentunya akan membuat public lebih up to date. Penggunaan media elektronik, 

membuat PR lebih bebas dalam menyampaikan dan mempromosikan 

kreativitasnya. Maka dari itu, media elektronik dianggap lebih efektif dalam 

menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai.   

 Perkembangan di era industri 4.0 saat ini juga menjadi tantangan bagi 

seluruh organisasi/perusahaan untuk dapat bertransformasi menjadi lebih inovatif, 

seperti penggunaan teknologi modern (rantai digital), sistem informasi digital, 

industri yang serba digital, dan internet mempercepat adanya inovasi. Tantangan 

dan peluang public relations juga semakin kompleks serta mengalami 

transformasi seiring memasuki era industri 4.0 (Meranti dkk.,2018). Dengan 

adanya kemajuan dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, tercipta 

suatu ketergantungan antara organisasi dengan publiknya. Perusahaan harus 



  

3 

 

menyadari betapa pentingnya menjalin hubungan baik dengan publiknya dengan 

bertukar informasi secara interaktif. Karena, dalam mencapai tujuannya 

perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya sendiri, maka dari itu perusahaan 

harus selalu menjalin hubungan baik dengan para stakeholder nya, seperti 

karyawan, nasabah, investor, pelanggan, pemerintah/lembaga, media sampai 

komunitas (Estaswara 2010, 2011b).  

 Nurjaman dkk. (2012), public relations merupakan bentuk komunikasi 

yang terencana, baik ke dalam dan ke luar, antara suatu organisasi dan semua 

khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan 

pada saling pengertian. Dalam mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan 

departemen/divisi yang berperan dalam mengelola manajemen komunikasi 

perusahaan. Corporate Communication merupakan aspek penting dalam sebuah 

organisasi/perusahaan, yang mengacu pada komunikasi internal dan komunikasi 

eksternal.  

 Komunikasi internal merupakan hal yang fundamental bagi perusahaan, 

karena untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan tidak dapat dilepaskan dari 

peran komunikasi internal. Komunikasi internal adalah spesialisasi public 

relations untuk membangun dan memelihara hubungan yang berkualitas antara 

para manajer dengan karyawan yang kemudian mempengaruhi kesuksesan 

organisasi (Broom & Sha, 2013, hal. 30). Program komunikasi internal yang baik 

akan memberikan kepuasan kepada seluruh publik internal dan memberikan 

pengaruh besar bagi kinerja dan efektivitas perusahaan. Menurut Cutlip et all 

(2011), hubungan organisasi yang paling penting adalah hubungan dengan 
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karyawannya di semua tingkatan. Publik internal dalam suatu 

organisasi/perusahaan sangat penting dalam menyumbang keberhasilan 

komunikasi.  

 Berkaitan dengan public relations, media merupakan sarana yang 

menghubungkan public relations dengan publiknya, baik internal maupun 

eksternal. Publik lebih mudah mengakses media, dan juga publik menguasai 

dalam penggunaan media dan cenderung tertarik untuk mengetahui apa saja yang 

ditawarkan melalui media. Bivins (1996: 122) mendefinisikan bahwa, media 

internal merupakan alat komunikasi seorang public relations yang baik bagi 

perusahaan. Media internal merupakan salah satu tools yang digunakan public 

relations dalam menyampaikan informasi kepada publik internalnya, khususnya 

pegawai dalam bentuk majalah internal, media elektronik, E-mail, sms, dan media 

sosial.     

 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu bank plat 

merah milik Negara yang cukup concern dengan perkembangan teknologi digital 

saat ini. Sejalan dengan tema yang diusung pada tahun 2019 ini, yaitu 

“Digitalisasi Untuk Layanan Unggul”, BNI telah resmi menghadirkan media 

elektronik berbasis digital yang diterbitkan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan & 

Kesekretariatan (KMP). Media elektronik e-sinergi 46 ini merupakan hasil dari 

transformasi yang dilakukan oleh BNI guna mengikuti perkembangan teknologi 

digital dengan menggantikan secara perlahan majalah internal cetak menjadi 

online.  
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 Hal ini sejalan dengan tujuan BNI yang menjadi pelopor layanan go 

digital, yang terus bertransformasi dan melakukan upaya peningkatan kapabilitas 

sebagai bank digital. Hal ini diharapkan akan membawa BNI menjadi bank digital 

yang mampu bersaing di era industri 4.0. Maka dari itu pemagang tertarik untuk 

mengangkat topik pembahasan tentang “Peran E-PR Dalam Pengelolaan Media 

Internal E-Sinergi 46 milik Divisi Komunikasi Perusahaan (KMP) PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk.”  

1.2. Tujuan Magang  

 Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka tujuan magang adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mempelajari dan mempraktekkan proses pengelolaan aplikasi digital e-

sinergi 46 sebagai salah satu media internal yang dimiliki oleh PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

2. Untuk mengetahui peranan media internal sebagai media komunikasi dalam 

menyampaikan informasi terkait perusahaan dengan karyawan dan 

manajemen.  

1.3. Ruang Lingkup & Batasan  

 Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, merupakan tempat dimana pemagang 

melaksanakan program magang selama kurang lebih empat bulan. Divisi KMP ini 

berperan sebagai corporate communications yang mengelola komunikasi 

perusahaan dengan pihak terkait, seperti stakeholder, shareholder, dan juga para 

investor. Divisi KMP secara langsung berada dibawah tanggung jawab Direktur 
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Utama perusahaan. memiliki fokus pada komunikasi perusahaan dan bagaimana 

untuk menyelia, mengendalikan dan mengawasi langsung kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan komunikasi eksternal dan komunikasi internal perusahaan.   

 Dalam proses magang ini, pemagang ditempatkan di dalam kelompok 

komunikasi internal perusahaan, yaitu berfokus dalam mengelola salah satu media 

internal berbasis digital milik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau 

dikenal dengan E-Sinergi 46. 

 

1.4. Lokasi & Waktu Magang 

Waktu dan lokasi magang penulis akan diuraikan sebagai berikut: 

Kegiatan magang dilaksanakan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk, yang bertempat di Gedung Grha BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav 1, Jakarta 

Pusat 10220.  

 Kegiatan magang ini dilaksanakan pada 19 Agustus 2019 s/d 19 Desember 

2019 sesuai dengan syarat dan kontrak yang telah disepakati oleh pemagang 

dengan perusahaan. Pelaksanaan waktu magang dilakukan selama empat bulan 

dengan jam kerja yaitu 9 jam, yang dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB.  

 

 

 

 

 

 

 


