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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini, Public Relations (PR) dianggap memainkan peranan penting 

dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Hal ini terlihat dari semakin 

beragamnya aktivitas-aktivitas perusahaan yang digagas oleh divisi PR. 

Disadari atau tidak, walaupun sebagian besar perusahaan belum memiliki 

divisi Public Relations, kegiatan yang mereka lakukan sesungguhnya 

bersinggungan dengan kegiatan PR, seperti misalnya melakukan penyebaran 

informasi menggunakan rilis. Divisi Public Relations dalam sebuah 

perusahaan umumnya disebut sebagai In-House PR, divisi inilah yang 

bertanggung jawab dalam menyusun serta melakukan seluruh aktivitas PR. 

Aktvitas PR yang dilakukan merupakan upaya perusahaan untuk menjaga 

reputasi mereka dan memang menjadi tugas dari seorang public relations 

untuk mengukur serta mengelola reputasi perusahaan (Doorley, 2007:3), 

bahkan menurut Haywood (2002:8) seorang praktisi PR yang professional 

harus dapat mengelola dan mengkoordinasi berbagai macam hubungan yang 

membantu menciptakan reputasi dalam benak seluruh publik perusahaannya. 

Pengertian reputation management menurut Doorley (2007:4) adalah kegiatan 

mengukur, memantau, serta mengelola reputasi sebagai aset dan tanggung 

jawab. Sedangkan definisi In-House PR menurut Reddi (2009:102) adalah PR 

mandiri yang terdiri dari tim PR yang mengatur hubungan dengan pegawai 

dalam sebuah organisasi dan konsumen/publiknya. In-House PR merupakan 

divisi yang wajib memiliki pemahaman komprehensif terhadap tujuan, visi 

dan misi, identitas, serta hal lain yang berkaitan dengan perusahaan dimana ia 

berada, sehingga dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada seluruh 

pemangku kepentingan. Namun adakalanya dalam menyelenggarakan serta 

menghadapi berbagai permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan 

pemangku kepentingan, mereka memerlukan bantuan dari pihak ketiga, dalam 

hal ini yakni PR Consultant.  
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Keberadaan PR Consultant dengan keahlian atau fokus yang beragam 

sekarang banyak dijumpai, sebab saat ini jumlah In-House PR yang 

melakukan kerja sama dengan mereka untuk bersinergi mengatasi persoalan 

perusahaan semakin meningkat. Butterick (2011:109) mengungkapkan bahwa  

 

“A PR Consultancy is a company that works for a number of clients often 

accross different sectors, although one of the features of the modern PR 

Consultancy is increasing specialisation in specific sectors...PR Consultancies 

will not only implement campaigns, they will also help plan and measure their 

success”. 

 

Jika melihat pada kenyataan, biasanya In-House PR yang membutuhkan 

bantuan dari konsultan dengan memanfaatkan ide segar, jaringan serta 

tentunya tenaga ekstra mereka ketika menghadapi permasalahan ataupun saat 

akan mengadakan sebuah aktivitas yang memerlukan bantuan khusus sesuai 

kebutuhan perusahaan.  

SPRI dalam Ruler dan Vercic (2004: 434-435) mengatakan, kegiatan yang 

umum dilakukan oleh sebuah PR Consultant adalah untuk membantu 

membangun strategi perusahaan, mengembangkan strategi dan pengukuran 

isu, untuk menjalankan divisi Public Relations dari sebuah perusahaan (bila 

perusahaan tidak memiliki PR),  untuk merencanakan strategi keuangan dan 

SDM yang efisien, untuk membantu memonitor menejemen isu dari klien. 

Sedangkan, Butterick (2011:115) menyatakan bahwa umumnya layanan yang 

ditawarkan oleh sebuah PR Consultant adalah dalam bidang-bidang seperti 

media relations, crisis and issue management, internal communication, 

strategic communications advice/planning, media training, 

outsources/external press office management, reputation management, dan 

event management. Keuntungan ketika bersinergi dengan jasa PR Consultant 

adalah klien bisa memperoleh masukan dan kritik yang independen, tidak 

terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta membantu menyempurnakan 

program klien yang telah ada, untuk kemudian dibawa menuju arah yang lebih 

baik. Henslowe (2003:12) mengatakan bahwa konsultan pada umumnya lebih 

objektif dan bisa menjadi pelindung bagi reputasi perusahaan, karena mereka 

biasanya dibekali dengan berbagai wawasan, berpengalaman, dan berkualitas 
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untuk mengatasi permasalahan internal dan eksternal. Berdasarkan hal itulah 

mengapa saat ini jasa PR Consultant banyak dilirik oleh berbagai perusahaan 

sebagai pendukung dalam mensukseskan program milik perusahaan mereka.  

