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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk 

 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan bank pertama yang 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank ini berdiri pada 5 Juli 1946 yang 

berfungsi sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia”. 

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank 

Negara Indonesia 1946” dan kemudian statusnya menjadi Bank BUMN yang 

diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional. 

Setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya pada tahun 1996, BNI telah resmi menjadi perusahaan publik yang 

tergabung dalam Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara).  Ditengah 

persaingan dalam industri perbankan dan untuk memperkuat struktur keuangan, 

BNI kian melakukan sejumlah aksi korporasi seperti proses rekapitalisasi oleh 

pemerintah pada tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan 

penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.  

Saat ini BNI tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari total aset, total kredit hingga total dana pihak ketiga. Sebagai 

Bank nasional terbesar, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah 
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Republik Indonesia dan 40% dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun 

institusi, domestik dan asing.  

Dalam memberikan layanan finansial terbaik, BNI didukung oleh sejumlah 

anak perusahaan, yaitu Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI 

Life Insurance, dan BNI Remittance. Pada 2019 ini, BNI memiliki 27.211 

pegawai dengan data jaringan kantor 1 Kantor Pusat, 17 Kantor wilayah, 201 

Kantor Cabang, 5 Entitas Anak, 1.110 Kantor Cabang Pembantu, 602 Kantor Kas, 

14 Digital Branch, 117 Payment Point, 18.659 ATM, 198 O-Branch, 6 Kantor 

Cabang dan 1 Kantor Sub Branch Luar Negeri, dan 1 representative Office Luar 

Negeri.  

 

 

Gambar 3.1 Jejak Langkah BNI 
Sumber: www.bni.co.id  

 

Gambar 3.1 diatas merupakan jejak langkah BNI dari awal berdiri sampai 

dengan saat ini. Setiap tahunnya, BNI selalu berinovasi demi memberikan layanan 

terbaik dalam industri perbankan Indonesia. Persaingan dalam industri perbankan 

yang telah mengarah ke era digital saat ini, mendorong BNI untuk terus 

mengembangkan layanannya menjadi go digital. Khususnya pada 2019 ini, BNI 

http://www.bni.co.id/
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mengusung tema “Digitalisasi untuk Layanan Unggul” sebagai fokus utama 

perusahaan dalam mengembangkan serta memperkuat kapabilitas sebagai bank 

digital.  

3.1.1. Logo dan Slogan BNI 46 

 

 

Gambar 3.2 Logo Perusahaan 

Sumber: www.bni.co.id 

Logo merupakan Brand Perusahaan yang menjadi identitas bagi 

perusahaan tersebut. Pada gambar 3.2 diatas adalah Logo dari Perusahaan 

BNI 46. Angka 46 sendiri diambil dari tahun berdirinya BNI yaitu pada 5 Juli 

1946. Maka angka 46 dipilih sebagai Logo BNI untuk memperkuat signature 

korporat sebagai bank milik Pemerintah yang telah berdiri dan melayani 

selama 74 tahun. Warna pada Logo BNI 46 didominasi oleh warna orange 

yang berarti semangat BNI untuk terus maju berkompetisi dalam menangkap 

peluang bisnis di era digital demi menjadi digital nancial institution yang 

unggul dan terkemuka. Selain itu warna orange juga memberikan pesan 

bahwa BNI memiliki keyakinan yang kuat untuk mencapai harapan dan selalu 

bersinar sepanjang masa.  

Slogan “Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa” merupakan filosofi dan 

visi Perusahaan untuk memberikan high impact yang dapat dirasakan oleh 

http://www.bni.co.id/
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seluruh masyarakat. Sebagai digital nancial institution yang komprehensif 

dan terpercaya akan terus memberikan pengalaman inovasi digital, baik 

secara korporasi maupun konsumer bagi masyarakat di seluruh pelosok 

negeri. Maka sejak tahun 2019 BNI menetapkan Value Proposition sebagai 

one of the most pro table nancial institutions in Indonesia.  

