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BAB IV 

URAIAN MAGANG DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Magang  

        Pemagang melaksanakan magang di PT Bank Negara Indonesia (Persero) 

 Tbk pada Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) selama kurang 

 lebih 4 bulan, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2019 s/d 19 Desember 2019 

 sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara pemagang dengan BNI. 

 Namun setelah kontrak tersebut berakhir, ternyata pemagang diberikan 

 kesempatan untuk memperpanjang waktu magang selama 6 bulan terhitung mulai 

 dari Januari 2020 s/d akhir Juni 2020.  

  Pada saat awal magang, pemagang diberikan kebebasan untuk memilih 

kelompok mana yang sesuai dengan topik yang ingin pemagang ambil guna 

menyelesaikan Tugas Akhir. Pemagang ditempatkan pertama kali pada kelompok 

CSR, Kelompok Komunikasi Eksternal, kemudian yang terakhir pemagang 

tergabung dalam kelompok Komunikasi Internal. Pada komunikasi internal, 

pemagang bertugas mengelola salah satu media internal serta ikut terlibat dalam 

kegiatan internal perusahaan.  

4.1.1. Pengelolaan Media Internal E-Sinergi 46  

Pemagang ditempatkan pada Divisi Komunikasi Perusahaan & 

Kesekretariatan (KMP). Selama pelaksanaan magang, pemagang bertugas 

untuk mengelola salah satu media internal elektronik yang dikelola oleh 
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Corporate Communication bagian internal group, yaitu e-sinergi46. Berikut 

merupakan uraian magang operasional, yaitu:  

a) Meliput Berita: Merupakan tahap awal dalam proses publikasi pada 

media internal e-sinergi 46. Dalam proses meliput berita ada beberapa hal 

yang perlu dilakukan dan dipersiapkan, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Rapat Kelompok Komunikasi Internal 

Sumber: Data Pemagang  

 

1) Rapat Internal/Rapat Redaksi: Langkah awal yang dilakukan adalah 

dengan mengadakan rapat internal dilakukan sebelum liputan 

berlangsung. Seluruh anggota kelompok yang tergabung di dalam 

kelompok komunikasi internal mulai dari Pemimpin Kelompok, 

Pengelola/Manager, hingga Analyst melakukan diskusi guna 

membahas seputar kegiatan/acara yang akan berlangsung, seperti 

mempersiapkan liputan, rundown acara materi komunikasi yang 

akan disampaikan, mencari informasi dan mendiskusikan dengan 

biro direksi tentang daftar direksi yang dapat menjadi informan 
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untuk diwawancarai, dan sebagainya. Berikut merupakan mekanisme 

yang dilakukan: 

2) Menugaskan/menentukan siapa diantara tim kelompok komunikasi 

internal yang meliput acara.  

3) Mempersiapkan materi komunikasi untuk disampaikan kepada 

target/sasaran. Pemimpin kelompok bertanggung jawab atas 

pelaksanaan dan pengarahan terhadap seluruh anggota kelompok 

lainnya. Sasaran pelaksanaan diadakannya rapat internal ini adalah 

untuk mengkoordinasikan kebijakan dari pihak manajemen 

perusahaan, menjaga kelancaran komunikasi antara anggota 

kelompok komunikasi internal, serta mendiskusikan hambatan-

hambatan yang biasanya memicu terjadinya kesalahan dalam 

pelaksanaan tugas.  

4) Peliputan di Lapangan: Setelah mengadakan rapat internal/rapat 

direksi, selanjutnya adalah melakukan peliputan berita di lapangan. 

Sebelum melakukan liputan, pemagang dan tim kelompok 

komunikasi internal yang telah dipilih untuk meliput acara/kegiatan 

yang sedang berlangsung kemudian mulai mengamati 

kegiatan/acara, setelah itu langsung masuk ke dalam tahap 

wawancara dengan orang-orang yang memiliki keterkaitan penting 

pada acara tersebut. Berikut merupakan hal yang perlu dilakukan 

oleh pemagang dan tim komunikasi internal lainnya terkait dengan 

peliputan berita: 
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5) Observasi ke lapangan: Dalam proses peliputan berita, pemagang 