Beberapa alasan perusahaan/lembaga yang menggunakan jasa PR 

Consultant diungkapkan oleh Henslowe (2003:10), di antaranya adalah untuk 

memasok kebutuhan di bidang media-relations, organisasi terkadang 

membutuhkan dukungan spesialis dalam kasus tertentu, untuk membantu 

merencanakan dan mengimplementasikan program PR, dsb. Berangkat dari 

alasan tersebut, maka dapat dikatakan perusahaan yang tidak berhasil 

mengontrol suatu kegiatan PR cenderung menggunakan jasa konsultan untuk 

membantu pihak In-House PR untuk mengelolanya, seperti membantu 

kegiatan Corporate Social Responsibility, Product Launching, Perception 

Audit, atau umumnya untuk membantu mengatasi krisis yang menghantam 

perusahaan. 

Umumnya, PR Consultant menawarkan beberapa layanan yang menurut 

Butterick (2011:10) terbagi menjadi 4 bagian besar. Pertama, Consumer, di 

sini peran konsultan adalah membantu mendesain serta mengimplementasikan 

kampanye dalam mempromosikan sebuah brand, produk/jasa kepada 

konsumen. Kegiatan PR di sini sebagian besar mendukung kampanye 

pemasaran, dan komunikasinya cenderung bersifat satu arah. Kedua, 

Financial PR, peran konsultan lebih mengarah pada mengatur reputasi 

perusahaan di mata jurnalis keuangan, analis, dan investor. PR Consultant 

umumnya bekerja sama untuk mempresentasikan hasil tahunan, dan bahkan 

untuk kasus spesifik seperti merger maupun akuisisi perusahaan. Ketiga, 

Lobbying and Public Affairs, PR Consultant akan memberikan saran terkait 

bagaimana menghadapi kasus yang dihadapi di depan Pemerintah, Politikus, 

maupun Dewan Lokal. Konsultan berupaya mengingatkan klien terutama 

kepada isu politis maupun peraturan yang mampu mempengaruhi klien dalam 

memetakan kinerja di bidang politik. Keempat, Corporate Communication, 

PR Consultant memadukan seluruh fungsi di atas yang tujuan akhirnya untuk 

melindungi reputasi perusahaan secara keseluruhan daripada mempromosikan 

produk/jasa. 
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Di Indonesia, khususnya di Jakarta, jumlah PR Consultant meningkat 

pesat. Banyal bermunculan perusahaan baru yang lingkup utamanya dalam 

bidang jasa konsultasi praktik PR untuk membantu perusahaan/lembaga 

Pemerintah, contohnya Fortune PR, Royston Advisory, Maverick, Indopacific 

Edelman, Weber Shandwick, Prasasta Reputation Management, Share 

Communication, dsb. Praktik kerja magang yang berlangsung mengambil 

tempat di Prasasta Reputation Management, sebab perusahaan tersebut 

meskipun belum berdiri terlalu lama, telah memiliki klien yang jumlahnya 

cukup banyak, serta dipimpin oleh Minar Yuliawati selaku senior advisor 

yang merupakan mantan Corporate Communication Manager dari PT HM 

Sampoerna dan Managing Director di APCO, yakni sebuah konsultan PR di 

Jakarta. Ranah yang menjadi spesialisasi dari Prasasta Reputation 

Management adalah bagaimana cara membentuk dan mengelola reputasi 

perusahaan ataupun lembaga pemerintahan, walaupun tidak menutup 

kemungkinan untuk tetap menjalankan praktik PR yang permintaanya diluar 

pengelolaan reputasi, seperti beberapa klien yang telah ditangani oleh Prasasta 

Reputation Management, mereka cenderung memiliki kepentingan lain diluar 

pengelolaan reputasi perusahaan secara umum, seperti brand activation dan 

event planning. Akan tetapi Prasasta Reputation Management tetap 

mengarahkan serta mengedukasi setiap kliennya bahwa setiap program yang 

diusulkan oleh mereka merupakan bagian dari pengelolaan reputasi 

perusahaan, sehingga perlu koordinasi serta eksekusi secara cermat. PR 

consultant dipilih berdasarkan pertimbangan penulis bahwa dengan bekerja di 

sebuah PR consultant, pengalaman yang diperoleh akan variatif dan beragam. 