3.1.2. Visi dan Misi BNI 46 

Berikut merupakan Visi dan Misi PT Bank Negara Indonesia (Persero)  

Tbk: 

Visi 

1) Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja 

 

Misi 

1) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada 

seluruh nasabah, dan selaku mitra pilihan utama 

2) Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor 

3) Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan 

untuk berkarya dan berprestasi 

4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas 

5) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang 

baik.  
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3.1.3. Budaya Perusahaan BNI 46 

Budaya merupakan satu set nilai akan suatu hal, baik dari perilaku hingga 

cara berfikir. BNI selalu percaya bahwa pegawai merupakan salah satu aset 

paling berharga bagi organisasi dan perusahaan. Keberlanjutan tidak akan 

mungkin dicapai tanpa andil dari pegawai. BNI pun berusaha menciptakan 

kondisi dan pengalaman bekerja yang terbaik untuk seluruh pegawai. BNI 

menginginkan setiap pegawai merasa bangga menjadi bagian dari keluarga 

BNI serta dapat berkarya dan menorehkan prestasi bersama. Tentunya, tanpa 

dedikasi dan kerja keras seluruh pegawai, BNI tidak akan mungkin tumbuh 

dengan baik dan mencapai keberlanjutan. Budaya organisasi yang sudah 

dijalani oleh Bank BNI yaitu PRINSIP 46 yang merupakan tuntunan perilaku 

insan BNI. Berikut keterangan dari PRINSIP 46: 

1. Professionalism / Profesionalisme 

2. Integrity / Integritas 

3. Customer Orientation / Orientasi Pelanggan 

4. Continuous Improvement / Perbaikan Tiada Henti  

 

3.1.4. Kode Etik BNI 

Kode etik BNI digunakan sebagai pedoman internal perusahaan yang 

berisikan sistem nilai, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap 

peraturan-peraturan perusahaan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan 

bisnis dan aktivitas lainnya, serta dalam berinteraksi dengan para stakeholder.  
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1. Menjadi panutan dan saling mengingatkan kepada bawahan, atasan, 

rekan kerja dan mitra kerja untuk melaksanakan kode etik BNI. 

2. Menjaga hubungan baik antar sesama insan BNI. 

3. Menjaga kerahasiaan bank dan kerahasiaan jabatan. 

4. Menjaga keamanan kerja. Melindungi kesehatan, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  

5. Melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengadiministrasian pekerjaan 

dengan baik, jujur dan akurat. 

6. Mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan 

kepentingan BNI. 

7. Tidak memberi atau menerima hadiah dalam bentuk apapun, secara 

langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun, yang terkait 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

8. Bertindak sebagai narasumber sepanjang untuk kepentingan BNI. 

9. Tidak menjadi anggota dan donatur partai politik. 

10. Tidak mengungkapkan informasi yang tidak benar mengenai BNI. 

11. Tidak menggunakan aset BNI untuk kepentingan pribadi. 

12. Tidak menyalahgunakan Corporate Identity dalam rangka pelaksanaan 

GCG, yang salah satu fungsinya adalah memantau implementasi Kode 

Etik.  
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3.1.5. Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Berikut merupakan Struktur Organisasi perusahaan, Struktur BNI 

Grup & Perusahaan Anak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: 

 

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Perusahaan BNI 

Sumber: www.bni.co.id 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Struktur BNI Grup & Perusahaan Anak 

Sumber: www.bni.co.id  

 

 

 

 

 

 

http://www.bni.co.id/
http://www.bni.co.id/
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3.1.6. Bidang Usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

 

Gambar 3.5 Bidang Usaha BNI 

Sumber: www.bni.co.id 

 

Gambar 3.5 merupakan seluruh kegiatan usaha yang tengah dijalankan 

oleh BNI. Kegiatan usaha ini telah berjalan sesuai dengan anggaran dasar 

terakhir. 