dan tim harus terjun langsung ke lokasi kegiatan/acara yang 

diselenggarakan. Pada saat di lapangan, pemagang diarahkan 

diarahkan untuk mengatur angle foto sesuai dengan tema kegiatan 

acara yang sedang berlangsung. Hasil foto yang diambil, harus dapat 

bernarasi/menggambarkan kegiatan/acara pada saat itu. Bukan hanya 

itu, kualitas foto yang baik juga menjadi kunci sukses pada saat 

proses liputan berlangsung. Pada saat liputan berlangsung pemagang 

dan tim melakukan diskusi untuk pembagian tugas meliput, misalnya 

pada saat acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), pemagang 

diberikan tanggung jawab untuk meliput pada bagian pengumuman 

pergantian direksi/direktur. Pemagang bersama dua orang anggota 

tim komunikasi internal telah diberikan arahan oleh pemimpin 

kelompok untuk semaksimal mungkin mengambil gambar dan video 

dengan kualitas yang baik, karena acara ini merupakan acara yang 

memiliki nilai berita tinggi.  

6) Wawancara: Setelah melakukan peliputan dan melakukan observasi, 

selanjutnya adalah masuk dalam tahap wawancara. Wawancara 

dilakukan kepada pihak-pihak terkait acara tersebut yang dapat 

menjadi informan. Wawancara merupakan kegiatan proses 

pertukaran informasi. Selain melalui proses wawancara, sumber 

informasi yang dapat diperoleh melalui kontributor yang Sumber 

informasi untuk media internal e-sinergi46 ini, dapat diperoleh 
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melalui proses wawancara, kontributor dari tiap cabang BNI yang 

secara rutin akan mengirim sebuah tulisan terkait dengan 

kegiatan/acara yang berlangsung di kota tersebut (ini dapat 

membantu pihak komunikasi pusat untuk lebih mudah dan cepat 

dalam proses publikasi, Vendor, dan Admin e-sinergi 46. Seluruh 

anggota kelompok komunikasi internal termasuk menjadi admin e-

sinergi 46 salah satunya adalah pemagang.   

7) Penulisan Artikel/Berita: Setelah peliputan berita dilakukan, tahap 

selanjutnya adalah menulis berita/artikel untuk diolah dan 

dipublikasikan. Sebelum mulai menulis, pembuatan out line dan 

angle foto. Pembuatan out line sangat penting agar tulisan/konten 

yang dibuat dapat tertata dengan terstruktur. Hasil wawancara dan 

data yang dikirim oleh para kontributor juga mendukung pembuatan 

out line tersebut. Dalam membuat out line, pemagang dan tim 

pengelola kelompok komunikasi internal melakukan diskusi untuk 

menentukan bagian mana yang paling baik dan berkualitas. Jika 

topik berita sudah ditentukan, maka tulisan yang telah dibuat akan 

lebih mudah dipahami. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

pemagang sesuai dengan arahan, yaitu:    

8) Memahami fitur-fitur yang terdapat pada e-sinergi46: Pemagang 

diperkenalkan dengan fitur-fitur yang ada pada media internal digital 

e-sinergi 46 agar dalam proses penulisan dan mengelola media 

tersebut dapat sesuai dengan standart yang telah ditentukan. Fitur-
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fitur ini juga memudahkan pihak admin e-sinergi 46 dalam 

mengontrol perkembangan dan tingkat efektivitas dari media e-

sinergi 46 ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Contoh Fitur Dashboard pada website admin e-sinergi 46 
Sumber: www.admin.sinergi46.com  

 

 

 Pada gambar 4.2 merupakan bagian fitur dashboard pada website 

admin e-sinergi 46, dimana pemagang dan seluruh anggota admin 

dari kelompok komunikasi internal dapat memantau dan 

menganalisa perkembangan dan efektivitas dari media e-sinergi 46 

ini. Mulai dari berapa banyak artikel yang di post, artikel yang paling 

banyak dibaca, di like, Kategori apa yang paling banyak dilihat dan 

http://www.admin.sinergi46.com/
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di shared, serta melalui media apa yang paling banyak di shared 

(contoh melalui facebook, whatsapp, instagram, twitter). 

9) Menentukan Judul/Topik: Dalam menentukan judul/topik, pemagang 

diminta untuk membuat judul yang spesifik dan tidak bertele-tele 

sesuai dengan tema dari kegiatan/acara tersebut. Dalam penentuan 

judul berita, angle memiliki pengaruh bagi penentuan tema/judul 

artikel dan berita, karena dengan out line yang telah dibuat akan 

memberikan kemudahan bagi seluruh admin dari e-sinergi 46, baik 

dalam penentuan tema/judul artikel dan berita maupun dalam proses 

penulisan agar lebih terarah.  

