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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Pada bab ini, pemagang akan menyimpulkan seluruh kegiatan magang 

yang pemagang jalani di Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bahwa pentingnya peran media internal 

sebagai salah satu tools public relations dalam menyampaikan informasi kepada 

publik internalnya.  

 Perkembangan teknologi pada industri 4.0 saat ini, mendorong Divisi 

KMP PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk bertransformasi menjadi go 

digital. Sesuai dengan tema yang diusung oleh BNI pada tahun 2019 ini yaitu 

“Digitalisasi Untuk Layanan Unggul”, pemagang menyimpulkan bahwa BNI telah 

konsisten dalam mengembangkan produk dan layanan digital yang dimiliki oleh 

perusahaan.    

 Divisi Komunikasi Perusahaan & Kesekretariatan (KMP) merupakan 

wadah bagi perusahaan dalam mengelola, mengarahkan, mengendalikan, dan 

mengawasi secara langsung kegiatan dan manajemen komunikasi perusahaan 

yang berhubungan dengan Komunikasi eksternal, Komunikasi Internal, Corporate 

Social Responsibility (CSR), dan Hubungan investor. Dalam menjalankan 

kegiatan komunikasi dengan seluruh publiknya, diperlukan adanya media/saluran 



  

76 

 

komunikasi yang efektif dan efisien untuk dapat menyampaikan pesan/informasi 

secara maksimal.   

 Dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi internalnya, Divisi 

KMP menghadirkan media internal berbasis digital. Media internal e-sinergi 46 

merupakan hasil transformasi digital dari media internal berbasis cetak yaitu 

majalah sinergi 46. Pemagang memiliki ketertarikan untuk menjadi bagian dalam 

mengelola media internal e-sinergi 46 ini karena media ini tergolong media baru 

pada divisi KMP. Menurut pemagang, dengan adanya transformasi digital yang 

dilakukan oleh BNI dapat meningkatkan hubungan yang lebih interaktif dan 

komunikatif antara manajemen perusahaan dengan publiknya terutama publik 

internalnya dalam menyampaikan informasi dan berita dengan cepat.  

 Pemagang berperan sebagai pengelola/admin pada media e-sinergi 46. 

Tugas utama yang dilakukan adalah melakukan liputan dan menulis artikel yang 

berisi tentang informasi/berita seputar acara dan kegiatan yang berkaitan dengan 

BNI serta mempersiapkan materi komunikasi yang akan disampaikan kepada 

seluruh publik internalnya. Maka dari itu, pemagang menyadari bahwa pentingnya 

kecakapan menulis, mengolah kata dan memahami apa yang dibutuhkan oleh 

pegawai merupakan skill penting yang harus dimiliki oleh seluruh pengelola 

public relations baik internal maupun eksternal. 

 Pengelolaan komunikasi pada media internal e-sinergi 46 pada umumnya 

memiliki kesamaan dengan media komunikasi lainnya. Namun, pengelola public 

relations harus mampu mengolah informasi secara aktual, baik dari segi materi 

komunikasi yang ingin disampaikan, penyajian informasi/berita, serta tampilan 
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yang menarik sehingga dapat menarik perhatian pembacanya untuk membuka 

media tersebut. Penggunaan kata/bahasa komunikasi juga harus sesuai dan jelas, 

seperti penggunaan gambar, foto, video, serta design konten yang mencakup lay 

out, jenis dan warna huruf, dan lainnya untuk mendukung daya tarik pegawai 

untuk men-download dan membaca. 

 

 5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman magang selama kurang lebih 4 bulan di PT Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk, berikut beberapa saran yang dapat pemagang 

berikan untuk BNI: 

1. Dari hasil pengamatan yang pemagang lakukan selama program magang 

berlangsung, ialah bahwa dalam proses pengelolaan media e-sinergi 46 yang 

dilakukan oleh Kelompok Komunikasi Internal pada Divisi Komunikasi 

Perusahaan & Kesekretariatan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

sudah mengikuti teori yang ada.  

2. Selama melakukan magang di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 

pemagang berpendapat bahwa strategi komunikasi yang dilakukan sudah 

baik, namun menurut pemagang perlu adanya penambahan sumber daya 

manusia yang sesuai dengan bidang komunikasi, seperti meng-hire karyawan 

yang masuk ke dalam kategori millennial sebagai content creator dalam 

mengelola media digital e-sinergi 46 ini agar lebih menarik dan kekinian. 

 

 


