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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam penulisan laporan kerja magang ini, penulis mengambil pokok 

bahasan aktivitas Public Relations (PR) di dalam suatu perusahaan. 

Perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan konsumen, Public 

Relationsodusen, distributor, dan tenaga kerja, namun juga harus 

berhubungan dengan kepentingan masyarakat besar. Hubungan masyarakat 

dewasa ini telah menjadi kiat pemasaran yang penting. 

 

Selain itu, era globalisasi yang semakin berkembang pesat saat ini 

menuntut setiap individu untuk memiliki kompetensi diri yang dapat 

digunakan dalam setiap aspek hidupnya. Tidak hanya individu, namun juga 

suatu organisasi atau perusahaan untuk mengikuti perkembangan tersebut.  

 

Perkembangan era globalisasi juga memberikan dampak bagi 

perkembangan dunia Informasi, Teknologi, dan Komunikasi, yang saat ini 

banyak digunakan dalam pendidikan, industri, maupun professional. Public 

Relations kini menjadi salah satu profesi terkait yang diperhitungkan. 

 

Peranan Public Relations kini semakin penting dan nyata bagi 

perkembangan bisnis suatu perusahaan. Public Relations membentuk identitas 

perusahaan tersebut dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. 

Perkembangan dunia bisnis juga menuntut Public Relations untuk berperan 

strategis dalam perencanaan kampanye produk perusahaan, events, media 

relations strategy, dan sebagainya. Dunia bisnis kini semakin kompetitif dan 

dinamis, masyarakat yang semakin selektif, sehingga dibutuhkan Public 

Relations untuk menjadi tonggak perusahaan membangun hubungan guna 
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kepercayaan, pemahaman, dan kedekatan dengan masyarakat melalui 

komunikasi yang dibangun secara strategis. 

 

Public Relations ialah fungsi khas manajemen yang mendukung 

pembinaan dan membangun upaya saling menguntungkan melalui 

komunikasi agar diperoleh pengertian, penerimaan dan kerjasama yang baik 

antara organisasi dengan publiknya. Kebanyakan organisasi atau perusahaan 

kini mengakui bahwa peranan Public Relations cukup menonjol dalam 

pengambilan keputusan manajemen. 

 

Secara harafiah, Public Relations didefinisikan sebagai fungsi yang 

berkaitan dengan reputasi, yakni hasil dari apa yang dikatakan, dilakukan, dan 

apa yang orang lain katakana mengenai suatu perusahaan atau organisasi. 

Public Relations merupakan disiplin ilmu yang menangani reputasi dengan 

tujuan memperoleh pemahaman, dukungan, dan mempengaruhi opini serta 

perilaku. Public Relations juga merupakan usaha yang terencana dan 

berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik 

dan pengertian yang baik antara suatu perusahaan dengan publiknya. 

(Gregory, 2004: 15) 

 

Peran utama Public Relations dalam suatu organisasi adalah 

mereprsentasikan perusahaan serta membangun dan menjalin hubungan serta 

komunikasi yang baik dengan stakeholders perusahaan, baik internal maupun 

eksternal. Dalam hal ini dikatakan bahwa peran Public Relations dalam 

membangun hubungan dan komunikasi tersebut adalah salah satu penentu 

keberlangsungan hidup dan bisnis suatu perusahaan. 

 

Saat ini, berbagai korporasi yang bergerak dalam bidang baik jasa 

maupun produksi memilih menggunakan Public Relations sebagai pelaksana 

komunikasi dan menjaga reputasi perusahaan. PT Hyundai Mobil Indonesia 

sebagai salah satu ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek) di Indonesia 
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yang bergerak di bidang otomotif dengan merk Hyundai juga menggunakan 

Public Relations untuk menjalankan prsoses komunikasi dan membangun 

hubungan dengan stakeholders-nya.  

 

PT Hyundai Mobil Indonesia yang berbasis di Korea Selatan dan 

bergerak di bidang otomotif tentunya sangat membutuhkan peranan Public 

Relations dikarenakan sangat banyaknya pemain otomotif terutama di 

Indonesia yang masih sangat didominasi oleh mobil produksi Jepang dan 

Eropa. 