10)  Format Penulisan: Dalam membuat konten/menulis artikel, 

pemagang harus mengikuti standart penulisan yang tepat, seperti 

format penulisan (tipe huruf & size yang digunakan, juga 

penempatan huruf capital, bold, italic, dan underline). Selanjutnya, 

dalam penulisan yang paling penting adalah penggunaan bahasa 

komunikasi yang baik dan tepat, seperti isi tulisan harus mencakup 

5w+ 1H (what, when, who, where, whom, + how), yang berfungsi 

sebagai unsur pendukung dalam mengkomunikasikan sebuah 

pesan/berita.  

11)  Memilih Foto/Video: Pemilihan foto, video, dan desain lainnya juga 

menjadi penunjang bagi sebuah konten. Setelah konten ditulis, 

selanjutnya adalah pemilihan foto maupun video yang akan 

digunakan sebagai featured image dan yang akan dimasukan ke 
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dalam artikel. Bukan hanya tulisan, namun kualitas foto yang baik 

dan menarik juga akan meningkatkan minat membaca seseorang. 

Sebelum proses publikasi dilakukan, pemagang juga bertugas untuk 

memilih foto dari hasil liputan maupun dari pihak kontributor. 

Proses pemilihan foto ini dilakukan untuk melihat kualitas dari foto 

tersebut, apakah sudah sesuai dengan tiap pesan yang nanti akan 

disampaikan melalui artikel yang ditulis atau tidak.  

12)  Publikasi: Setelah semua prosedur dikerjakan, maka hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah masuk ke dalam proses publikasi. Pada 

proses publikasi, pertama-tama pemagang harus mengetahui artikel 

yang ditulis masuk ke dalam kategori apa, dan preview dari artikel 

yang telah ditulis bisa dipilih untuk di publish sesuai dengan nilai 

berita dari artikel tersebut. Setelah melakukan publikasi, pemagang 

akan mempublikasikan artikel/berita berdasarkan kategori yang telah 

disediakan. Berikut contoh Artikel yang dibuat oleh Pemagang 

Berdasarkan Kategori Hot News & Selintas:  

a. Kategori Hot News: Kategori Hot News merupakan kategori 

yang memuat tentang berita/informasi penting bagi perusahaan. 

Kategori Hot News ini memiliki nilai berita yang tinggi, 

sehingga berita tersebut akan terus berada pada awal halaman 

aplikasi e-sinergi 46. Berikut merupakan contoh artikel yang 

ditulis oleh pemagang yang termasuk dalam kategori Hot News: 
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Gambar 4.2 Posts Content 

Sumber: www.admin.sinergi46.com  

 

Gambar 4.2 merupakan contoh kolom dimana pemagang selaku 

admin dari media internal e-sinergi46 menulis konten/artikel.  

 

 

 

Gambar 4.3 Artikel Kategori Hot News 1 

Sumber: e-sinergi 46 

 

Gambar 4.3 merupakan artikel pertama yang ditulis pemagang 

pada bulan Agustus 2019. Artikel tersebut berjudul “BNI Raih 

Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2019 “. BNI meraih 

penghargaan dalam kategori Terpopuler di Media Online Kategori 

BUMN. 

http://www.admin.sinergi46.com/
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Gambar 4.4 Contoh Artikel Kategori Hot News 2 

Sumber: e-sinerg i46 

 

Gambar 4.4 merupakan artikel yang ditulis pemagang pada saat 

pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 

pada 30 Agstus 2019. Bukan hanyamenulis, namun pemagang ikut 

serta dalam meliput dan bekerjasama dengan salah satu PR Agency 

untuk memonitoring media yang datang pada saat RUPSLB 

berlangsung. 

b) Kategori Selintas: Kategori ini merupakan kategori berita 

umum. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh BNI dengan 

Lembaga Pemerintahan, dan stakeholders terkait. Selain itu, 

biasanya kategori ini memuat tentang informasi tentang 

kegiatan-kegiatan BNI. Berikut contoh contoh artikel selintas 

yang pemagang tulis:  
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Gambar 4.5 Contoh Artikel Kategori Selintas 1 

Sumber: e-sinergi  

 

13) Berikut merupakan hasil survey komunikasi internal kategori media 

internal e-sinergi 46:  

Jumlah Downloader Aplikasi e-sinergi 46: Jumlah responden 

yang sudah men-download aplikasi e-sinergi 46 sebesar 55%. 

Berdasarkan jumlah tersebut maka kelompok komunikasi internal 

akan menambahkan jumlah Downloader dengan mengadakan Kuis 

dan point reward bagi pengguna e-sinergi 46. 

