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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Praktisi PR saat ini dibutuhkan bagi setiap perusahaan atau organisasi 

untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan Public Relations. 

Praktisi PR dapat ditemukan dalam perusahaan konsultansi PR yang dapat 

membantu perusahaan dalam kegiatan public relations seperti media 

relations, marketing communications, financial communications, crisis 

communications, dan sebagainya. Sehingga jasa praktisi PR terbentuk dalam 

perusahaan konsultansi PR yang berdiri sah secara hukum.  

Menurut Frank Jefkins dalam buku Public Relations edisi keempat 

(1992:34), praktek konsultan public relations merupakan penyelenggara jasa-

jasa teknis dan kreatif tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

memiliki keahlian berdasarkan pengalaman dan latihan yang telah mereka 

dapatkan sebelumnya, serta di dalam menjalankan fungsi-fungsi itu mereka 

memiliki suatu identitas perusahaan yang sah menurut hukum. Keseluruhan 

atau pokok penghasilan yang diterima oleh perusahaan  humas tersebut adalah 

upah atau pembayaran profesional atas jasa pelayanan yang diberikan oleh 

pihak-pihak pelanggang atau klien berdasarkan kontrak konsultansi. 

PT. Indo Cognito merupakan perusahaan konsultansi lokal di Indonesia 

yang memiliki jaringan lokal cukup luas sehingga banyak perusahaan lokal 

maupun non-lokal menggunakan PT. Indo Cognito sebagai pihak ketiga untuk 

menjadi konsultan public relations perusahaannya. PT. Indo Cognito 

memiliki banyak klien dari perusahaan multinasional. Pengertian klien dalam 

buku Public Relations (Edisi keempat) Frank Jefkins (1992:36) adalah suatu 

organisasi perusahaan, individu, atau sekelompok individu yang meminta atau 

yang membutuhkan jasa-jasa profesional di bidang kehumasan baik itu dalam 

bentuk suatu paket program maupun sekedar saran-saran dan kegiatan tertentu 

yang terbatas, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh kedua belah 

pihak. (Menurut PRCA). 
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Keinginan klien yang diajukan terhadap perusahaan konsultansi akan 

menjadi sebuah tantangan bagi para konsultan dalam menghadapi segala 

macam masalah dan kebutuhan klien yang bertujuan untuk kepentingan 

perusahaan. Sebagai perusahaan yang menawarkan jasa konsultansi PR, PT. 

Indo Cognito memiliki pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai bidang 

komunikasi public relations untuk dapat menjalankan tugasnya dalam 

mengkomunikasikan pesan kepada publiknya maupun dalam menjalin dan 

menjaga hubungan baik antara perusahaan dan publiknya. 

Dalam buku Careers in Advertising and Public Relations (2005:20), 

dikatakan bahwa halaman berita online setiap harinya selalu diperbaharui 

24/7 sehingga dapat dikatakan seorang praktisi public relations profesional 

yang benar-benar pada tingkat maksimal mengelola pemberitaan mengenai 

kliennya adalah PR profesional yang tidak pernah tidur. Dalam artian jika 

melihat pekerjaan seorang konsultan PR, mereka diharapkan untuk selalu bisa 

diandalkan dalam segala waktu, kondisi dan situasi apapun karena tragedi dan 

musibah yang berpotensi krisis tidak dapat diprediksi kedatangannya. 

Kemudian hal ini menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan yang tidak 

memiliki kemampuan dalam mengelola pemberitaan positif maupun negatif 

selama 24 jam. Mereka akan membutuhkan konsultan public relations 

sebagai pihak ketiga yang mengontrol dan mengelola pemberitaan positif dan 

negatif di media cetak, televisi, radio, maupun online.  

Pemilihan tempat kerja magang ini didasari oleh kebutuhan dan keinginan 

penulis dalam mempelajari langsung dan menambah wawasan mengenai 

aktivitas konsultansi PR, sehingga penulis dapat mempraktikkan ilmu yang 

telah dipelajari selama perkuliahan dan kelak mampu menjalani tugas seorang 

praktisi PR dengan berbekal pengalaman.  
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1.2 Tujuan Kerja Magang 

 

Program kerja magang merupakan mata kuliah wajib di perkuliahan Universitas 

Multimedia Nusantara dan persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan 

S1 jurusan Public Relations. Dengan mengikuti program kerja magang di PT. 

Indo Cognito, penulis berharap dapat memahami lebih mendalam mengenai dunia 

public relations. Namun tujuan spesifik mengikuti program kerja magang ini 

adalah : 

1. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung aktivitas 

konsultansi public relations di PT. Indo Cognito sebagai perusahaan 

konsultan public relations. 

2. Untuk dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung kegiatan media 

relations yang dilakukan oleh PT. Indo Cognito sebagai perusahaan 

konsultan public relations. 

3. Untuk dapat mengetahui secara langsung bagaimana PT. Indo Cognito 

sebagai perusahaan konsultan public relations menghadapi dan 

memberikan pelayanan kepada klien.  

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Kerja Magang 

Waktu pelaksanaan program kerja magang di divisi konsultan Public 

Relations PT. Indo Cognito dilakukan selama 2 bulan 17 hari, mulai per 

tanggal 1 Juli – 17 September 2014. Lama kerja 8 jam sehari, mulai pk. 

09.00 – 17.00.  Peraturan penggunaan pakaian sopan, casual (boleh 

menggunakan jeans dan sepatu converse) setiap hari, terkecuali pada saat 

event tertentu (tergantung acara informal atau formal). 

 

1.3.2 Prosedur Kerja Magang 

Prosedur pelaksanaan praktek kerja magang dimulai dengan mengajukan 

permohonan kerja magang terlebih dahulu. Penulis mengajukan 

permohonan dengan menghubungi kantor PT. Indo Cognito dan 
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mengirimkan CV (Curricullum Vitae) beserta cover letter dan transkrip 

nilai sementara melalui e-mail.  

 

Setelah mendapatkan konfirmasi dari perusahaan, penulis melakukan 

interview seputar CV, tes bahasa inggris secara lisan, dan penjelasan 

mengenai KPI (Key Performance Indicator) for Intern dilakukan langsung 

oleh Junior Associates yaitu Ayu Maharani, Dimas dan Yurista.   
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