3.1.7. Produk dan Jasa  

 

Berikut merupakan kegiatan usaha BNI yang meliputi berbagai produk 

simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan:  

http://www.bni.co.id/
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Gambar 3.6 Produk & Jasa BNI 

Sumber: www.bni.co.id  
 

 

 

 

 

 

http://www.bni.co.id/
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3.2 Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) BNI 46 

 

Setiap perusahaan memiliki departemen komunikasi yang berperan 

sebagai sarana penghubung baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Divisi 

komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, merupakan divisi yang bergerak dibidang komunikasi yang 

berfungsi sebagai integrator komunikasi yang memiliki misi untuk secara 

konsisten dan terus meningkatkan hubungan baik serta komunikasi yang efektif 

dengan stakeholders dalam upaya mendukung BNI menjadi bank yang 

memiliki reputasi positif.  

Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) berdiri dibawah 

Corporate Secretary dan Biro Direksi (BDI) yang dipimpin oleh Meiliana 

selaku Pemimpin Divisi. Divisi ini memiliki wewenang secara langsung untuk 

menyampaikan seluruh informasi terkait perusahaan kepada Direktur utama 

bersama dengan Satuan Pengawasan Internal.  

Dalam pelaksanaan magang ini, pemagang ditempatkan pada Divisi 

Komunikasi Perusahaan yang memiliki 5 kelompok, yaitu Kelompok 

Komunikasi Internal, Kelompok Komunikasi Eksternal, Bina Lingkungan 

(BL), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Hubungan Investor. 5 

kelompok tersebut memiliki peran penting bagi menjaga hubungan baik 

dengan para stakeholders, baik internal maupun eksternal.  

Diantara ke 5 kelompok tersebut, pemagang memilih Kelompok 

Komunikasi Internal sebagai tempat pemagang dalam melaksanakan magang. 
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Kelompok Komunikasi Internal dipimpin oleh Dadang Purwaganda selaku 

Pemimpin Kelompok/Assistant Vice President (AVP).   

Kelompok Komunikasi Internal BNI memiliki peran dalam mengelola dan 

bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas dan manajemen perusahaan 

yaitu, mengkomunikasikan budaya perusahaan, mengkomunikasikan informasi, 

berita dan kegiatan korporat kepada pegawai, mengelola riset/pengembangan 

tools komunikasi internal yang efektif, mengelola penerbitan media internal, 

menyiapkan materi komunikasi Direksi kepada pegawai, mengkoordinasikan 

penyusunan business plan dan rencana kerja serta monitoring pelaksanaannya, 

mengkoordinasikan penyampaian laporan-laporan strategis lainnya.  

Berkaitan dengan peran-peran yang dikelola pada kelompok komunikasi 

internal diatas, pemagang memiliki fokus dan bertanggung jawab dalam bagian 

mengelola media internal perusahaan.  
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3.2.1. Media Internal E-Sinergi 46  

 

 

  

 

 

Gambar 3.7 E-sinergi 46 

Sumber: google 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk meyakini bahwa pentingnya melakukan 

transformasi secara digital agar dapat bersaing dengan para kompetitor 

bisnis lainnya.  

Pada tahun 2019 ini, BNI mengusung tema “Digitalisasi Untuk 

Layanan Unggul”. Layanan unggul yang dimaksud adalah BNI berupaya 

untuk memberikan layanan digital terbaik, mulai dari proses penyebaran 

informasi dan komunikasi terhadap seluruh publiknya.   