Hal ini berangkat dari realita, dimana umumnya sebuah PR consultant tidak 

hanya menangani satu masalah saja, selain itu klien yang beragam tentunya 

memiliki permasalahan yang beragam pula. 

Prasasta Reputation Management memiliki klien yang beragam kegiatan 

bisnisnya, mulai dari peralatan elektronik hingga produk makanan. PT 

Toshiba Visual Media Network hingga PT Sarimelati Kencana pemilik Pizza 

Hut Indonesia, menggunakan PT Prasasta Cipta Artha melalui Prasasta 

Reputation Management sebagai konsultan untuk membantu program milik 
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mereka, di sisi lain lembaga ataupun asosiasi seperti Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (HIPMI) dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) juga 

turut menggunakan Prasasta Reputation Management sebagai PR Consultant 

mereka. Hal ini menunjukkan reputasi dari Prasasta Reputation Management 

yang mampu menangani beragam klien, baik komersil maupun asosiasi.  

Kemampuan Prasasta Reputation Management dalam menjalin hubungan 

dengan media menjadi kunci dari keberhasilan dalam memperoleh beragam 

klien. Hal ini berangkat dari pentingnya sebuah pemberitaan dari sebuah 

aktivitas serta opini yang terbentuk atasnya melalui media, sehingga banyak 

klien yang meminta bantuan Prasasta Reputation Management dari segi 

bagaimana menciptakan pemberitaan serta pengelolaan isyu agar memiliki 

cakupan yang luas.  

Pokok bahasan yang diambil adalah terkait praktik Media relations yang 

dilakukan selama kerja praktik. Media relations dipilih karena selama masa 

praktik kerja magang, kegiatan yang berkaitan dengan media relations 

memiliki porsi yang cukup besar serta intensitasnya lebih tinggi dibanding 

dengan kegiatan PR lainnya. Ridgway (1996:5) mengungkapkan bahwa  

 

“The term media relations refers to the communication pattern between an 

organization and those sections of the media which are interested in its 

activities. Such communication may be concerned with anything and 

everything which happens within and around that organization. It may also be 

concerned with local and national issues, with finance and legislation and 

with public opinion.” 

 

Manfaat dari adanya aktivitas media relations menurut Nova (2009:211) ada 

tiga. Pertama, untuk membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung 

jawab organisasi dan media massa. Kedua, untuk membangun kepercayaan 

timbal balik dengan prinsip saling menghormati dan menghargai serta 

kejujuran dan kepercayaan. Ketiga, sebagai penyampaian/perolehan informasi 

yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. 

Penjelasan mengenai definisi dan manfaat kegiatan media relations cukup 

jelas untuk menunjukkan betapa besarnya peran kegiatan ini dalam 

mendukung aktivitas PR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/lembaga 
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dalam membentuk reputasi baik dengan teman-teman media, yang pada 

akhirnya menuntun pada kepercayaan publik. Nova (2009:210) juga 

menjelaskan mengenai 5 sasaran utama dalam hubungan dengan media yang 

diharapkan dapat dicapai oleh PR. Pertama, untuk memperoleh publisitas 

seluas mungkin tentang kegiatan sera langkah organisasi yang dianggap baik 

untuk diketahui publik. Kedua, untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan 

media secara objektif, wajar, dan berimbang mengenai hal-hal yang 

menguntungkan organisasi. ketiga, untuk memperoleh umpan balik mengenai 

upaya dan kegiatan organisasi. Keempat, untuk melengkapi data bagi 

pimpinan organisasi untuk keperluan kebijaksanaan. Kelima, untuk 

mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi saling 

percaya dan menghormati. 

PT Prasasta Cipta Artha melalui salah satu unit bisnisnya, yakni Prasasta 

Reputation Management sebagai PR Consultant yang menangani beragam 

klien dapat dikatakan andal dalam menjalankan aktivitas media relations-nya. 

Hal ini didukung dengan baiknya hubungan antara Prasasta Reputation 

Management dengan para jurnalis. Tidak hanya wartawan secara umum, 

Prasasta Reputation Management juga membangun hubungan yang dekat 

dengan wartawan yang memang bergelut di bidang tertentu seperti properti.  

