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MOTTO 

 

“.......dan dirikanlah sholat; sesungguhnya sholat itu mencegah dari  

(perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar” 

(Q. S Al Ankabut : 45) 

 

Nobody’s Perfect in This World 

 

Don’t Bother to Take a Chance..!!  ‘Cause You’ll Never Know What You’ll Get  

Until You Have Really Tried 

 

Ojo rumongso biso, nanging sing biso rumongso 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Sebuah perusahaan tidak tumbuh dengna sendirinya, dibutuhkan 

dukungan publik, baik dari public internal maupun ekternal. Tanpa 

dukungan ini semua rasanya suatu badan usaha atau bisnis tidak akan 

mampu bertahan. Menurut Rosady Ruslan (1999; 21) peranan humas 

diharapkan menjadi ”mata” dan ” telinga” serta tangan kanan bagi 

manajemen dari organisasi atau lembaga, yang ruang lingkup tugasnya 

antara lain meliputi aktivitas membina hubungan dengan publik internal 

dan eksternal. 

Dewasa ini, persaingan bisnis di bidang perhotelan semakin ketat. 

Banyak pengusaha hotel yang semakin giat dan gencar dalam memasarkan 

dan menjual produk dan jasanya dengan berbagai macam cara yang 

dilakukan untuk menarik minat konsumen. Keberhasilan suatu hotel 

tergantung pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan (needs), 

keinginan (wants), harapan (expectations) dari konsumen, serta 

kemampuan untuk memuaskan tamu. Oleh karena itu dibutuhkan 

manajemen yang baik, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan, 

sehingga bisa menunjukkan ciri khas yang dipunyai dan dapat 

menunjukkan eksistensinya dalam masyarakat dan dalam persaingan yang 

ada. Apabila semakin banyak persaingan dalam jasa perhotelan, maka 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                

2 

dibutuhkan strategi yang tepat, yang dapat memberikan nilai tambah bagi 

usahanya dengan memperbaiki kualitas, produk, pelayanan, harga, dan 

sebagainya, serta menonjolkan ciri khas dari hotel tersebut. 

Agar mendapat tempat dalam bidang usaha dan di mata 

masyarakat, suatu hotel dituntut untuk mempunyai ciri khas dan brand 

image, sehingga memperoleh suatu penilaian, pengakuan, dan 

penghargaan yang menjadi modal utama untuk memperluas pasar dan 

menjaring konsumen, khususnya tamu hotel. Dari hal tersebut, maka 

dalam suatu manajemen hotel, keberadaan seorang Public Relations sangat 

dibutuhkan untuk menjembatani antara manajemen hotel dengan 

masyarakat, sehingga arus informasi dapat berjalan lancar dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya hubungan itu, 

maka muncullah berbagai kegiatan khusus mengenai usaha yang dikenal 

sebagai hubungan kerja, administrasi kepegawaian, hubungan atasan dan 

bawahan yang tercakup dalam kegiatan employee relations (F. Rachmadi, 

1992; 2). 

Tujuan komunikasi pegawai itu sendiri adalah menghilangkan 

kesalahpahaman antara pihak manajemen dan para pegawai yang 

seringkali menjadi pangkal tolak pemogokan. Lebih dari itu, dengan 

mengelola hubungan baik dengan para karyawan dan perusahaan dimana 

dia bekerja. Dengan terciptanya sense of belonging dikalangan karyawan 

semakin tinggi (M. linggar Anggoro, 2000; 225). 
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Salah satu contohnya adalah Hotel AGAS Internasional yang 

terletak di Jl. Dr. Muwardi 44 Surakarta. Hotel berbintang tiga yang 

bergerak di bidang jasa pelayanan sangat menyadari bahwa untuk 

membangun citra harus dimulai dari dalam perusahaan, karena kualitas 

karyawan dapat menampakkan citra positif di kalangan public luar. 

Namun, fungsi humas internal (employee relations) tidak dijalankan oleh 

bagian humas melainkan oleh bagian personalia yang dekat hubunganya 

dengan kegiatan kepegawaian. Untuk itulah peranan, fungsi dan tugas 

seorang personalia berupaya untuk membina hubungan komunikasi publik 

internal. 

Dalam struktur organisasi perusahaan, Hotel Agas Internasional 

memiliki humas yang berada di bawah marketing namun dalam 

pelaksanaannya fungsi Humas dijalankan secara terpisah antara dua divisi 

yang antara divisi personalia dan divisi marketing. Fungsi employee 

relations dipegang penuh oleh personalia, Tetapi apakah personalia sudah 

benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai “Humas Internal”? 

Employee relations yang dijalankan personalia Hotel Agas Internasional 

dapat menjadi salah satu tolok ukur akan peran yang dijalankan personalia 

sebagai “Humas Internal” perusahaan. Oleh karena itu, penulis lebih 

memfokuskan penelitian di bagian Personalia yang menjalankan employee 

relations. 

Para personel Humas kini jauh lebih dituntut untuk mampu 

menjasikan orang-orang lain memahami suatu pesan, demi menjaga 
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reputasi atau citra perusahaan lembaga atau perusahaan yang diwakilinya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Linggar Anggoro dalam bukunya Teori 

dan Profesi Kehumasan yang mengatakan citra perusahaan itu sendiri 

adalah citra atas produk dan pelayanannya saja. 

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka diperlukan praktisi 

Humas yang mampu menyusun konsep dan strategi berkomuniakasi 

kepada publiknya, baik internal maupun eksternal. 

Kegiatan Internal relations khususnya dalam hubungannya dengan 

pelaksanaan kegiatan employee relations dapat digunakan sebagai salah 

satu tolok ukur untuk melihat efektif tidaknya pekerjaan humas pada 

sebuah lembaga untuk mencapai tujuannya.  

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan untuk mengetahui  

“Bagaimanakah Peran Personalia sebagai Pelaksana Fungsi 

Kehumasan dalam Membangun Citra Perusahaan di Hotel Agas 

Internasional Solo?”   