Bagi perusahaan besar seperti BNI, sangat diperlukan media 

komunikasi yang memadai guna menjangkau target/khalayaknya secara 

luas. Banyaknya jumlah pegawai dan cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia, mengharuskan BNI untuk melakukan inovasi dalam 

pengembangan teknologi terutama memanfaatkan media digital/online 

sebagai saluran komunikasi bagi perusahaan.  
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Sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memulai langkah baru menjadi 

“go digital”, Divisi Komunikasi Perusahaan PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk menghadirkan media berbasis teknologi digital sebagai salah 

satu media internal perusahaan yaitu e-sinergi 46. E-Sinergi 46 merupakan 

bentuk elektronik dari majalah cetak sinergi 46. Namun, seiring dengan 

kemajuan teknologi yang berkembang, majalah internal dalam bentuk cetak 

sudah kurang diminati karena beberapa faktor salah satunya dari segi 

ketepatan waktu, tampilan yang kurang menarik, gaya tulisan yang dianggap 

kuno, dan lain sebagainya.  

Maka dari itu, Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berinisiasi untuk menghadirkan 

media internal berbasis digital ini, agar mampu memberikan layanan 

informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan interaktif kepada seluruh 

publiknya. 
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3.2.2. Kategori E-Sinergi 46 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 kategori e-sinergi 46 

Sumber: E-Sinergi 46 

 

Pada gambar 3.8 merupakan News Category dari media elektronik E-

Sinergi 46. Terdapat kurang lebih 27 kagetori berita/artikel yang dapat 

dilihat oleh para pengguna.  

 

3.2.3. Admin E-Sinergi 46 

Dalam pengelolaan media internal, pemagang bertugas sebagai admin 

dari e-sinergi 46. Admin e-sinergi 46 terdiri dari seluruh anggota 

kelompok komunikasi internal Divisi Komunikasi Perusahaan & 

Kesekretariatan (KMP).  
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Admin e-sinergi 46 memiliki tugas dalam pengelolaan publikasi terkait 

seluruh berita/informasi mengenai perusahaan yang pada umumnya adalah 

menulis/membuat konten artikel yang menarik dan informatif.  

Berikut merupakan fitur-fitur yang ada pada halaman web dari 

admin.sinergi46.com: 

 

1. Dashboard 

  

    

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Dashboard admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com  

 

Pada gambar 3.9 merupakan halaman yang dimana, admin dari e-

sinergi 46 dapat memantau perkembangan naik turunnya jumlah pembaca 

setiap hari/setiap bulannya. Bukan hanya itu, namun pada halaman 

dashboard ini juga memuat daftar dari most viewed posts, most view 

http://www.admin.sinergi46.com/
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categories, most shared posts, most shared categories, dan media share. 

Dengan begitu, akan lebih memudahkan para admin dari e-sinergi 46 dalam 

menganalisa perkembangan dan efektivitas media ini. 

 

2. Posts  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Posts admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com   

 

 

Gambar 3.10 merupakan fitur posts, dimana pada fitur ini menampilkan 

kolom untuk membuat/menulis konten dan daftar berita/artikel yang telah 

dipublikasikan oleh admin dari e-sinergi 46.  

 

 

http://www.admin.sinergi46.com/
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3. Comments 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Comments admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com  
 

 

Gambar 3.11 merupakan fitur comments, dimana pada fitur ini 

menampilkan seluruh komen dari para users/pegawai yang telah terdaftar 

dalam aplikasi e-sinergi 46 ini. Dalam fitur ini pun, para admin dapat 

menyeleksi komen yang masuk.   

 

4. Categories 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.12 Categories admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com  

 

 

   

http://www.admin.sinergi46.com/
http://www.admin.sinergi46.com/
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Gambar 3.12 merupakan fitur categories. Fitur ini dapat mengatur 

tampilan icon, cover, dan juga type nya. Selain itu juga fitur ini dapat 

menambahkan jumlah kategori, jika memang ingin menambahkan kategori 

yang lebih bervariasi. 

 

5. Users 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.13 Users admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com     

 

 

 

Gambar 3.13 merupakan fitur users, dimana semua data pegawai yang 

telah terdaftar pada akun e-sinergi 46, seperti Nama, NPP, Unit Kerja, 

Email, dan  status kepegawaiannya yang masih aktif atau tidak. Selain itu, 

dapat dilihat berapa banyak jumlah point yang telah diperoleh oleh masing-

masing users.  

