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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang Kegiatan Kerja Magang 

Industri listrik dan energi menjadi salah satu hal yang 

menggerakkan aspek sehari – hari. Bisa dirasakan manfaat dan peran 

energi dalam kehidupan sehari - hari, mulai dari pekerjaan rumah tangga 

dan industri perkantoran. Bahkan aspek hiburan pun sudah dikuasai oleh 

energi, seperti synthetizer musik dan amplifier gitar.  

Meningkatnya kebutuhan akan alat seperti sythetizer dan amplifier 

ini membuat berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan perawatan 

secara berkala. Karena itu beberapa industri menjadikan sektor perawatan 

dan pengukuran energi dan listrik sebagai bisnis utamanya. Namun tidak 

semua barang dapat dikirim ke tempat yang tidak memiliki kantor cabang, 

padahal perusahaan alat tersebut sudah memiliki nama yang baik dalam 

sektor industri tersebut. 

PT Tridinamika Jaya Instrument bergerak dibidang distribusi alat 

listrik dan alat ukur atau sering disebut dengan istilah Test and 

Measurement. Tidak hanya menjadi penyalur barang, PT Tridinamika juga 

menyediakan layanan jasa konsultasi teknis dan perbaikan. 

PT Tridinamika membutuhkan divisi yang dapat menjalin 

hubungan dengan pelanggan. Karena itu dibentuklah divisi IT & 

Marcomm atau Marketing Communication yang berperan sebagai penjalin 

hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Divisi IT & Marcomm dalam 

prakteknya menjalankan beberapa fungsi public relations.  

Public Relations menurut yang dikutip dari Cutlip & Center dalam 

Primarni (2014: 12) adalah “is the continuing process by with 

management endeavours to obtain goodwill and understanding of it’s 

customers. It’s employees and the public large, in wardly throught self 

analysis and corrections.  Outwardly throught all means of expression”. 

Bila diterjemahkan dapat berarti public relations adalah suatu proses yang 
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berkelanjutan dari usaha – usaha manajemen untuk memperoleh kerjasama 

dan saling pengertian dari para pelanggan, pegawai, serta publik.  

Sesuai bidang mata kuliah yang ditempuh penulis selama di 

kampus yaitu Public Relations, maka penempatan praktek kerja magang 

penulis adalah unit IT & Marcomm Division. IT & Marcomm Division 

adalah divisi yang mengelola semua komunikasi Internal maupun 

Eksternal didalam PT Tridinamika Jaya Instrument. Unit ini dibagi lagi 

menjadi tiga bagian yaitu Marketing Communication (Marcomm), 

Graphic Design, dan Web Content. Masing-masing pembagian ketiga unit 

memiliki fungsinya masing-masing. Marketing Communications berfungsi 

melakukan kegiatan kampanye ke public, melakukan kegiatan promosi 

mengembangkan strategi pemasaran, serta menjadi juru bicara perusahaan 

ketika berhubungan dengan pihak lain atau media pemberitaan. Dalam 

prakteknya, divisi IT & Marcomm PT Tridinamika Jaya Instrument  

  PT Tridinamika Jaya Instrument bergerak dibidang B2B atau 

Business to Business. Pelanggan perusahaan ini berasal dari domestik dan 

internasional. Mengingat pelanggan ini merupakan stakeholder dan bisa 

memberikan pengaruh bagi perusahaan, hubungan yang baik perlu dibina 

secara berkelanjutan. Stakeholder menurut Freeman (1984:46) adalah 

“Stakeholder is a grop or individual who can affect or is affected by the 

achievement of organization’s objectives” Artinya adalah grup atau 

individu yang dapat memengaruhi atau terkena pengaruh dari kegiatan 

perusahaan. 

  Divisi IT & Marcomm PT Tridinamika Jaya Instrument 

menjalankan tiga fungsi public relations yakni Event Management, PR 

Writing, dan Customer Relationships Management. Adapun fungsi utama 

divisi IT & Marcomm PT Tridinamika Jaya Instrument menurut Ruslan 

(2014) adalah:  

 

1. Event Management, adalah sebuah acara atau kegiatan khusus yang 

dilakukan untuk menarik perhatian media pers dan publik terhadap 

perusahaan, atau produk tertentu yang ditampilkan dalam acara 
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tersebut.  

2. Customers Relationships Management, adalah jasa pelayanan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam upaya untuk memberikan rasa 

kepuasan dan rasa kepercayaan pihak pelanggannya. 

 

3. PR Writing, adalah penulisan yang terdiri dari News Release, 

Advertorial, Company Profile, dan lain sebagainya yang dimaksudkan 

untuk mendapatkan perhatian dari publik mengenai produk atau acara 

yang kita selenggarakan. 

 

Dengan demikian fungsi public relations divisi IT & Marcomm tidak 

hanya berperan untuk mendapatkan perhatian publik tetapi juga 

memuaskan dan menjalin hubungan baik dengan customer, 

memperkenalkan produk baru, serta mengedukasi customer melalui 

training dalam penggunaan peralatan melalui seminar serta berbagi tips 

berguna yang dapat diakses melalui situs resmi mereka. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Kerja Magang 

 

Mengetahui proses alur kerja Public Relations PT Tridinamika Jaya 

Instrument. 

 

1.3. Prosedur dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kerja Magang 

 

1.3.1. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Kerja Magang 

 

Penulis melewati beberapa prosedur sebelum melakukan kerja 

magang di PT Tridinamika Jaya Instrument. Berikut prosedur yang harus 

dilalui penulis sebelum praktek kerja magang: 

 

1. Pembekalan Kegiatan Kerja Magang Kampus 

Pihak kampus Universitas Multimedia Nusantara mengadakan pembekalan 

kerja magang untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 2011 pada 

tanggal 26 April 2014. Pembekalan ini diadakan Fakultas Ilmu 

Komunikasi dengan Bertha Sri Eko dan Ambang Priyonggo sebagai 

pembicara. Dalam pembekalan, disampaikan kepada mahasiswa mengenai 

beberapa persyaratan pengambilan kerja magang serta pengambilan 

skripsi. 