 

B. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Media adalah : 

a. Mengetahui secara langsung kegiatan Departemen Personalia di Hotel 

Agas Internasional. 

b. Menerapkan teori – teori yang didapat di bangku kuliah ke dalam 

praktek dunia kerja nyata. 
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c. Mengetahui kegiatan Personalia Dalam Rangka Membangun Citra 

Perusahaan Melalui Program Employee Relations. 

d. Mengetahui fungsi Personalia di Hotel Agas internasional. 

e. Untuk memenuhi persyatratan guna mencapai gelar derajat Ahli 

Madya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PUBLIC RELATIONS 

1. Definisi Public Relations 

Bidang Public Relations adalah suatu bidang yang sangat luas yang 

menyangkut hubungan dengan berbagai pihak. Public Relations tidak sama 

dengan sekedar relations, meskipun personal relations mempunyai peranan 

yang sangat besar dalam kampanye Public Relations. Public Relations 

merupakan suatu fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan 

komunikasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan dari publik.  

Melihat perkembangan bisnis yang semakin kompetitif, maka 

pengelolaan manajemen perusahaan haruslah berjalan dengan baik. Kegiatan - 

kegiatan yang dilakukan dalam manajemen perusahaan harus terencana, 

dilakukan secara kontinyu dan mampu memberikan citra positif kepada 

publiknya. Oleh karena itu keberadaan fungsi Public Relations cukup penting 

dalam suatu perusahaan. 

Definisi Publik Relations diintisarikan oleh J. C Seidel (dalam drs. 

Kustadi Suhadang, 1973; 21) dirumuskan sebagai: 

”proses yang terus menerus dari usaha-usaha manajemen untuk 
memeperoleh goodwill dan pengertian dari para pelanggan, pegawai-
pegawainya dan publik pada umumnya, ke dalam mengadakan analisa dan 
koreksi (perbaikan-perbaikan) terhadap diri sendiri, ke luar mengadakan 
pernyataan-pernyataan”. 
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Definisi yang sangat umum dikemukakan oleh John E Marston; 

“Public Relations is a planned persuasive communications designed to 

influence significant public”. ( Rhenald Kasali; Manajemen Public Relations, 

1994:4 ) 

Definisi lain yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah definisi 

Public Relations menurut Institute of Public Relations yang menyatakan: 

“ Public Relations adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan 
secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 
memelihara niat baik dan saling pengertian antar suatu organisasi dengan 
segenap khalayaknya”. ( Frank Jefkins ; Public Relations : 8 ) 

 
Howard Stephenson, dalam buku Handbook of Public Relations 

(1971), mendefinisikan profesi Publik Relations (Humas), sebagai : “ The 

practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge and 

adherence to agree on standart of ethnics” yang artinya humas dapat dinilai 

sebagai suatu profesi dalam praktiknya merupakan seni ketrampilan atau 

memberikan pelayanan tertentu, berdasarkan kualifikasi pendidikan dan 

pelatihan, serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan 

standart etika profesi. (Rosady Ruslan, 2001; 49) 

Cutlip dan Center dalam buku terbarunya dengan judul yang sama 

berkolaborasi dengan Glen M. Broom menyatakan bahwa: 

“Public relations is the management function which evaluates public 
attitudes, identifies the policies and procedures of an individual or an 
organization with the public interest, and plans and executes a program of 
action to earn public understanding and acceptance” 

 
Berdasarkan definisi – definisi di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa, Public Relations adalah suatu kegiatan yang bertujuan 
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untuk membangun citra positif perusahaan dengan kegiatan – kegiatan 

komunikasi yang terprogram dan terencana. 

 

2. Fungsi Public Relations 

Pada dasarnya fungsi Public Relations dalam suatu perusahaan adalah 

untuk membangun hubungan yang harmonis dengan publiknya agar tercapai 

pengertian bersama sehingga akan memperoleh image yang positif dari 

publiknya. 

DR. Rex F. Harlow dalam bukunya A Working Definition 

menyebutkan fungsi Publik Relations (Humas) secara umum dibagi menjadi 2 

(dua), yaitu : 

o Humas sebagai methode of communication, dalam pengertian 
ini humas merupakan rangkaian/ sistem kegiatan (order or 
system of action), melalui kegiatan komunikasi secara khas. 
Artinya sebagai metode komunikasi terdapat makna bahwa 
setiap pimpinan dari sebuah organisasi bagaimanapun 
kecilnya dapat melaksanakan fungsi-fungsi humas. 

o Humas sebagai state of being, yang berarti perwujudan suatu 
kegiatan komunikasi, yang “dilembagakan” kedalam bentuk 
biro, bagian, divisi atau seksi itulah yang dimaksudkan state 
of being dalam sistem manajemen kehumasan, artinya 
terdapat orang yang memimpin atau menjabat humas suatu 
kelembagaan tertentu. 

 

Bertrand R. Canfield dalam bukunya Public Relations Principles 

and Problems, mengemukakan tiga fungsi Public Relations, yakni : 

o Mengabdi kepada kepentingan umum ( It should serve the 

public’s interest ). 

o Memelihara komunikasi yang baik ( Maintain good 

communication ). 
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o Menitik-beratkan moral dan tingkah laku yang baik ( And 

stress good morals and manners ). 

 

3.Publik dalam Public Relations 

  Secara geografis publik dapat diartikan sebagai sejumlah orang 

yang berkumpul bersama-sama disuatu tempat tertentu. Maka terjadilah 

pembagian publik menjadi publik nasional, regional dan lokal. Secara 

psikologis publik adalah orang-orang yang sama-sama menaruh perhatian 

terhadap suatu kepentingan yang sama tanpa ada sangkut-pautnya dengan 

tempat dimana  mereka berada. 

  Dalam public relations pengertian publik adalah kelompok. Pada 

umumnya publik-publik dari public relations terbagi dua bagian besar 

yang disebut publik intern dan publik ekstern. 

o Internal Public Relations (Hubungan dengan Publik Intern) 

Contoh :  

§ Hubungan dengan karyawan (employee relations) 

§ Hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) 

o Ekternal Public Relations (Hubungan dengan Publik Ekstern) 

Contoh: 

§ Hubungan dengan pelanggan (customer relatons) 

§ Hubungan dengan khalayak sekitar (community relations) 

§ Hubungan dengan pemerintah (goverment relations) 

§ Hubungan dengan pers ( perss relations) 
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B. PERSONALIA 

1. Definisi Personalia 

Personalia adalah bagian dari perusahaan yang menangani 

kekaryawanan. Dalam KKM ini peran personalia tersebut terlihat dari ”apa 

dan bagaimana” Personalia menjalankan fungsi Humas internal dan dapat 

menjadi corong informasi dari para karyawan kepada perusahaan, atau 

sebaliknya mampu  bertindak sebagai mediator dari perusahaan terhadap 

karyawannya, dan fungsinya mencipotakan iklim yang kondusif dalam 

perusahaan dan mengembangkan tanggung jawab serta partisipsinya 

antara manajemen dengan karyawan. 