Aplikasi e-sinergi46 berguna untuk menambah informasi yang 

dibutuhkan oleh seluruh pegawai: 62% menjawab berguna, 29% 

sangat berguna, 9% biasa saja. Dari hal tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa informasi yang ada di e-sinergi 46 dinyatakan 

berguna. Maka dari itu, media internal e-sinergi 46 ini akan terus 

dipertahankan dengan meningkatkan kualitas informasi yang di muat 

di aplikasi e-sinergi 46 untuk kedepannya.  
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Intensitas membaca e-sinergi 46: Sebanyak 665 menjawab 

sering, 6% menjawab sangat sering, 23% menjawab jarang, 2% 

sangat jarang, dan 3% menyatakan tidak pernah membaca e-sinergi 

46. Hal ini menjadi fokus untuk meningkatkan campaign dan juga 

meningkatkan kualitas dari berita yang dimuat di aplikasi e-sinergi 

46 sehingga intensitas membaca aplikasi e-sinergi 46 semakin baik 

dan bertambah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Hasil Survei intensitas membaca berita e-sinergi 46 

Sumber: Data Internal 
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4.1.2. Menjadi Bagian dari Panitia dan Talent dalam proses pembuatan         

Annual Report BNI Tahun 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Laporan Tahunan BNI 2019  

Sumber: www.bni.co.id  

 

Laporan Tahunan atau yang sering disebut dengan Annual Report 

merupakan ringkasan keuangan dari aktivitas internal dan eksternal 

perusahaan dalam periode satu tahun dan rencana manajemen apa yang akan 

dilakukan ke depannya.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bni.co.id/
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Gambar 4.8 Panitia dan Talent Annual Report BNI 2019 

Sumber: Data Pemagang 
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Gambar 4.9 Proses Shooting Annual Report BNI 2019 

Sumber: Data Pemagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.10 Proses Shooting Annual Report BNI 2019 (2) 

Sumber: Data Pemagang 

 

Gambar 4.9 dan 4.10 merupakan gambaran dalam proses shooting 

Annual Report BNI 2019. Kegiatan ini dilaksanakan pada dua tempat yaitu, 

di Menara BNI Pejompongan dan Grha BNI Pusat. Pemagang selaku panitia 

dan talent pada kegiatan ini berkontribusi untuk membantu dengan 

menganalisa laporan keuangan dan kegiatan internal perusahaan dan 

mengkoordinasi vendor dan mencari talent baik dari dalam divisi KMP 

maupun di luar divisi KMP. 
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4.1.3. Menjadi panitia & Talent dalam pembuatan video internal 

perusahaan dengan tema “ Corona”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Panitia dan Talent video pencegahan corona 

Sumber: Data Pemagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Foto Panitia dan Talent  

Sumber: Data Pemagang 

 

Pada gambar 4.10 dan 4.11 merupakan panitia dan talent yang tergabung 

dalam pembuatan video internal perusahaan dengan mengusung antisipasi 

pencegahan corona. Pemagang merupakan salah satu panitia dan talent yang 

berkontribusi dalam proses shooting bersama dengan panitia lainnya yang 



  

60 

 

termasuk sebagai anggota kelompok komunikasi internal hingga vendor yang 

dipilih dalam pembuatan video tersebut.  

Pemagang beserta panitia lainnya bekerjasama dalam mengatur 

keberlangsungan selama proses shooting berlangsung, mulai dari 

mengkoordinasikan seluruh talent, keperluan shooting seperti makan, make 

up artist, berkomunikasi dengan vendor, sampai dengan membuat notulen 

dan mengajukannya kepada bagian umum KMP untuk keperluan 

administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

61 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Cuplikan Video Pencegahan Corona  

Sumber: Data Pemagang  

 

 

 Gambar 4.11 merupakan cuplikan dari hasil video pencegahan 

corona yang pemagang lakukan. Terlihat pemagang sebagai salah satu talent 

dalam video tersebut dan berperan sebagai salah satu pegawai BNI. Video ini 

ditayangkan khusus untuk internal perusahaan saja dan bukan untuk publik 

luar/eksternal. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk meningkatkan 

kesadaran seluruh pegawai BNI untuk dapat menerapkan protocol kesehatan 

sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan.  
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4.8 Chat untuk unggahan caption Pada Video Pencegahan Corona 

Sumber: Data Pemagang  

 