 

2. Administrasi dan Pengajuan Surat Izin Magang 

Penulis meminta transkrip nilai semester satu hingga semester enam ke 

Student Service di Gedung C UMN lantai 2. Penulis juga mengisi form 

KM-01, yaitu form untuk pengajuan kerja magang yang disampaikan dan 

ditandatangani oleh kepala program studi Bertha Sri Eko sebagai ketua 

program studi Ilmu Komunikasi.  
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3. Surat Izin Magang Resmi Dari Kampus 

Penulis menukarkan Form KM-01 dengan Form KM-02, yaitu form 

permohonan magang resmi dari kampus yang akan dikirimkan kepada 

perusahaan yang diajukan penulis untuk tempat magang.  

 

4. Proses Pengajuan Kerja Magang 

Penulis mengajukan Curriculum Vitae beserta Surat Izin Magang (Form 

KM-02) dari kampus untuk dikirim ke Email Bapak Robby Muhdi selaku 

manager dari divisi Human Resource Development (HRD). 

 

5. Penerimaan 

Penulis mendapatkan konfirmasi wawancara kerja magang pada tanggal 

11 Agustus 2014 dan melakukan interview kerja magang pada tanggal 12 

Agustus 2014 oleh HRD Manager bapak Robby Muhdi. Penulis 

mendapatkan konfirmasi untuk bekerja magang dihari yang sama. 

 

6. Administrasi 

Penulis meminta surat pernyataan bekerja magang resmi dari PT 

Tridinamika Jaya Instrument. Surat tersebut diserahkan kepada Sekretaris 

Administrasi Program Studi Ilmu Komunikasi, sementara fotokopi surat 

pernyataan diberikan kepada BAAK untuk ditukarkan dengan form KM-

03 hingga KM-07. 

 

7. Mulai Bekerja 

Dihari pertama bekerja, penulis diajak berkeliling kantor oleh bapak 

Robby agar lebih mengenal lingkungan kerja PT Tridinamika Jaya 

Instrument serta berkenalan dengan pegawai PT Tridinamika Jaya 

Instrument. Dalam proses kerja magang, penulis membaca profile 

perusahaan dan menaati semua peraturan perusahaan PT Tridinamika Jaya 

Instrument, antara lain jam masuk kantor dari pukul 08.30 – 16.30 dan 

mengenakan baju santai namun sopan dan memiliki kerah. Selama 
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menjalani proses kerja magang, penulis mengisi Form KM-03 sampai 

KM-05. KM-03 adalah Kartu Kerja Magang yang berisi data pribadi 

penulis, perusahaan magang, dan data pembimbing lapangan. KM-04 

berisi kehadiran kerja magang yang harus diisi setiap hari. Serta KM-05 

yang berisi dafta pekerjaan penulis tiap minggu. 

 

8. Periode Terakhir Bekerja 

Dihari terakhir penulis bekerja magang, penulis menyerahkan Form KM-

06 kepada pembimbing lapangan. KM-06 adalah Form penilaian yang 

diisi oleh pembimbing lapangan dan diberi cap stempel perusahaan.  

 

9. Melakukan Bimbingan Magang 

Penulis melakukan bimbingan magang dengan dosen pembimbing magang 

yaitu Inco Hary Perdana untuk mendiskusikan penyusunan laporan 

magang. 

 

10. Membuat Laporan Magang 

Penulis membuat laporan magang yang terdiri dari empat bab: 

pendahuluan, gambaran umum perusahaan, pelaksanaan kerja magang, 

dan kesimpulan. 

 

11. Menjalani Sidang Magang 

Selanjutnya penulis menjalani sidang magang. Dalam melaksanakan 

sidang, penulis mendapat banyak masukan untuk kembali merevisi laporan 

kerja magang. 

 

12. Tanda Terima Laporan Kerja Magang 

Setelah laporan kerja magang selesai direvisi, penulis memberikan laporan 

magang tersebut kepada tempat dimana penulis melakukan praktek kerja 

magang yakni PT Tridinamika Jaya Instrument. Perusahaan pun kemudian 

mengisi form KM-07 yang merupakan Tanda Terima Penyerahan Laporan 

Kerja Magang. 
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1.3.2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kerja Magang 

 

 Penulis menjalani kegiatan kerja magang selama tiga bulan, dimulai pada 

tanggal 13 Agustus sampai dengan 12 November 2014. Penulis bekerja dari hari 

Senin hingga hari Jumat mulai pukul 08.30 sampai pukul 16.30. Peraturan 

tersebut diikuti oleh seluruh karyawan PT Tridinamika Jaya Instrument. Pada 

pelaksanaannya, penulis kerap datang lebih siang yakni pukul 11.30 atau 12.30 

pada hari Senin, Rabu, dan Jumat karena mengikuti kuliah serta pulang lebih 

lembur yaitu pada pukul 17.00. Total jam kerja penulis selama tiga bulan magang 

adalah 430,5 jam 

Tanggal: 13 Agustus – 12 November 2014 
Pukul: 08.30 – 17.00 (Selasa – Jumat) 
 11.30 – 17.00 / 12.30 – 17.00 (Senin, Rabu, dan Kamis) 
 
PT Tridinamika Jaya Instrument 
Jalan Boulevard Raya Blok BA3 No. 15 Gading Serpong, Tangerang. 
IT – Marcomm Room 3rd Floor 
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