Humas sebagai seorang yang profesional dituntut memiliki 

ketrampilan khusus, baik melalui pendidikan maupun pengalaman, 

memiliki kemempuan mengorganisasi, berkomunikasi dengan baik, 

memiliki integitas dan pribadi yang profesional, serta etos kerja yang 

prima. (M. Linggar Anggoro, 226) 

Peran utama dari humas (personalia) menurut Rosady Ruslan 

(2000: 10) pada intinya sebagai berikut: 

§ Sebagai communicator (penghubung) antara organisasi yang 
diwakilinya dengan publik. 

§ Membina Relationship, yaitu berupa membina hubungan yang 
positif dan saling menguntungkandengan pihak publiknya. 

§ Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam 
fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. 

§ Membentuk coorperate image, artinya peranan humas 
berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau perusahaan. 
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2. Fungsi Personalia 

Personalia merupakan bagian yang sangat khusus dalam 

perusahaan yaitu berperan membantu tugas-tugas pimpinan yang mampu 

memonitor dan mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam 

maupun luar perusahaan dan mampu membawa diri dalam mencerminkan 

citra perusahaan dan mampu membina hubungan kerjasama yang persuasif 

dengan pihak-pihak terkait dengan perusahaan. 

Menurut Onong U. Effendy, berfungsi atau tidaknya fungsi 

personalia dalam sebuah organisasi dapat diketahui melalui ada tidaknya 

kgiatan yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut : 

o Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi 
yang berlangsung dua arah secara timbal balik. 

o Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang 
ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. 

o Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah public 
ekstern dan public intern. 

o Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang 
harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah 
terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak 
organisasi maupun dari pihak publik. 

 

 C.  EMPLOYEE RELATIONS 

   “Employee relations” merupakan suatu kekuatan yang hidup dan 

dinamis yang dibina dan diabadikan dalam hubungan dengan perorangan 

sehari-hari dibelakang bangku kerja tukang kayu, dibelakang mesin atau 

dibelakang meja tulis”. Demikian seorang Purel, Archibald William. 
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   “Unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan humas internal 

perusahaan antara lain adalah karyawan, keluarga karyawan, para 

pemegang saham dan mitra kerja”. (I. G. Ngurah Putra, 1996) 

   Humas internal dijalankan melalui strategi employee relations, 

yaitu bentuk hubungan antara pihak perusahaan dengan karyawan, untuk 

memperoleh suatu pengertian bersama dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Program employee relations yang dinamis membuat karyawan selalu well-

informed tentang perusahaan.  

   Sudah tentu antara karyawan yang satu dengan yang lain terdapat 

perbedaan, disebabkan memang beda dalam lingkungan hidupnya, 

pengalamannya, pendidikan, dsb. Tetapi mereka semua menghendaki hal-

hal yang sama, antara lain: 

§ Upah yang cukup 

Upah yang cukup untuk keperluan hidup adalah cita-cita semua 

karyawan.  

§ Perlakuan yang adil 

Adalah hasrat semua karyawan untuk selalu diperlakukan 

secara adil dikalangan karyawan, tidak saja dalam 

hubungannya dengan upah, tetapi juga dengan soal-soal lain.  

§ Ketenangan bekerja 

Semua karyawan menginginkan bekerja dengan tenang, bukan 

saja dalam hubungannya dengan pekerjaan, tetapi juga dalam 

hubungannya dengan keluarga yang ditinggalkan dirumah. 
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Para karyawan akan tetap giat bekerja, jikalau mengetahui 

bahwa bagi mereka terdapat: 

o Jaminan, jika mereka dengan keluarganya terjadi 

musibah (Askes). 

o Jaminan keamanan bekerja ( Jamsostek). 

o Jaminan di hari tua. 

§ Perasaan diakui 

Pada setiap karyawan terdapat perasaan ingin diakui (sense of 

belonging) sebagai karyawan yang berharga dan anggota 

kelompok kerjanya yang terhormat. Personalia harus 

mengusahakan agar mereka tidak merasa tidak diakui sbagai 

karyawan yang berharga. Sehingga komunikasi sangat 

diperlukan dalam hal ini. 

§ Penghargaan atas hasil kerja 

Para karyawan ingin hasik karyanya diakui dan dihargai, 

meskipun hal tersebut adalah tugas mereka untuk menghasilkan 

yang terbaik bagi perusahaan. Meskipun demikian, akan selalu 

terpelihara adanya hubungan yang harmonis, bila diadakan 

cara-cara tertentu sebagai tanda bahwa hasil karya mereka 

diakui dan dihargai oleh perusahaan. Contoh : Dengan 

mengumumkannya sebagai The Best Employee, ataupun bisa 

dalam bentuk barang, uang dan piagam.  
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§ Penyalur perasaan 

Perasaan tertentu yang menghinggapi para karyawan bisa 

menghambat kegiatan bekerja. Sehingga personalia harus lebih 

giat lagi memunculkan inisiatif misalnya dengan mengadakan 

arisan muslim rutin setiap seminggu sekali, membentuk 

perkumpulan kesenian, mengadakan pertandingan olehraga 

antar karyawan,  

  Menurut Cutlip dan Broom, ada 4 program strategi untuk 

menjalankan employee relations adalah sebagai berikut: 

§ Employee Communications, program ini mengacu pada 

komuniksi dua arah yang terjadi antara pihak perusahaan dan 

karyawan untuk mencapai kesepakatan dan menghindari miss 

understanding. 

§ Employee Attitude Survei, adalah program yang dijalankan 

untuk mengetahui tangapan atau respon karyawan terhadap 

kebijaksanaan perusahaan. Dan dapat pula untuk mengetahui 

perkembangan perusahaan melalui tanggapan yang masuk, baik 

itu tanggapan positif ataupun tanggapan negatif. 

§ Employee Counseling, adalah program konsultasi karyawan 

atas ketidakpuasan terhadap diri pribadi atau perusahaan, 

menyangkut kegiatan perusahaan. 

§ Profit Sharing, program yang dijalankan perusahaan untuk 

melindungi partisipasi karyawan, artinya perusahaan dapat 
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menawarkan suatu bentuk kerjasama pada karyawan untuk 

meningkatkan kesejahteraannya.  