 

 

 

 

 

http://www.admin.sinergi46.com/
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6. Products  

 

   

 

 

 

Gambar 3.14 Products admin e-sinergi 46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com 

 

 

Gambar 3.14 merupakan fitur products, dimana pada fitur ini 

menampilkan beberapa digital product dari BNI yang tergabung dengan e-

sinergi 46.  

 

7. Points 

   

   

 

 

 

 

Gambar 3.15 Points admin e-sinergi46 

Sumber: www.admin.sinergi46.com  

 

Gambar 3.15 merupakan fitur points, yang terdapat penjelasan tentang 

perolehan point (Open app, Read post, Like post, Share post, Play 

spinwheel). Hasil dari point tersebut, jika telah mencapai target maka akan 

http://www.admin.sinergi46.com/
http://www.admin.sinergi46.com/
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dapat ditukarkan dengan berbagai pilihan, seperti saldo Go-Pay, Ovo, Token 

listrik, Pulsa, Tapcash BNI, dan masih banyak lagi.  

 

3.2.4. Deskripsi Pekerjaan Pemagang 

Pemagang ditempatkan pada kelompok komunikasi internal PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai humas internal yang memiliki 

peran dalam mengelola media internal perusahaan. Dalam melaksanakan 

kegiatan magang, pemagang dibimbing dan diawasi langsung oleh Assistant 

Vice President (AVP) & Manager kelompok komunikasi internal agar 

output yang dihasilkan dapat di nilai secara objektif, karena dalam 

mengelola media internal perusahaan diperlukan pola komunikasi yang baik 

dan benar agar pesan dan informasi yang ingin disampaikan dari pihak 

manajemen kepada seluruh pegawai dapat diterima dengan baik. 

Dalam pelaksanaan magang ini, pemagang yang memiliki jabatan 

sebagai assistant analyst pada kelompok komunikasi internal bertanggung 

jawab untuk membantu Assistant Vice President (AVP), manager, beserta 

analyst dalam mengelola publikasi dan penerbitan media internal. Namun, 

karena pemagang dalam tugasnya lebih fokus terhadap pengelolaan media 

komunikasi internal berbasis digital yang baru resmi di release pada tahun 

2018 tersebut, maka pemagang memiliki tanggung jawab dalam 

menyampaikan informasi terkait dengan seluruh kegiatan dan aktivitas 

penting di dalam perusahaan, seperti melakukan liputan pada saat event, lalu 
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menulis konten berbentuk artikel yang akan dipublikasikan pada aplikasi 

digital e-sinergi 46.  

 

3.3. Kegiatan Lingkup Administrasi  

Dalam kegiatan magang yang dilakukan di PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, pemagang melakukan kegiatan magang yang meliputi: 

1. Membuat notulen rapat  

2. Membuat usulan pembayaran terkait kegiatan internal perusahaan 

3. Membuat pertanyaan kuesioner untuk survey komunikasi internal  

4. Rekapitulasi honor kotributor setiap bulan 

5. Membuat konten caption dan foto untuk akun instagram internal BNI, yaitu 

@quickpose 

3.4.  Kegiatan Lingkup Operasional 

Dalam kegiatan magang yang dilaksanakan di PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk, pemagang memiliki wewenang dan tugas sebagai assistant 

analyst yang berperan dalam mengelola salah satu media internal perusahaan 

yaitu, aplikasi digital e-sinergi 46 sesuai dengan topik yang pemagang ambil. 

Berikut merupakan kegiatan lingkup operasional yang dilakukan oleh 

pemagang: 

1. Berperan sebagai admin dalam mengelola media internal e-sinergi 46 secara 

keseluruhan 

2. Melakukan liputan terkait seluruh kegiatan internal perusahaan, yang 

kemudian akan dipublikasikan pada media internal e-sinergi 46 

3. Menulis konten berita terkait liputan sebelum kemudian akan di publikasikan 