 Gambar 4.8 merupakan chat pada group panitia dan talent shooting 

video pencegahan corona. Pada saat video tersebut telah siap untuk 

dipublikasikan, pihak vendor akan memberikan caption berikut hastag 

sebagai penunjang video yang akan di post pada media sosial. Caption yang  

dimuat merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pemagang dan 

seluruh anggota kelompok komunikasi internal beserta dengan para vendor.  
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4.1.4. Mendiskusikan strategi komunikasi bagi program CSR BNI 

dengan WWF yaitu “ Konservasi Badak” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Bentuk Program BNI dalam Konservasi Badak 

Sumber: Data Pemagang 

 

  

Pada gambar 4.6 merupakan bentuk dari program yang dibuat oleh 

pemagang berdasarkan hasil diskusi oleh pihak kelompok CSR BNI. Program 

ini dilakukan karena meningkatnya populasi manusia serta kompetisi 

terhadap lahan dan sumber daya. Maka dari itu, diperlukan perluasan dan 

peningkatan upaya signifikan serta koordinasi antara semua pemangku 
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kepentingan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, BNI bersama 

WWF sepakat bekerjasama untuk menjaga kelestarian species Badak 

khusunya Badak Jawa.   

Pemagang dan Pengelola kelompok mendiskusikan strategi komunikasi 

apa yang baik agar program tersebut dapat tersampaikan dan mendapatkan 

dukungan dari masyarakat, seperti campaign apa yang dilakukan, melalui 

media apa program ini akan dipublikasikan, serta melibatkan siapa saja.  

 

4.2 Pembahasan Magang 

Pada laporan magang ini, pemagang akan membahas lebih dalam mengenai 

Pengelolaan Media Internal e-sinergi 46 Oleh Corporate Communication PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pentingnya media internal bagi perusahaan 

sebagai sumber informasi memiliki pengaruh yang besar, terutama sebagai 

sumber dan sarana penyampaian informasi dan komunikasi bagi perusahaan 

dengan publik internalnya.  

 

4.2.1. Peranan Komunikasi Dalam Pengelolaan E-Sinergi 46  

West and Turner (2014, h. 5) mendefinisikan komunikasi sebagai 

“Communication is a social process in which individuals employ symbols to 

establish and interpret meaning in their environment.” Komunikasi adalah proses 

penyampaian informasi, gagasan, emosi dan sebagainya dengan menggunakan 

lambang, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain. Pemagang melaksanakan 

program magang pada Divisi Komunikasi perusahaan & Kesekretariatan PT Bank 
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Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dimana divisi komunikasi merupakan wadah 

bagi manajemen perusahaan untuk dapat menyusun strategi komunikasi yang 

baik, agar dapat menyampaikan informasi secara efektif. Dalam komunikasi 

korporat menghubungkan antara aplikasi teori komunikasi yang membuat 

hubungan komunikasi korporat dan strategi korporat perusahaan keseluruhan 

(Argenti, 2010, h. 31).   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Model Komunikasi Interaksional 

Sumber: West, 2012 

 

Dalam West (2012) disebutkan bahwa kritik lain yang relevan untuk 

model komunikasi interaksional adalah tentang umpan balik atau feedback 

terhadap suatu pesan, umpan balik ini dapat berupa verbal maupun non 

verbal, sengaja maupun tidak sengaja. Model komunikasi ini menjadi target 

utama dalam pengelolaan media internal berbasis digital e-sinergi 46 yang 

dihadirkan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Media ini diciptakan oleh Divisi KMP 
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untuk menunjang efektivitas komunikasi yang lebih efektif secara dua arah 

agar mampu menjangkau dan mengukur seberapa besar dan efektif media 

komunikasi internal e-sinergi 46 yang digunakan oleh BNI dalam 

menyampaikan informasi kepada seluruh publik internalnya, yang merupakan 

para pegawai BNI yang tersebar diseluruh wilayah dan cabang di Indonesia 

maupun Luar Negeri.  

Guna menjangkau dan mengukur efektivitas dari media e-sinergi 46 ini, 

umpan balik atau feedback merupakan salah satu kunci utama bagi pihak 

kelompok komunikasi internal untuk dapat mengevaluasi pesan yang 

disampaikan kepada seluruh publik internalnya melalui jumlah komentar dari 

para pegawai, jumlah downloader pada aplikasi e-sinergi 46 ini, jumlah like 

pada artikel, dan artikel mana yang paling banyak di shared oleh para users.  

Selain dalam proses pengelolaan, model komunikasi interaksional ini 

dapat dilihat dari pola hubungan yang dibangun oleh pihak admin e-sinergi 46 

yang melalukan komunikasi dengan para kontributor dan vendor dalam 

bertukar informasi secara interaktif. Contohnya, pihak admin e-sinergi 46 

yang merupakan anggota dari kelompok komunikasi internal berkomunikasi 

dengan kontributor yang merupakan salah satu sumber informasi dan berita 

terkait acara/kegiatan BNI yang dilaksanakan disetiap cabang dan wilayah 

tersebar.  