Karyawan adalah suatu kekuatan perusahaan yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Penerapan strategi humas yang tepat dan 

jelas dapat menciptakan suatu keharmonisan kondisi bagi para karyawan 

dalam perusahaan untuk beraktivitas sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. 

Frank Jeffkins (1994: 172) mengatakan bahwa tingkat efektivitas 

dari humas internal menurut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok: 

§ Keterbukaan pihak manajemen 

§ Kesadaran pengakuan pihak manajemen akan nilai dan arti 

penting komunikasi dengan para pegawai. 

§ Keberadaan seorang manajer komunikasi (Human Resources 

Manger) yang tidak hanya ahli dan berpengalaman, tetapi 

didukung dengan sumber daya teknis yang modern. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA 

 

A. Sejarah Singkat Hotel AGAS Internasional 

Hotel Agas Internasional didirikan pada tanggal 20 Januari 1996  

oleh PT Artha Griya Awal Sejahtera ( PT. AGAS ).  PT Artha griya 

Awal Sejahtera beranggotakan  dari 10 orang pengusaha di solo dan 

semarang , dan pada bulan Nopember  1998 Hotel Agas diambil alih oleh 

PT MARANTE HARAPAN PELITA yang brkantor pusat di Gedung 

CAWANG KENCANA SUITE 202 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Jakarta 

13630 , dan secara otomati pengelolaan Hotel Agas Internasional berpindah 

ke PT MARANTE HARAPAN PELITA  , pada bulan Maret 2006 

Pengelolaan Hotel Agas Internasional diserahkan ke PT Bumi Wisuda 

Santana Tama ( BUMI WISATA ) yang beralamat di Gedung Bungur Grand 

Center Blok B-5 , Jl. Ciputata Raya No. 4 – 6 Kebayoran Lama Jakarta 

12240 sampai sekarang. 

Hotel Agas Internasional adalah hotel Bintang 3 yang terletak di                     

Jl. Dr. Muwardi No. 44 Solo 57139. Ditinjau dari letaknya Hotel agas 

sangat strategis , terletak di pusat kota dekat dengan sarana olah raga 

Stadion Manahan Solo dan Stadion mini Kota Barat . 300 meter dari pusat 

perbelanjaan terbesar di kota Solo yaitu Solo Grand Mall , Mega Land , Dll . 

Hanya 10 menit dari Bandar Udara Adi Sumarmo Solo dan 5 menit dari 

Stasiun Kereta Api Solo Balapan.  Dengan slogan “YOUR FAMILY 
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HOTEL IN SOLO“ diharapkan bahwa dengan tinggal di Hotel Agas 

Internasional para tamu betul betul merasa nyaman bagaikan tinggal 

dirumah sendiri dengan pelayanan dari karyawan – karyawati yang ramah 

dan  professional membuat kenangan yang tak akan pernah terlupakan  .  

 

B. Visi dan Misi Hotel AGAS Internasional 

1. Visi Hotel AGAS Internasional 

Visi perusahaan adalah memajukan dan mengembangkan perusahaan 

baik dalam usaha maupun sumberdaya manusianya sehingga dapat 

mensejahterakan karyawan dan pemilik , serta ikut membantu Negara dalam 

pembangunan dan menciptakan lapangan kerja . 

1. Misi Hotel AGAS Internasional 

Misi perusahaan adalah memberikan pelayanan yang optimal serta 

menjadikan Hotel yang aman , nyaman kepada semua tamu , dan 

menjadikan keluarga / rumah kedua bagi tamu yang menginap.    

Adapun tujuan perusahaan adalah berdasarkan ketuhanan Yang 

Maha Esa dan dibentengi tujuh (7) Pilar menuju perusahaan yang 

menciptakan lapangan kerja dengan kualitas sumber daya manusia yang 

handal lahir dan batin .  Ketujuh pilar etos kerja tersebut antara lain: 

1.   Jujur  

2.  Tanggung Jawab  

3.  Visioner  

4.  Disiplin 
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5.  Bekerjasama  

6.  Adil 

7.  Peduli  

 

C. Lokasi Hotel AGAS Internasional 

Hotel AGAS Internasional terletak di Jl. Dr. Muwardi No. 44 

Surakarta. Ditinjau dari letaknya, Hotel AGAS Internasional sangatlah 

strategis karena terletak di pusat kota, dekat dengan sarana olahraga yaitu 

Stadion Manahan Solo, 300 meter dari pusat perbelanjaan,hanya 10 menit dari 

Bandara Adi Sumarmo, 10 menit dari Terminal Bus Tirtonadi, serta hanya 5 

menit dari Stasiun Solo Balapan.  

MAP OF HOTEL AGAS
 

Gambar 4.1.1. Peta Lokasi tempat KKM 
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D. Fasilitas Hotel AGAS Internasional 

Sebagai hotel bintang tiga, Hotel AGAS Internasional menyediakan 

fasilitas sebagai berikut : 

Ø 66 Luxurious Rooms 

Hotel AGAS Internasional memiliki 66 kamar sebagai fasilitas utama. 

Kamar tersebut terdiri dari 

- Moderate Room  : 30 kamar 

- Superrior Room  : 30 Kamar 

- Deluxe Room   : 5 Kamar 

- Suite Room   : 1 Kamar 

Dengan arsitektur jawa dan modern, setiap kamar dilengkapi AC, mini 

bar, telepon, televisi dengan beberapa channel. Untuk Deluxe dan Suite 

Room dilengkapi dengan bath tub dan shower, serta ukuran kamar yang 

lebih besar. 

Ø Sekar Arum Restaurant 

Restoran ini berada di lokasi yang strategis, berkapasitas 38 seats, dekat 

dengan lobby area. Sekar Arum Restaurant menyajikan beraneka ragam 

menu Eropa, Italia, Indonesia, serta menu - menu khas daerah di seluruh 

Indonesia yang memenuhi selera para penikmat rasa, dengan pramusaji 

yang akan melayani para pengunjung selama 24 jam non stop. 

