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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kehidupan sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. 

Komunikasi menduduki tempat yang sentral, karena struktur, keluasan jangkauan, 

dan ruang lingkupnya hampir sepenuhnya ditentukan oleh teknik-teknik 

komunikasi. Public Relations melakukan fungsi komunikasi dengan semua publik 

internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan hubungan positif dan 

untuk menciptakan konsistensi antara tujuan organisasional dengan harapan 

masyarakat.  

Adapun ruang lingkup tugas dari seorang Public Relations menurut 

Kriyantono (2008:23-25) di dalam usaha mencapai tujuannya adalah dengan 

melakukan beberapa aktivitas, yaitu: 

1. Publication & Publicity : mengenalkan perusahaan kepada publik. 

Misalkan membuat tulisan, yang disebarkan ke media, newsletter, artikel, 

dan lainnya. 

2. Event : sebagai upaya membentuk citra. 

3. News : untuk menyebarkan informasi kepada publik melalui produk-

produk tulisan, seperti press release, newsletter, berita, dan lainnya. 

4. Community Involvement : program-program yang ditujukan untuk 

menciptakan keterlibatan komunitas atau masyarakat sekitar.  

5. Identity Media : membina hubungan dengan media (pers) karena media 

menjadi mitra kerja abadi Public Relations. Media membutuhkan Public 

Relations sebagai sumber berita, sedangkan Public Relations 

membutuhkan media sebagai sarana penyebaran informasi serta 

pembentuk opini publik. 

6. Lobbying : melakukan upaya persuasi dan negosiasi dengan berbagai 

pihak. Keahlian ini tampak dibutuhkan misalkan pada saat terjadi krisis 

manajemen untuk mencapai kata sepakat diantara pihak yang bertikai. 
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7. Social Investment : membuat program-program yang bermanfaat bagi 

kepentingan dan kesejahteraan sosial.  

Seiring dengan terus berkembangnya media baru sejak hadirnya di akhir 

abad ke 20, sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai media baru 

adalah digital. Menurut McQuail (2011:148), media baru adalah berbagai 

perangkat teknologi komunikasi yang selain baru, juga bersifat digitalisasi dan 

ketersediaannya luas untuk penggunaan sebagai alat komunikasi. Perubahan 

utama yang berkaitan dengan munculnya media baru adalah (McQuail,2011:152) : 

1. Digitalisasi dan konvergensi atas segala aspek media. 

2. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang makin meningkat. 

3. Moilitas dan delokasi untuk mengirim dan menerima. 

4. Adaptasi terhadap peranan publikasi dan khalayak. 

5. Munculnya beragam bentuk baru ‘pintu’ (gateway) media. 

6. Pemisahan dan pengaburan dari ‘lembaga media. 

Perubahan-perubahan tersebut membuat seorang Public Relations mampu 

mencapai publik sasaran secara langsung, tanpa intervensi dari pihak lain, seperti 

redaksi dan wartawan di media massa yang biasa sebagai gatekeeper dan 

melakukan penyensoran terhadap pesan informasi dari Public Relations kepada 

masyarakat luas. 

Media baru menghadirkan social media yang juga saat ini berkembang 

sangat pesat. Dave Evans (2008:33) mendefinisikan social media sebagai “Social 

media is the democratization of information, transforming people from content 

readers into content publishers.”. Dengan adanya social media, tentunya interaksi 

sosial semakin mudah untuk dilakukan. Onggo (2004:2) mengatakan bahwa social 

media telah menciptakan hubungan yang sebelumnya bersifat one to many, kini 

menjadi one to one. Oleh karena itu, kini banyak perusahaan yang memanfaatkan 

strategi komunikasi melalui social media ini di dalam melakukan publikasi dan 

untuk mendapatkan publisitas sebagai bagian dari Online Public Relations.  

 Di dalam pelaksanaan Online Public Relations, seorang Public Relations 

perlu menggabungkan empat macam karakteristik tools komunikasi, yaitu (Holtz, 

2002:6): 
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1. Strategic : Online Public Relations didesin untuk memberikan efek 

terhadap keuntungan perusahaan. 

2. Integrated : internet digunakan sebagai bagian dari perencanaan 

komunikasi. 

3. Targeted : penggunaan internet didasari oleh tujuan yang ingin 

didapatkan dari khalayak sasaran. 

4. Measurable : perencanaan juga termasuk dengan efektivitas dari usaha 

yang sudah dilakukan. 

Online Public Relations membangun keeksistensiannya di internet dan 

mengelola reputasi online untuk brand dan bisnis. Hal ini dapat dilakukan melalui 

berbagai tools, seperti social media, website, blog, dan liputan media online. 

(Lucinda Boddy, ‘What is digital PR?’ 2013, bizcommunity, diakses pada 24 Juni 

2013, <http://www.bizcommunity.com/Article/196/18/88763.html>.) Meskipun 

dilakukan secara online, namun di dalam pelaksanaannya tetap menerapkan 

langkah-langkah seorang Public Relations konvensional, yaitu seperti yang 

dikemukakan oleh Cutlip, Center, Broom (2006:320) : 

1. Mendefinisikan masalah 

2. Perencanaan dan pemrograman 

3. Mengambil tindakan dan berkomunikasi 

4. Mengevaluasi program 

Banyak brand manager yang mempertimbangkan, apakah sebaiknya 

komunikasi di social media sebaiknya dilakukan secara internal (in-house) atau 

dilakukan secara eksternal (outsource) yang dikenal dengan social media agency. 