Kontributor e-sinergi 46 berperan sebagai employee journalism, dengan 

melakukan liputan dan penulisan draft yang akan akan di re-create ulang oleh 

pihak admin e-sinergi 46 pusat. Pihak admin e-sinergi 46, akan bekerjasama 
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dengan para kontributor disetiap cabang dan wilayah untuk mendiskusikan 

apa saja yang menjadi poin penting dalam acara tersebut. Proses komunikasi 

yang dilakukan berjalan secara interaktif, hal ini dapat dilihat dari admin e-

sinergi 46 yang melakukan koordinasi dengan menyampaikan materi 

komunikasi kepada pihak kontributor, dan setelah itu pihak kontributor akan 

memberikan feedback kepada pihak admin e-sinergi 46 pusat berupa hasil 

liputan dan draft tulisan yang kemudian akan di olah kembali oleh pihak 

admin e-sinergi 46.  

Model komunikasi interaksional ini juga dapat dikaitan dengan kegiatan 

rapat yang dilaksanakan sebelum liputan berlangsung. Seluruh anggota 

kelompok komunikasi internal berkumpul dan membahas materi komunikasi 

apa yang ingin disampaikan, rencana dan kegiatan apa yang akan dilakukan, 

dan lain sebagainya. Pada saat rapat berlangsung, pemimpin kelompok dan 

manajer memberikan usulan terkait kegiatan komunikasi yang akan 

dilakukan, dan seluruh anggota dapat memberikan feedback berupa saran 

maupun kritik. Melihat dari hal tersebut, terciptanya komunikasi dua arah 

antara pemimpin kelompok dan anggota kelompok komunikasi internal dapat 

menjadi penunjang agar kegiatan komunikasi yang dipersiapkan dapat 

mencapai efektivitas.  

Dapat disimpulkan dari apa yang telah pemagang jelaskan di atas, bahwa 

dalam proses penyampaian informasi/komunikasi dibutuhkan unsur-unsur 

komunikasi yang mendukung berjalannya proses tersebut agar dapat 

mencapai tujuan/target secara efektif, salah satunya melalui media. Media 
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dapat berupa cetak maupun elektronik/digital. Namun, seiring dengan 

perkembangan teknologi, media elektronik/digital diyakini lebih efektif 

dalam penyampaian informasi, dikarenakan bersifat interaktif/ two ways 

communication.  

 

4.2.2. Peranan Corporate Communication Dalam Pengelolaan E-Sinergi 46 

Menurut Cornelissen, “ Corporate Communication is a management 

functions that offers a framework and vocabulary for the effective coordinations 

of all means of communication with the overall purpose of establishing and 

maintaining fovourable reputations with stakeholder groups upon which the 

organization dependent”. Dari definisi di atas dijelaskan bahwa komunikasi 

korporat merupakan fungsi manajemen yang mengkoordinasikan seluruh 

kegiatan komunikasi dengan tujuan akhir yaitu menciptakan dan 

mempertahankan reputasi perusahaan. Divisi Komunikasi Perusahaan & 

Kesekretariatan (KMP) merupakan sarana komunikasi perusahaan yang 

menghubungkan pihak dari manajemen perusahaan kepada seluruh publiknya 

baik internal maupun eksternal.  

Menurut Riel yang dikutip oleh Theaker menjelaskan, Corporate 

Communications is an instrument of management by means of which all 

consciously used forms of internal communications are harmonized as 

effectively as possible, so as so create favourable basis for relationship with 

groups upon which the company is dependent. Dari pengertian di atas dijelaskan 
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bahwa Corporate Communication merupakan bagian dari manajemen yang 

melakukan dan mengelola kegiatan komunikasi internal agar tercipta hubungan 

yang harmonis dan komunikasi yang efektif sehingga dapat menciptakan dasar 

hubungan dengan stakeholder perusahaan lainnya.  