Ø Melati Bar & Lounge 

Dengan suasana dan nuansa santai serta suguhan live music, para tamu 

diharapkan dapat melepas penat di Melati Lounge yang terletak di dekat 
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Sekar Arum Restaurant. Tempat yang berkapasitas 20 seats ini 

menyuguhkan beragam aliran musik seperti Jazz, Top 40, Back to 80’s, 

dan tembang – tembang kenangan dan menghadirkan musisi lokal maupun 

nasional dalam setiap acara spesial. Untuk menemani pengunjung di 

Melati Lounge, Hotel AGAS Internasional menyajikan beraneka minuman 

seperti soft drink, cocktail, dan lain – lain, dengan racikan dari bartender 

yang professional. 

Ø Pool Side Bar 

Tempat ini terletak di samping kolam renang. Pool Side Bar menyajikan 

aneka makanan dan minuman yang disediakan bagi para pengunjung. 

Ø Room Service: Round The Clock 

Merupakan layanan 24 jam sehari bagi para tamu yang menginap di Hotel 

AGAS Internasional. Pelayanannya meliputi layanan kebersihan kamar 

secara rutin, layanan makanan dan minuman, dll. Menu makanan dibuat 

berbeda setiap harinya agar para pengunjung bisa merasakan variasi 

makanan dan minuman 

Ø Mini Bar 

Fasilitas ini disediakan di setiap kamar untuk memenuhi kebutuhan tamu 

yang ingin menikmati aneka minuman. 

Ø Meeting Room 

Bagi para pelaku bisnis dan pelanggan, Hotel AGAS Internasional 

menyediakan dua ruangan yang cukup nyaman untuk rapat dan keperluan 

lainnya, yaitu : 
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- Turisari Room 

Ruangan yang berukuran 11m X 13m ini terletak di lantai empat. 

Haraga sewa ruangan sebesar Rp 1.800.000,00/ 4 jam. Ruangan ini 

berkapasitas 200 orang untuk Theater Style, 120 orang untuk Class 

Style, 100 0rang untuk U-Shape Style, dan 100 orang untuk 

Restaurant Style. Dengan fasilitas penunjang yang memadai, 

ruangan ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti 

arisan, presentasi, seminar, ulang tahun, dan lain – lain. 

- Mayangsari Room 

Ruangan yang berukuran 7m X 12m ini terletak di dekat lobby area 

dan dekat dengan Sekar Arum Restaurant. Harga sewa ruangan 

sebesar Rp 900.000,00/ 4 jam. Mayangsari Room berkapasitas 100 

orang untuk Thaeter Style, 50 orang untuk Class Style, 35 Orang 

untuk U-Shape Style, dan 40 orang untuk Restaurant Style. 

Ruangan ini juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti 

arisan, presentasi, seminar,ulang tahun, dan lain- lain. 

Hotel AGAS Internasional menawarkan paket meeting bagi para 

pelanggan, yaitu Paket Meeting Reguler (biasa) dan paket meeting Fullboard. 

Untuk paket meeting biasa, para peserta meeting hanya menggunakan fasilitas 

yang ada di ruangan meeting dan menu pilihan serta coffee break, sedangkan 

untuk paket fullboard, selain menggunakan fasilitas di ruang meeting, menu 

pilihan, dan coffee break, peserta tamu juga menginap di kamar hotel dan 

mendapat fasilitas makan pagi. 
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Ø Kolam Renang Air Hangat ( Langenharjo Swimming Pool) 

Satu – satunya hotel bintang tiga di Kota Solo yang dilengkapi dengan 

kolam renang air hangat, dengan kedalaman 0,5m – 2,5m, semakin 

membuat kolam renang Langenharjo Hotel AGAS Internasional ini masih 

menjadi pilihan utama tempat kebugaran dan rekreasi keluarga. Yang 

dibuka untuk umum pukul 06.00-22.00 WIB. 

Ø Fasilitas lain : 

- Laundry & Dry Cleaning 

- Drugstore 

- Beauty Parlour 

- Taxi Service 

- Airline Service 

- Massage 

- Newspaper 

- Car wash 

- Safety Deposit Box 

- Credit Card 

 

E. Struktur Organisasi Hotel AGAS Internasional 

 Hotel AGAS Internasional menggunakan struktur organisasi 

fungsional, yaitu struktur organisasi dimana wewenang dan tanggung 

jawab pimpinan tertinggi terletak pada General Manager. Pada 

pelaksanannya, operasional Hotel AGAS Internasional dibagi menjadi 
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beberapa departemen yang dipimpin oleh seorang manajer yang 

membawahi beberapa asisten di departemen masing – masing. 

  Alasan Hotel AGAS menggunakan sruktur organisasi fungsional 

adalah : 

1. Agar lebih efisien dalam penggunaan sumber daya manusia  

2. Agar setiap karyawan mengetahui dengan jelas tugas masing – masing dan 

tahu harus bertanggung jawab kepada siapa 

3. Agar setiap karyawan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan dapat 

berkonsentrasi pada keterampilan masing – masing 

  Struktur Organisasi Hotel AGAS dilihat dari eksekutif level adalah 

sebagai berikut : 

a. General Manager 

Adalah seorang yang bertanggung jawab atas segala kebijakan perusahaan. 

General Manager bertanggung jawab secara keseluruhan untuk 

mengkoordinasi setiap bagian, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

General Manager membawahi beberapa departemen, yaitu  

a. Front Office Department 

b. Marketing Department 

c. House Keeping Department 

d. Food & Beverage Department 

e. Accounting Department 

f. Human Resources Manager 

g. Laundry, Sport and Recreation Division 
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h. Engeneering Department 

b. Sales & Marketing Manager 

Seorang yang bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran sekaligus 

melaksanakan kegiatan Public Relations, seperti 

a) Membuat Marketing Plan, dan selanjutnya berusaha 

merealisasikannya 

b) Menyusun strategi pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah 

dirancang 

c) Bertanggung jawab dalam kegiatan pemasaran ( sales promotion, 

Public Relations, survei & analisa pasar, advertising ). 

c. Front Office Manager 

Seorang yang bertanggung jawab atas segala operasional dalam Front 

Office Department yang meliputi pemberian informasi kepada tamu dan 

pelanggan, reservasi, prosedur check-in & check out, dll. Front Office 

Manager membawahi seorang Assistant Front Office Manager dan 

beberapa anak buah, termasuk receptionist. 