 

Terdapat berbagai jenis kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh 

Public Relations PT Hyundai Mobil Indonesia, salah satunya ialah kegiatan 

komunikasi seperti pembagian atau distribusi bulletin Hyundai (HMWI), 

special event yaitu Indonesia International Motor Show (IIMS) yang rutin 

dilaksanakan setiap tahun, serta merancang kampanye Public Relationsoduk 

Hyundai sendiri. 

 

Kegiatan komunikasi lainnya yang dilakukan oleh Public Relations 

PT Hyundai Mobil Indonesia ialah membangun media relations. Media 

Relations didefinisikan sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh 

individu maupun Public Relationsofesi humas suatu perusahaan untuk 

menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa, dalam rangka 

pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang. (Nova, 

2009: 208) 

 

Untuk menjadi seorang professional yang memiliki skill atau 

kemampuan dan kompetensi di bidangnya, diperlukan pembelajaran dan 

persiapan sebelum terjun ke dunia kerja. Salah satu caranya ialah dengan 

melakukan praktek kerja magang sehingga dapat melihat dan belajar secara 

langsung dari para praktisi Public Relations yang ada di PT Hyundai Mobil 

Indonesia. 
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1.2. Tujuan Kerja Magang 

 

Tujuan dari pelaksanaan Public Relationsaktek kerja magang tersebut 

antara lain: 

1. Sebagai salah satu syarat menuntaskan studi S1 Jurusan Ilmu 

Komunikasi, program Studi Public Relations, Universitas Multimedia 

Nusantara. 

2. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah didapatkan selama 

pembelajaran di universitas, serta mengembangkan pengetahuan dan 

kemapuan yang dimiliki mahasiswa/i. 

3. Memberikan pelatihan dan pengalaman kerja, mengembangkan diri tidak 

hanya dari segi skill atau kemampuan namun juga attitude atau sikap. 

4. Guna mengetahui aktivitas divisi Public Relations di PT Hyundai Mobil 

Indonesia terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan Public Relations. 

 

Alasan penulis memilih melakukan praktek kerja magang di PT 

Hyundai Mobil Indonesia ialah karena penulis melihat di tengah industri 

otomotif yang dewasa ini sedang sangat berkembang dan persaingannya yang 

semakin ketat, HMI selaku pemegang merek Hyundai asal Korea Selatan ini 

memiliki potensi besar dan dapat menjadi kompetitor yang kuat bagi 

peodusen mobil asal Jepang maupun Eropa. 

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

 

Penulis mendapatkan kesempatan melakukan praktek kerja 

magang di PT Hyundai Mobil Indonesia selama dua bulan terhitung 

mulai 1 Juli 2013 hingga 31 Agustus 2013. Hal tersebut telah disepakati 

oleh PT Hyundai Mobil Indonesia, dan penulis ditempatkan pada 

Public Relations Department dan mendapatkan pengarahan dari Febri 
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Astuty selaku Head of Public Relations Department. Waktu kerja 

dimulai dari pukul 8.30 hingga 17.30, dari hari Senin hingga Jumat. 

 

1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 

Tahap pertama yang dilakukan penulis ialah mengirimkan CV 

atau Curriculum Vitae kepada bagian HRD dari PT Hyundai Mobil 

Indonesia di Jalan Sultan Iskandar Muda no. 81, Arteri Pondok Indah, 

Jakarta Selatan.  

 

Kemudian penulis mengisi KM-01 sebagai pengajuan kerja 

magang kepada Kaprodi dan ditanda-tangani. Selanjutnya diberikan 

KM-02 sebagai pengantar ke perusahaan, dan perusahaan memberikan 

surat balasan yang ditujukan kepada Kaprodi. Penulis kemudian 

menyerahkan surat balasan tersebut untuk kemudian diberikan KM-03 

hingga KM-07 sebagai lembar absen, lembar tugas, serta lembar 

penilaian kerja magang. Setelah itu, penulis dapat memulai kerja 

magang sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh penulis dan 

perusahaan. 

 

1.3.3. Tahap Akhir 

 

Setelah menjalani praktek kerja magang selama periode yang 

ditentukan, penulis menuangkan seluruh kegiatan dan pekerjaan yang 

dilakukan selama praktek magang dalam laporan kerja magang. Dalam 

penyusunannya, penulis dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah 

ditentukan. 
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