Selanjutnya, Riel dan  Formburn  menambahkan,  the  term  Corporate  

Communication  can  be  defined  as  the  set  of  activities  involved  in  

managing  and  orchestrating all internal and external communications aimed at 

creating favourable starting   points   with   stakeholders   on   which   the   

company   depends.   Corporate   Communication   consists   of   the   

dissemination   of   information by   a   variety   of   specialists  and  generalists  

in  organization,  with  the  common  goal  of  enhancing  the  organization’s   

ability   toretain   to   operate. Corporate   Communication dapat   diartikan  

sebagai  rangkaian  kegiatan  dalam  pengelolaan  komunikasi  internal  dan  

eksternal dengan tujuan menguntungkan stakeholder. Corporate Communication 

juga melakukan  kegiatan  komunikasi  organisasi baik  secara  umum  maupun  

spesifik  dengan tujuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk beroperasi. 

Menurut dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Communication merupakan aspek penting dari komunikasi yang disiplin. 

Corporate Communication mengacu pada komunikasi dalam organisasi 

perusahaan (komunikasi internal) serta komunikasi antara badan usaha yang 

berbeda (komunikasi eksternal). Komunikasi sangat penting dalam keberhasilan 

perusahaan dan semakin banyak perusahaan-perusahaan terkenal menilai 

kembali komunikasi mereka, bergerak menjauh dari tradisional, pendekatan 
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fungsional untuk hubungan masyarakat dan urusan publik dan mengejar internal 

dan eksternal strategi komunikasi perusahaan. 

Menurut Grunig dan Hunt (1984) dalam bukunya, Four Models of Public 

relations yang dikutip dari buku Strategi Public relations (Wasesa dan 

Macnamara, 2010, h. 268) menjelaskan corporate communication adalah: 

 “mengenai komunikasi dua arah asimetris atau simetris untuk 

 memersuasi/membujuk audiensi (misalnya untuk mengubah sikap, 

 pembelian barang atau jasa, hidup sehat, dll) atau untuk membentuk 

 relationship/hubungan”.  

  

Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk, merupakan departemen komunikasi yang menjadi 

“payung” untuk mewadahi seluruh kegiatan dan manajemen komunikasi pada 

perusahaan baik internal maupun eksternal. Divisi KMP juga berperan dalam 

upaya menghadirkan media internal e-sinergi 46, karena seiring dengan 

perkembangan jaman yang semakin modern, maka pemilihan media komunikasi 

pun harus menyesuaikan dengan era yang serba digital saat ini.  

Sejalan dengan konsep di atas, corporate communication membentuk 

hubungan dengan pola komunikasi dua arah baik secara simetris maupun 

asimetris, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan hubungan 

dan komunikasi yang efektif dan efisien terhadap publiknya. Divisi KMP 

menyadari bahwa tingkat efektivitas media cetak saat ini sudah mulai berkurang, 

maka dari itu Divisi KMP segera bertransformasi dengan menghadirkan 

media/majalah internal berbasis aplikasi digital yaitu e-sinergi 46, guna 

memberikan layanan informasi terbaik dan tercepat bagi seluruh pegawai BNI. 
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Pada tahun 2018, Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi menghadirkan media internal 

berbasis digital yaitu e-sinergi 46. Hadirnya e-sinergi 46 diharapkan mampu 

menjadi sarana komunikasi internal yang efektif dan informatif bagi seluruh 

pegawai.  

 

4.2.3. Peranan Public Relations Dalam Pengelolaan E-Sinergi 46 

Menurut Harlow yang dikutip oleh Nova (2011, h. 44) menyebutkan bahwa 

Public relations adalah fungsi manajemen yang khas membantu pembentukan 

dan pemeliharaan garis komunikasi dua arah, saling pengertian, penerimaan, dan 

kerjasama antara organisasi dan masyarakatnya yang melibatkan dalam 

manajemen problem atau masalah, membantu manajemen untuk selalu 

mendapatkan informasi dan merespon pendapat umum, mendefinisikan dan 

menekankan tanggung jawab manajemen dalam melayani kepentingan 

masyarakat, membantu manajemen mengikuti dan memanfaatkan perubahan 

dengan efektif.  

a. Peran & Fungsi Public Relations 

Menurut Wasesa (2010, h. 128), Internal Communications Membangun 

jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajemen, dan direksi. Dalam 

pengelolaan media internal e-sinergi 46, peran utama yang dijalankan oleh 

pemagang ialah mengelola salah satu media komunikasi perusahaan, dengan 

tujuan membangun jaringan komunikasi yang interaktif dan efektif bagi seluruh 

karyawan.  
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Fungsi public relations menurut Cutlip dan Center dalam Artis (2011), 

menjabarkan strategi public relations atau taktisnya (pelaksanaan/teknisnya) 

atau bagaimana langkah dalam menerapkan langkah-langkah kegiatan/program 

yang telah direncanakan, mengkomunikasikannya, lalu melakukan evaluasi hasil 

kerja. Fungsi ini dilakukan oleh pemagang pada saat melakukan rapat internal 

sebelum melakukan kegiatan liputan, pemimpin kelompok dan pengelola 

kelompok komunikasi internal melakukan diskusi berupa strategi komunikasi 

yang ingin dilakukan serta pengarahan tentang bagaimana teknik meliput yang 

baik dan sesuai dengan tema kegiatan/acara pada hari tersebut.  