Selain dengan rekan wartawan, jaringan hubungan yang luas juga menuntun 

Prasasta Reputation Management untuk berhubungan dengan pakar-pakar di 

bidang tertentu seperti hukum, ekonomi,  bahkan hingga manajemen artis. 

Kegiatan yang dilakukan oleh pemangku jabatan di Prasasta Reputation 

Management biasanya difokuskan untuk menjaga keberlangsungan dari 

hubungan baik yang telah tercipta dengan cara menyelenggarakan konferensi 

pers, masuk ke dalam online forum khusus wartawan hingga mengupayakan 

kedekatan secara pribadi dengan teman-teman wartawan. Di samping itu tidak 

lupa kegiatan seperti menyelenggarakan ramah tamah dengan media, secara 

aktif mengadakan media gathering untuk menginformasikan isu terkini 

tentang perusahaan/lembaga klien yang penting dan menarik untuk media, 

menyediakan narasumber untuk media, dan secara berkala memonitor 

pemberitaan di media.  
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1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang  

Saat ini, mendapatkan teori terkait aktivitas PR tidaklah cukup, diperlukan 

praktik langsung yang dilakukan oleh Mahasiswa untuk merasakan sendiri 

bagaimana praktik aktivitas PR dalam dunia nyata. Pengalaman yang didapat 

juga berguna sebagai bukti track record  Mahasiswa dalam dunia kerja. 

Berikut adalah tujuan kerja magang : 

1. Menerapkan ilmu dan konsep aktivitas Public Relations secara 

langsung di Prasasta Reputation Management. 

2. Menambah wawasan terkait media landscape yang ada di 

Indonesia serta karakteristik dari rekan-rekan wartawan 

3. Menambah wawasan terkait bagaimana cara membangun 

hubungan dengan rekan media sebagai salah satu stakeholder dari 

kegiatan Public Relations. 

4. Mengetahui peranan media dalam aktivitas Public Relations di 

Prasasta Reputation Management. 

1.3. Waktu dan Prosedur Kerja Magang  

Praktik kerja magang dilakukan selama tiga bulan, yakni sejak 1 Juli – 30 

September 2013. Waktu kerja di Prasasta Reputation Management sama 

dengan perusahaan pada umumnya, yakni dilakukan setiap Senin-Jum‟at dan 

mulai dari pukul 08.30 – 17.30 WIB.  

Pembagian keja dilakukan oleh Minar Yuliawati selaku Senior Advisor 

Prasasta Reputation Management, pembagian kerja ini umumnya dilakukan 

pada weekly meeting setiap Senin atau terkadang saat brief dari klien 

diterima. Pada praktik kerja magang ini, tidak ada peletakkan di satu divisi 

tertentu, peserta magang di Prasasta Reputation Management umumnya 

diperbantukan dalam sebagian besar aktivitas klien yang ditangani oleh tim 

yang ada dan memerlukan bantuan. 

Berikut adalah prosedur magang yang diikuti : 

1. Mengajukan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang telah 

ditandatangani oleh Kaprodi, dan ditujukan kepada Prasasta 

Reputation Management. 
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2. Mengajukan surat lamaran dan CV ke Prasasta Reputation 

Management untuk melakukan praktik kerja magang dengan periode 

2-4 bulan, disertai dengan Surat Pengantar Kerja Magang dari 

kampus. 

3. Meminta surat balasan dari Prasasta Reputation Management yang 

menandakan telah diterima sebagai peserta magang di perusahaan 

tersebut. Surat ditandatangani oleh supervisor lapangan (dalam hal 

ini Minar Yuliawati sebagai Senior Advisor), lalu dikirim kembali 

kepada pihak kampus. 

4. Memperlengkapi praktik kerja magang dengan meminta kartu kerja 

magang, formulir absensi, formulir hasil penilaian praktik kerja 

magang, yang nantinya akan dilengkapi dengan tanda tangan dari 

supervisi lapangan setiap harinya. 

5. Setelah periode praktik magang selesai, konsultasi dengan dosen 

pembimbing laporan magang, dan melengkapi data-data yang 

dibutuhkan. 

6. Laporan yang sudah diterima dan disetujui oleh dosen pembimbing 

magang selanjutnya dipresentasikan dalam sidang magang. 
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