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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN  

 

4.1 Profil PT.Selecta  

 PT.Selecta saat ini telah menjadi perseroan terbuka sejak tanggal 18 Juni 1954 

dengan pemegang saham sebanyak 1.110 orang. Selecta tumbuh menjadi perusahaan 

yang berkembang dan bergerak di bidang pariwisata. Taman Rekreasi Selecta terletak di 

Desa Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Sebagai ikon taman rekreasi pertama di kota 

Batu, Selecta mampu mempertahankan eksistensinya di bidang pariwisata dengan terus 

memmbangun dan mengembangkan taman rekreasi, hotel dan restoran yang hingga saat 

ini masih dapat bersaing dengan tempat wisata lain yang berada di kota Batu. 

 Saat ini selecta terus berkembang dengan menambah beberapa bangunan seperti 

membuat hotel baru, menambah fasilitas umum, membangun wahana baru yaitu roller 

coaster, cinema 4D wahana sepedah angin merupakan wahana yang cukup terkenal di 

selecta. Tak hanya itu selecta juga turut membuat ikon putri bunga yang mewakili 

cermin dari bunga-bunga yang ada di selecta. Putri bunga juga sebagai guide dalam 

perjalanan ketika di selecta puti bungan akan mengenalkan kepada pengunjung lebih 

dalam mengenai apasaja yang ada di selecta.  

 Selecta juga terkenal dengan pemandangannya yang indah dan suasana yang 

sejuk sehingga banyak wisatawan yang datang dari berbagai kota untuk menikmati 

keindahan selecta selain itu juga selecta menjadi tempat wisata bersejarah sehingga 
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selecta juga menjadi tempat wisata nostalgia sehingga banyak wisatawan yang datang 

kembali tidak hanya untuk menikmati pemandangan namun juga mengenang masa 

lalunya dalam selecta. Hotel selecta juga menjadi tempa peristirahatan bagi wisatawan 

yang berdatangan.  

4.2 Visi Misi PT.Selecta 

 Selecta bergerak dalam bisnis jasa pariwisata meliputi Taman Rekreasi, 

Perhotelan dan Restoran. Sebagai cikal bakal objek taman wisata di kota Batu. Selecta 

bertekad untuk mengembangkan pariwisata dan upaya melestarikan sumber daya alam 

menjadi visi utama. Sehingga bisa menjadi teladan dengan produk yang berkualitas, 

ramah lingkungan serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan para 

persero dan masyarakat sekitar. 

4.3 Organisasi PT.Selecta 

 Organisasi PT.Selecta terbagi menjadi 3 bagian yaitu unit taman rekreasi, hotel 

dan restoran. Semua bagian ini menjadi satu-kesatuan dalam organisasi PT.Selecta 

dengan dikepalai manajer pada setiap unitnya serta dipimpin oleh 2 pimpinan 

PT.Selecta.  
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4.3.1 Direksi PT.Selecta 

 Direktur Utama  : Samuel Rusdi  

 Direktur   : Sujud Hariadi 

 Dewan Komisaris : Isminarti Perwirani Taringan 

      Drs. Pramono 

      HM. Sutardjo 

      Ir. Dwi Nawangwulan 

      Dra. Triwahyuni Widiestuti 

4.3.2 Sumber Daya Manusia PT.Selecta 

 Karyawan Tetap :  

  Taman Rekreasi : 46 Orang 

  Hotel    : 35 Orang 

  Restaurant   : 17 Orang 

  Marketing   : 3 Orang 

  Satpam  : 19 Orang 

  Adm & Umum  : 10 Orang 

  Total    : 130 Orang  
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4.3.3 Program Internal Relations PT.Selecta 

Program internal relations pada PT.Selecta dibuat untuk menyatukan dan 

mempererat hubungan antar unit dan antar karyawan serta antar karyawan dengan 

perusahaan. Tidak hanya program untuk menyatukan hubungan antar karyawan adapula 

program pelatihan sebagai sarana meningkatkan kualitas sdm pada karyawan. Kegiatan 

internal relation pada PT. Selecta berupa : 

a. Apel karyawan  

Apel karyawan adalah program dalam rangka menyatukan informasi dalam 

perusahaan. Apel di adakan setiap satu bulan sekali pada setiap tanggal 19. Apel 

dilaksanakan di pagi hari dengan di hadiri oleh seluruh karyawan PT.Selecta. 

Apel biasanya dimulai dengan berbaris rapi di halaman taman rekreasi selecta 

dan di akhiri dengan pemberitahuan berupa segala informasi mengenai 

perusahaan.  

b. Pelatihan Karyawan 

Pelatihan Karyawan dilaksanakan rutin dan sesuai dengan jadwal yang telah di 

tentukan. Pelatihan karyawan yang dilaksanakan di PT.Selecta bermacam-

macam. Adapun pelatihan yaitu pelatihan kursus bahasa ingris, pelatihan 

kelistrikan, pelatihan memasak, pelatihan etika pelayanan. Peserta pelatihan 

ialah karyawan dengan bidang yang sesuai dengan bagian pekerjaannya. Selain 

sebagai bentuk pembelajaran sebagai peningkatan kualitas sdm karyawan. Acara 

ini juga sebagai bentuk penyatuan karyawan. 
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4.3.4 Proses Komunikasi Pada Organisasi PT.Selecta  

 Komunikasi dalam organisasi PT.Selecta dilakukan dengan bertatapmuka 

langsung, sambungan lewat walkie talkie atau telpon dan melalui catatan. Cara 

penyampaian ini dapat dibagi berdasarkan cara penyampaian pesan yaitu melalui 2 cara 

dengan melalui pesan verbal dan non verbal.  

 Pesan verbal yaitu pesan informasi dalam berkomunikasi melalui lisan seperti 

bertatapmuka langsung dan telpon maupun penyampaian dalam rapat dan pemberian 

perintah atau tugas.  

 Pesan non verbal yaitu berupa catatan maupun komunikasi melalui simbol-

simbol yang mengandung pesan informasi seperti pada situasi yang mendesak sehingga 

terkadang diperlukan dalam penyampaian berupa pesan dalam whatsup maupun berupa 

catatan. 
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4.3.5 Susunan Kepengurusan Organisasi 