d. Accounting Manager 

Seorang yang bertanggung jawab atas semua kelancaran kegiatan pada 

Accounting Department, antara lain; 

a) Pembuatan laporan keuangan 

b) Menyusun anggaran perusahaan 

c) Pengawasan seluruh laporan yang menyangkut masalah 

keuangan dan operasional 
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d) Membuat bill untuk setiap tamu yang telah meginap atau 

menggunakan ruang meeting Hotel AGAS Internasional 

e. Food & Beverage Manager 

 Adalah seseorang yang bertanggung atas semua operasional dalam lingkup 

Food & Beverage baik di bagian product maupun service, seperti : 

a) Mengawasi kegiatan dalam penyediaan makanan dan minuman 

b) Menetapkan dan menjaga standart pelayanan dan kebersihan 

makanan dan minuman 

c) Membuat rencana Food Promotions beserta menunya 

d) Merencanakan pengadaan entertainment program untuk 

menghidupkan suasana pub dan restoran serta untuk menunjang 

operasional di Food & Beverage Department 

f. Executive House Keeper 

Adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keindahan, 

dan kenyamanan seluruh lingkungan hotel ( kamar hotel, lobby, restoran, 

pub, koridor tiap lantai, tangga, lift, office di setiap deparment, dan public 

area ). 

g. Chief Engineer 

Adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang 

menyangkut Property, Operation, Maintenance, dan Energy Cost 

(POMEC) di Hotel AGAS Internasional, serta bertanggung jawab terhadap 

operasional di Engineering Department. 
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h. Human Resources Manager 

Adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, 

pengawasan, pengarahan, partisipasi, dan koordinasi dalam semua aktifitas 

yang berkaitan dengan personalia, khususnya keamanan semua barang 

milik hotel, tamu dan karyawan. Selain itu seorang Human Resources 

Manager bertanggung jawab atas perekrutan, penerimaan, dan pelatihan 

karyawan demi untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di Hotel AGAS Internasional. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA 

 

A. Gambaran Departemen Personalia Hotel AGAS Internasional 

 

ORGANIZATION CHART OF PERSONAL DEPARTMENT 

 

     

 

Fungsi kehumasan yang dijalankan departemen personalia adalah 

menjalankan employee relations, government relations dan eksternal relations. 

Fungsi employee relations dijalankan untuk menjembatani hubungan komunikasi 

antara karyawan dan pihak manajemen dan bertanggung jawab untuk memantau 

pelaksanaan tugas dan peraturan perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan yang 

P.S.A Supervisor 

Legal Afr 

Security Spv 

Guard Dtc 

Guard/ Security 

Driver 

Human Resources Manager 
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berlaku. Departemen Personalia menjalin government relations dengan Depnaker 

untuk masalah ketenagakerjaan, dan kerjasama dalam kegiatan yang diadakan 

oleh warga sekitar untuk eksternal relations.  

Di Departemen Personalia ada 2 orang yang dianggap paling bias 

mewakili dalam mengelola employee relations, yakni Bapak Edi Susanto S. St. 

Par, selaku Human Resources Manager dan Ibu Kristanti Ayu, selaku staff 

personalia. 

Uraian tugas – tugas staff personalia dalam Departemen Personalia Hotel 

AGAS Internasional : 

1. Human Resources Manager 

Tugas : 

o Secara langsung melakukan koordinasi dan berperan serta dalam 

semua kegiatan yang berkaitan dengan: 

- Pengupahan/ Gaji karyawan  

- Kesejahteraan Karyawan 

- Kepegawaian – Ketenagakerjaan 

- Pemberian upah, orientasi, pelatihan, pengembangan, 

mempertahankan hubungan kerja karyawan. 

- Memberi saran kepada manajemen, Department Head dalam 

setiap urusan kepegawaian/ kekaryawanan. 

- Absensi karyawan. 

o Mengembangkan sistem, prosedur dan pelaksanaan pemberian upah 

karyawan. 
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o Bekerjasama dengan Departemen yang terkait/ minta dalam perekrutan 

karyawan sesuai dengan standart, peraturan dan prosedur yang berlaku. 

Membantu mereka dalam orientasi, pelatihan, pengembangan dan 

evalusi staffnya. 

o Mewakili Hotel dalam semua urusan, hubungan dengan instansi atau 

organisasi Tenaga Kerja dan membantu Hotel dalam menjalin 

kerjasama denganya. 

o Mengemati apakah Disiplin dan Peraturan Karyawan yang berlaku 

berjalan tanpa unsure paksaan, menyelidiki dan meninjau kemabli 

tindakan disiplin karyawan, bekerjasama dengan DH terkait pada 

setiap ada revisi, perubahan atau penegasan atas tindakan disiplin 

tersebut, saran dan kejelasan atas keputusan akhir yang diambil 

manajemen sehubungan tindakan tersebut. 

o Menjamin peraturan yang berlaku di Hotel sesuai (tidak bertentangan) 

dengan Peraturan Pemerintah, menghadiri undangan dan memenuhi 

setiap perturan yang berlaku, bekerjasama dengan Depnaker dan 

Instansi terkait lainnya sehubungan dengan inspeksi dan kasus lain 

sebelum dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan badan Hukum. 

o Mengikuti semua informasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, 

kegiatan karyawan serta program dan kebijaksanaan Hotel. 

o Menyimpan dan menyusun file karyawan, dokumen, semua prosedur 

dan peraturan, serta surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan 

personalia. 
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o Mengajukan, menyiapkan dan melaksanakan special program untuk 

karyawan. 

o Membantu karyawan yang mempunyai problem, khususnya yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pekerjaanya. 

o Melakukan pemeriksaan atas kebersihan office Personalia, ruangan 

dan isi locker serta ruang makan karyawan. 

o Mempelajari dan meninjau kembali Peraturan, Prosedur dan 

pelaksanaannya menyarankan perubahan/ perbaikanya kepada 

manajemen. 

2. Personnel Officer 

Tugas : 

o Menjaga dan memelihara hubungan baik antar departemen. Section 

dan sesama karyawan. 

o Mengawasi dan mengelola administrasi locker karyawan. 

o Menyiapkan Time Card untuk seluruh karyawan, mengelola, mengatur 

dan menyiapkan Time Card secara tepat dan benar. 

o Membuat laporan yang menjadi tugasnya sebagai berikut: 

- Overtime Karyawan 

- Cuti dan DP Karyawan 

- Laporan/ daftar hadir absensi seluruh karyawan per 

Departemen baik harian maupun bulanan. 