Untuk brand-brand yang bersifat nasional atau bahkan internasional, tidak efisien 

lagi jika semua dilakukan secara internal (in-house). (‘Apakah Sebuah Brand 

Membutuhkan Social Media Agency?’ 2011, Arwuda Indonesia, diakses pada 22 

Mei 2013, <http://blog.arwuda.com/article/2011/12/28/apakah-sebuah-brand-

membutuhkan-social-media-agency/#.UcJu6ufFEoI>.) 

Karena itu, kini berkembang bisnis social media agency yang mampu 

menjadi partner utama perusahaan di beberapa situs internet melalui beberapa 

layanan yang ditawarkannya, yaitu : 
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1. Strategic Planning 

Ini adalah  proses yang sangat penting, sebelum perusahaan dan 

merek masuk secara aktif di dalam berbagai social media. Di 

dalam tahap awal inilah ditentukan dan disepakati tujuan, 

segmentasi, “tone and manner” komunikasi, Key Performance 

Indicator (KPI), dan berbagai aspek yang lain. 

2. Execution and Maintanance 

Rencana yang strategis, kreatif dan rinci, perlu dilaksanakan 

dengan baik oleh tim yang kompeten di bidangnya. Pelaksanaan 

suatu strategi di social media perlu mempertimbangkan 

pemanfaatan dan optimalisasi dari berbagai social media tersebut. 

Kemudian, semua ini harus dipertahankan dengan kualitas 

percakapan yang konsisten. 

3. Monitoring and Reporting 

Setelah pelaksanaan, tahap berikutnya adalah memantau proses 

percakapan yang terjadi di social media dengan mendalam dan 

secara berkala. Pada tahap ini dilakukan juga pemantauan terhadap 

berbagai perusahaan maupun kompetitor dari brand terkait. 

Social media agency dapat memudahkan suatu perusahaan dalam 

menangani kebutuhan untuk mengembangkan diri di dalam social media. Selain 

itu, social media agency juga sudah lebih memahami perangkat social media 

untuk berpromosi dengan cara kerja yang sesuai. Social media agency juga 

menawarkan berbagai variasi untuk berbagai jenis promosi dan membuka jaringan 

luas di masyarakat sehingga bisa benar-benar terarah pada audiens yang menjadi 

sasaran perusahaan. Ketika suatu perusahaan mempercayakan suatu agency untuk 

mengelola social media perusahaan, maka agency menjadi frontliners yang 

mengatur segala hal mengenai komunikasi antara khalayak dan perusahaan. 

(‘Fungsi Agensi Media Sosial’ 2012, Arwuda Indonesia, diakses pada 22 Mei 

2013, <http://arwudaindonesia.wordpress.com/2012/01/06/fungsi-agensi-media-

sosial/>.) 

Praktik kerja magang mengambil tempat di salah satu social media 

agency, PT Arwuda Indonesia. Dengan struktur, pola kerja, dan strategi 
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pengelolaan brand yang dimiliki PT Arwuda Indonesia, membuat social media 

agency ini telah dipercaya beberapa brand terkemuka berskala nasional maupun 

internasional untuk menangani berbagai aktivitas di social media. 

 

1.2 TUJUAN KERJA MAGANG 

Seiring perkembangan zaman, mendapatkan teori melalui pendidikan saja 

tidaklah cukup. Perlu dilakukan praktik langsung oleh Mahasiswa supaya bisa 

merasakan langsung bagaimana situasi dan kondisi aktivitas di dunia kerja. 

Berikut adalah tujuan dari dilaksanakannya kegiatan kerja magang: 

1. Menerapkan ilmu dan konsep Online Public Relations melalui social 

media secara langsung di Social Media Agency. 

2. Melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, keterampilan, dan 

kerjasama tim mahasiswa di dalam dunia kerja. 

3. Memiliki pengalaman kerja dalam aktivitas Public Relations. 

4. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan aktivitas di 

bidang social media. 

5. Menuntaskan empat sks internship di semester genap Universitas 

Multimedia Nusantara. 

 

1.3 WAKTU DAN PROSEDUR KERJA MAGANG 

Praktik kerja magang dilakukan di PT Arwuda Indonesia selama empat 

puluh hari kerja, yakni sejak 4 Maret 2013 – 2 Mei 2013. Waktu kerja di PT 

Arwuda Indonesia dilakukan setiap Senin – Jum’at dari pukul 09.00 – 18.00 WIB. 

Peserta magang memiliki seorang mentor / pembimbing lapangan, yaitu 

Nina Patrisia selaku Manager. Pada praktik kerja magang ini, peserta magang 

berada di divisi Social Media Strategists. Peserta magang di PT Arwuda Indonesia 

umumnya membantu pihak yang pada saat itu memang membutuhkan bantuan. 

Berikut adalah prosedur magang yang diikuti: 

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja 

magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar 

Kerja Magang yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan 

ditujukan ke PT Arwuda Indonesia. 
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2. Mengajukan surat lamaran dan CV ke PT Arwuda Indonesia untuk 

melakukan praktik kerja magang dengan periode dua bulan, disertai 

dengan Surat Pengantar Kerja Magang dari kampus. 

3. Meminta surat keterangan dari PT Arwuda Indonesia yang 

menandakan telah diterima sebagai peserta magang di perusahaan 

tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur PT Arwuda 

Indonesia, Nina Langitan, lalu diserahkan ke BAAK. 

4. BAAK memberikan KM-02 sampai KM-07, yang terdiri dari kartu 

kerja magang, formulir absensi, formulir realisasi kerja magang, 

formulir hasil penilaian praktik kerja magang, dan formulir penyerahan 

laporan magan. Semua itu akan dilengkapi dengan tanda tangan dari 

mentor / pembimbing lapangan, Nina Patrisia. 

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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