Menurut Lattimore (2010) ada dua peran dalam kegiatan Public Relations. 

Peran yang pertama adalah sebagai teknisi dan peran yang kedua adalah sebagai 

manager. Peran sebagai teknisi merupakan peran yang mewakili sisi seni dari 

public relations; menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi 

komunikasi, berpartisipasi dalam pengelolaan event, dan sebagainya. Peran ini 

merupakan tugas utama yang dikerjakan pemagang dalam proses pengelolaan 

media e-sinergi 46, yaitu menulis artikel, mengedit, hingga mengambil foto pada 

saat liputan sebelum kemudian di publikasikan pada media internal e-sinergi 46.  

Menurut Kriyantono (2012, h. 23) dalam buku ”Public Relations Writing”, 

fungsi dari public relations salah satunya ialah Publication & Publicity: 

Mempublikasikan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan kepentingan 

perusahaan kepada publik. Misalnya membuat tulisan yang disebarkan ke media, 

newsletter, artikel dan lainnya. Setelah melakukan liputan, tahap selanjutnya 

adalah menulis artikel dengan standart yang telah ditentukan, seperti 
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menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan benar, format penulisan yang 

mencakup 5W+1H, agar point dari apa yang ditulis dapat tersampaikan dengan 

jelas. Pemilihan foto dari hasil liputan juga menjadi tampilan utama yang 

menunjang Baru kemudian masuk pada tahap publikasi, yaitu pemagang 

melakukan publikasi yang bertujuan untuk menyampaikan berita/informasi 

internal perusahaan.  

 

4.2.4. Pengupayaan Metode dan Teknik Public Relations 

Dalam pengelolaan media internal e-sinergi 46, kelompok komunikasi internal 

melakukan upaya berupa metode dan teknik agar efektivitas dan tujuan dari proses 

publikasi, dapat tercapai. Rahadini (2010) mengatakan, public relations setidaknya 

harus memiliki lima metode yang bertahap, yaitu Pengumpulan data, Perumusan 

masalah, Perencanaan dan Pemrograman, Aksi dan Komunikasi, serta Evaluasi.  

Metode dan teknik yang digunakan dalam proses pengelolaan media internal e-

sinergi 46 adalah perencanaan, aksi komunikasi, dan evaluasi.  

a) Perencanaan dan Pemrograman: pada tahap ini, pemagang melakukan diskusi 

seperti rapat internal bersama dengan seluruh anggota kelompok komunikasi 

internal atau dengan vendor yang bekerjasama untuk pembuatan konten terkait 

program, dan lain sebagainya.  

b) Aksi dan Komunikasi: merupakan metode dan teknik yang dilakukan oleh 

pihak kelompok komunikasi internal dalam menyusun pesan yang ingin 

disampaikan/dipublikasikan kepada publik internal. Setelah menyusun 

pesan/berita selanjutnya menentukan media apa yang digunakan untuk 



  

74 

 

mempublikasikan pesan tersebut, media berperan sebagai aksi dari komunikasi 

yang dilakukan. Misalnya, melalui media cetak atau digital/online. Namun 

dalam topik ini, pemagang memilih media digital/elektronik yaitu e-sinergi 46 

sebagai media komunikasi internal dalam menyampaikan pesan berupa 

informasi/berita kepada dengan target utamanya adalah pegawai BNI.   

c) Evaluasi: tahap ini dilakukan oleh kelompok komunikasi internal setiap bulan 

untuk mengukur efektivitas komunikasi yang telah berjalan, sehingga pihak 

pengelola komunikasi internal dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi dari 

program yang dimuat pada media internal e-sinergi 46 dan seluruh media 

internal lainnya, seperti Majalah Sinergi 46, Email BNI Menyapa, SMS BNI 

Menyapa, serta Akun Instagram milih Corporate yaitu @quickpose, yang 

digunakan sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan informasi/berita 

kepada seluruh publik internal. Metode survey dilakukan dengan penyampaian 

kuesioner melalui sarana google form yang disebarkan melalui saluran 

komunikasi internal salah satunya adalah e-sinergi 46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