- Pengelolaan dan pengaturan makan karyawan. 
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- Pengelolaan, pengaturan dan administrasi Trainee sesuai 

Postnya. 

o Membantu Security dalam mengontrol/ mengawasi karyawan atau 

bukan karyawan yang keluar masuk area hotel sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

o Menyiapkan locker dan kuncinya untuk karyawan, mengatur 

permintaan pergantian locker dan kuncinya, serta menyimpan dan 

membuat catatan/ administrsi distribusinya. 

o Menyimpan dan mengatur semua file, Time Card dan semua surat 

baik keluar maupun masuk, yang berkaitan dengan personalia. 

o Menyimpan dan mengatur semua file yang masuk. 

o Melakukan pemeriksaan atas kebersihan office Personalia, ruangan 

dan isi locker serta ruang makan karyawan. 

3. Security Supervisor 

Tugas : 

o Mengarahkan mengkoordinasikan aktifitas/ kegiatan security 

(bawahannya), yang berkaitan dengan penerapan/ pelaksanaan sistem 

dan prosedur keamanan yang berlaku di Hotel. 

o Mengembangkan dan memberikan saran kepada manajemen, 

keslamatan, metode/ cara-cara baru untuk meningkatkan dan menjamin 

keamanan. 

o Merencanakan dan membuat jadwal aktivitas sehari-hari seluruh staff 

security.  
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o Bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat dalam penyelidikan 

menangani tindak kejahatan, kecelakaan, dsb. 

o Mengadakan training/ pelatihan dengan semua karyawan mengenai 

penggunaan alat-alat pengamanan yang benar, mengadakan latihan 

cara-cara mengatasi kebakaran secara berkala. 

o Melaksanakan tugas-tugas pengamanan lainnya. 

4. Security Guard 

Tugas: 

o Melakukan patroli keseluruh area hotel, dan apabila pada saat patroli 

menemukan kejanggalan/ hal yang tidak beres, dimohon segera atasi/ 

follow up dan informasikan kepada atasan. 

o Membantu menyebrangkan mobil tamu baik yang maupun yang keluar 

area hotel. 

o Menjaga dan menjamin keamanan. 

o Menerima surat masuk dan mendistribusikannya atau menyerahkan ke 

office boy untuk didistribusikan ke departemen terkait. 

o Menerima tamu yang datang dan menginformasikan ke departemen 

yang terkait. 

o Melakukan body checking terhadap karyawan yang akan pulang/ 

meninggalkan area hotel. 

o Mengecek setiap yang masuk sesuai dengan schedule yang masuk ke 

Personalia, bila berbeda beri catatan dan alasannya. 

o Mengawasi setiap orang/ tamu yang keluar/ masuk area hotel. 
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o Meminta surat ijin keluar setiap karyawan yang keluar area hotel pada 

jam tugasnya. 

o Membaca logbook security/ section dan lakukan follow-up uang 

diperlukan/ dibutuhkan. 

 

B. Human Resources Departement (Personalia) Hotel Agas Internasional 

Menurut struktur organisasi Hotel Agas Internasioanal, kedudukan 

humas berada di bawah Marketing Manager. Namun dalam operasionalnya, 

fungsi humas dijalankan tidak hanya oleh Departemen Marketing, melainkan 

bekerja sama dengan Human Resources Deapartment atau yang lebih dikenal 

dengan Departemen Personalia. Dalam hal ini, Public Relations berfungsi 

sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan publiknya, serta 

berugas untuk menjaga citra positif perusahannya.  

Selain sebagai pengelola tenaga kerja, Personalia juga berperan 

sebagai Humas internal di Hotel Agas Internasional yang menjalankan fungsi 

employee relations. Sesuai dengan jabatan yang dimiliki, Human Resources 

Manager dan staffnya sebagai humas internal yang melaksanakan kegiatan 

employee relations telah memiliki tugas masing-masing dengan batasan 

kewenangan yang jelas. 

Departemen Personalia dipimpin oleh seorang Human Resources 

Manager (HRM) yaitu Bapak Edi Susanto S. St. Par yang bertanggung jawab 

secara langsung dan berkewajiban menyampaikan laporan bulanan secara 

rutin kepada General Manager. Kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus 
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melalui persetujuan General Manager, tetapi HRM tetap memiliki kebebasan 

penuh dalam pelaksanaan tugas yang digariskan. 

Dalam melaksanakan tugasnya HRM dibantu oleh seorang staff 

yaitu Ibu Kristanti Ayu. Peran dari Personalia itu sendiri terlihat melalui 

pelaksanaan tugas (job performance), kepribadian (personality) dan 

kemampuan HRM dan staffnya dalam mengorganisir. Dari buku panduan 

perusahaan tercantum tanggung jawab Departemen Personalia, yaitu: 

§ Perencanaan, pengarahan, pengawasan, koordinasi dan berperan serta 

dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan kepegawian seperti 

kesejahteraan karyawan, upah/ gaji dan program pelatihan. 

§ Membuat rumusan dan rekomendasi terhadap penerapan dan 

pelaksanaan program, prosedur, peraturan dan didiplin karyawan. 

 

C.  Peran Personalia dalam Membangun Citra Perusahaan 

   Citra adalah tujuan utama sebuah perusahaan. Terciptanya suatu 

citra perusahaan (coorperate image) yang baik di mata khalayak atau 

publiknya akan banyak menguntungkan. Citra didefinisikan oleh Philip 

Henslowe (2000: 2) sebagai: ” The impression gained according to the level 

of  knowledge and understanding of facts (about people, products, or 

situations)”. 

   Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, jadi bukan citra atas produk atau pelayanannya saja. Terciptanya 

coorperate image yang baik di mata publiknya akan banyak menguntungkan 
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perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan citra perusahaan (Linggar 

Anggoro, 2000: 62) adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan dan 

bukan citra atas produk dan pelayanan saja. 

   Upaya perusahaan dalam membangun citra yang positif dimulai 

dari dalam perusahaan, dan kinerja seorang humas sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan organisasi dimana humas berperan sebagai pengelola 

hubungan baik antara karyawan dengan pemegang kekuasaan dan antara 

karyawan dengan karyawan, buruh, dan sebagainya. 

   Melalui pengelolaan hubungan baik di dalam organisasi dapat 

mengoptimalkan kinerja karyawannya. Banyak cara yang dilakukan Hotel 

Agas Internasional dalam upaya mencerdaskan organisasi. Semakin banyak 

informasi yang didapat maka makin cerdaslah organisasi itu. 

    Beberapa hal yang sangat menentukan keberhasilan dari sebuah 

perusahaan/ hotel dalam upaya mencapai tujuannya, diantaranya yakni: 

karyawan hotel dan pelayan hotel. Pendekatan yang dilakukan oleh Personalia 

sebagai pelaksana fungsi kehumasan di Hotel Agas Internasional dalam 

membangun citra positif melalui pendekatan keterbukaan pelayanan dan 

keterbukaan manajemen dengan harapan karyawan menjadi aktif dalam 

menyampaikan inisiatif, kreativitas, pendapat maupun saran dan kritiknya 

dalam melakukan pekerjaanya serta mampu meningkatkan dedikasi, loyalitas, 

dan disiplin yang tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang 

berkualitas kpada publiknya. 
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   Dalam mencapai sasaran citra positif  Hotel Agas mempunyai 

tolok ukur, sebagai berikut: 

§ Citra  
§ Kepercayaan 
§ Realitas 
§ Manfaat 
§ Keterikatan (Rosady Ruslan, 1997: 50-52) 

 

Agar program employee relations dpat berjalan efektif, pihak 

personalia berupaya untuk menjaga hubungan baik dan hubungan saling 

menguntungkan antara karyawan dan perusahaan agar terjalin rasa saling 

percaya dan timbul rasa saling memiliki (sense of belonging) untuk 

memajukan perusahaan. Usaha untuk membangun citra positif Hotel di mata 

publik dimulai melalui pendekatan kepada para karyawannya. 

D.  Forum Komunikasi Karyawan  

   Untuk menjalin komunikasi antar karyawan dan antara karyawan 

dengan manajemen diadakan pertemuan setiap tiga bulan sekali dn pertemuan 

tahunan yang disebut Forum Komunikasi Karyawan. Dalam pertemuan 

tersebut pihak manajemen akan menentuan sebuah tema yang menjadi pokok 

bahasan dan menyampaikan segala pekembangan dari perusahaan dan 

kebijaksanaan yang akan diterapkan terhadap karyawan dalam jangka panjang 

maupun pendek. 

   Para karyawan berkesempatan untuk mengutarakan keluhan-

keluhan selama mereka bekerja di Hotel Agas Internasional yang berkaitan 

tentang pekerjaan dengan pihak manajemen dan berupaya mencarikan jalan 

tengah yang telah dicapai demi perbaikan untuk mencapai hasil yang 
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maksimal dan berkualitas. Pada tahun 2008 ini Forum Komunikasi Karyawan 

baru diadakan satu kali yakni pada tanggal 30 April 2008 yang mengambil 

tema “Dengan Komuniksai Kita Tingkatkan Kinerja” 

 

E.  Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Hotel AGAS 

Internasional selama tiga bulan ( 1 Maret 2008 – 30 Mei 2008 ), Penulis 

melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1. Membantu mengatur file – file yang ada dan menjaga kerapiannya 

2. Membantu membuat Inter Office Communication (IOC) 

3. Merekap data Banquet Event Order dan menyusun file-nya dengan rapi 

4. Mengikuti acara  Pengajian Maulud Nabi Muhammad SAW 

5. Membantu menyiapkan Staff Party dan Forum Komunikasi Karyawan 

6. Membantu membuat surat balasan kapada instansi yang bekerjasama 

dengan Hotel Agas Internasional 

7. Menerima telepon dan mencatat informasi yang masuk. 

8. Membantu menghubungi sekolah-sekolah yang mengadakan program On 

The Job Training untuk melaksanakan training di Hotel Agas 

Internasional. 

9. Membantu menerima tamu yang ada hubungan kerja dengan Personalia 

Hotel Agas Internasional   

10. Membantu membuat perss release. 
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F. Kendala Yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

 Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Media Di Hotel AGAS Internasional 

selama tiga bulan ( 1 Maret 2008 – 30 Mei 2008 ), penulis mengalami beberapa 

kendala, antara lain : 

1. Belum begitu paham dalam membuat  press release 

2. Kurang percaya diri ketika menghadapi customer 

3. Belum begitu mengerti dalam kegiatan korespondensi, seperti pembuatan 

surat permohonan sponsorhip,    kontrak kerja sama, dan guarantee letter   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 Hubungan antarkaryawan di Hotel Agas Internasional telah terjalin dengan 

baik dan tidak pernah mengalami konflik dalam perusahaan. 

 Fungsi Humas Internal di Hotel Agas Internasional dilaksanakan oleh 

seorang HRM dan dibantu oleh seorang staffnya melalui berbagai program 

employee relations yang diantaranya:  

§ Perencanaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 

manpower planning dan training program maupun managerial 

development. 

§ Pembinaan mental. 

§ Team building 

§ Kegiatan olah raga dan kegiatan kekeluargaan. 

§ Pemilihan Best Employee 

  Fungsi kehumasan di perusahaan ini sudh dapat dikatakn berjalan, fungsi 

kehumasan yang dimaksud adalah peran humas untuk senantiasa melakukan 

aktivitas kepegawaian yang diarahkan pada pembentukan karyawan yang 

berkualitas. 

  Media penghubung yang digunakan saat ini hanyalah terbatas pada 

hubungan tatap muka, yakni melalui Forum Komuniasi Karyawan yang 

diadakan setiap tiga bulan sekali dengan tema tertentu setiap kalinya. 
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B. SARAN 

a. Saran untuk Hotel AGAS Internasional : 

1. Pelaksanaan Personalia di Hotel AGAS Internasional sudah berjalan 

cukup baik, tetapi akan lebih baik lagi jika ada komunikasi yang lebih 

banyak lagi sehingga Personalia tidak dianggap sebagai “Neraka” oleh 

para karyawan. Jadi, jika karyawan akan memasuki ruang personalia 

bias dengan hati yang lega dan tenang. 

2. Koordinasi antar departemen di Hotel AGAS Internasional perlu 

ditingkatkan lagi demi terwujudnya manajemen perusahaan yang baik. 

 

b. Saran untuk Program Studi DIII Public Relations FISIP UNS : 

1. Kegiatan presentasi dalam perkuliahan hendaknya lebih ditingkatkan 

lagi agar mahasiswa mempunyai kemampuan public speaking yang 

bagus. 

2. Pemberian materi dalam perkuliahan perlu diperhatikan, misalnya ; 

memberi contoh bagaimana mengadakan press conference, membuat 

korespondensi seperti press release, advetorial, dan surat-surat lainnya. 
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