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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN : 

ICAN EDUCATION CONSULTANT 

 

2.1  Profil Perusahaan 

 PT Info Cemerlang Andal Nusa Education Consultant atau yang lebih 

dikenal dengan nama ICAN Education Consultant hadir sebagai agent 

pendidikan yang berupaya untuk membantu dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang ingin menempuh pendidikan ke luar negeri. ICAN memberikan 

layanan berupa konsultasi gratis bagi masyarakat yang mungkin memiliki 

kesulitan untuk menentukan keputusan seputar sekolah maupun universitas luar 

negeri yang akan dipilih. ICAN juga membantu masyarakat untuk mengurus 

segala keperluan dan kebutuhan terkait dengan perizinan untuk menempuh 

pendidikan ke luar negeri. 

Awal mulanya, ICAN Education Consultant didirikan di Singapura pada 

tahun 2008. Setelah itu, pada Mei 2011, ICAN Education Consultant resmi 

mendirikan perusahaannya di Indonesia. Kantor utama ICAN di Indonesia 

berbasis di Gading Serpong, Tangerang. Sampai saat ini, ICAN terus berupaya 

untuk memperluas kawasan jangkauannya. Hal tersebut dibuktikan dengan 

dibukanya cabang pertama ICAN di Pontianak pada Juli 2012 dan cabang 

keduanya di Jakarta Utara pada Maret 2014. 

“If we can, why can’t you?” adalah slogan dari ICAN Education Consultant. 

Slogan tersebut mengandung makna bahwa telah banyak student yang dibantu 

oleh ICAN untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri dan semuanya berhasil. 

Jika semua student terdahulu tersebut dapat berhasil untuk melanjutkan 

pendidikan ke luar negeri, maka mengapa “anda” tidak bisa? Pada intinya, ICAN 

akan berupaya memberikan yang terbaik sehingga “anda” juga bisa untuk 

menempuh pendidikan ke luar negeri. 
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Seperti perusahaan pada umumnya, ICAN Education Consultant tentunya 

memiliki logo yang mana merupakan simbol dari perusahaan. Logo perusahaan 

memang berguna untuk membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenali 

suatu perusahaan. Berikut adalah logo dari ICAN Education Consultant: 

 

 

 

 

 

 

Filosofi dari logo tersebut yaitu : 

1) Pena sebagai pengganti huruf „i‟ dalam kata ICAN, sekaligus melambangkan 

bahwa ICAN siap untuk menorehkan kisah pengalaman menyenangkan 

untuk pelanggan yang menggunakan jasa ICAN. 

2) Buku melambangkan bahwa ICAN bergerak di bidang pendidikan 

3) Orang dan Bola Dunia melambangkan bahwa ICAN memberikan jasa 

konsultasi serta pelayanan pengurusan visa yang bertujuan untuk membantu 

pelajar untuk dapat berkuliah baik di dalam maupun di luar negeri. 

4) Warna biru pada logo melambangkan ketenangan, yaitu bahwa tidak adanya 

kekuatiran dari pelanggan dalam menggunakan jasa ICAN dalam 

pengurusan visa dan keperluan sekolah di luar negeri 

5) Warna hijau pada logo melambangkan kemakmuran, karena ICAN tidak 

memungut biaya pembayaran, karena jasa konsultasi ICAN bersifat gratis 

ICAN Education Consultant memiliki visi misi yang dijalani dan dipegang 

teguh agar tercapai keselarasan dan keberhasilan. Adapun visi dan misi tersebut 

tercantum dalam : OUR VISION AND PURPOSE 

Gambar 2.1  Logo Perusahaan ICAN Education 
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Our Vision : Be the best and memorable partner to help student study overseas 

Our Purpose : Great Partner, Great Service, Great Relationship 

Our Mission : 1. Give every informations that student need accurately 

    2. Be a partner, a friend, a parent to student 

    3. Quickly response and help student 

    4. Be responsible for our actions 

    5. Maintain good relations with student and care about each other 

Demi memenuhi dan mencapai segala hal yang telah tertulis di dalam OUR 

VISION AND PURPOSE, maka ICAN Education Consultant tidak serta merta 

hanya memberikan layanan konsultasi gratis, tetapi juga berbagai layanan 

lainnya. Beberapa layanan dan fasilitas dari ICAN Education Consultant antara 

lain : 

1. ICAN English 

ICAN English adalah bagian di dalam ICAN Education Consultant 

yang membantu student atau masyarakat untuk melakukan persiapan 

bahasa inggris agar dapat menempuh pendidikan ke luar negeri. ICAN 

English menyediakan kelas persiapan, khususnya persiapan IELTS dan 

TOEFL. 

 

2. We Help 

We Help adalah layanan tambahan dari ICAN Education Consultant 

yang mana membantu student bilamana student ingin mendaftarkan diri 

untuk mengikuti test IELTS atau TOEFL official. Seluruh proses mulai 

dari pencarian tempat test, proses pendaftaran, hingga nantinya student 

mengikuti test di tempat tersebut, sepenuhnya akan dibantu oleh pihak 

ICAN Education Consultant. 
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3. We Care 

We Care juga adalah layanan dari ICAN Education Consultant. 

ICAN tidak hanya berperan sebagai partner yang memberikan jasa dan 

informasi untuk student yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar 

negeri. ICAN juga berperan sebagai teman yang baik yang selalu peduli 

dan menanyakan keperluan dari student, walaupun student tersebut sudah 

tidak menggunakan jasa ICAN atau sudah berhasil melanjutkan 

pendidikan di luar negeri. 

 

4. Student Lounge 

Fasilitas ini dikhususkan untuk student yang menunggu waktu untuk 

mengikuti kursus di ICAN English atau menunggu untuk melakukan 

konsultasi pendidikan ke luar negeri. Student Lounge ini ditujukan agar 

student tidak merasa bosan saat menunggu, karena fasilitas ini dilengkapi 

dengan air conditioner, free wifi access, free flow drinking water, serta 

televisi dan berbagai majalah dan buku seputar study abroad. 

 

Berikut ditampilkan tabel data umum dari ICAN Education Consultant: 

ICAN Education Consultant 

Logo Perusahaan 

 

Tahun Berdiri 
 Tahun 2008 di Singapura 

 Tahun 2011 di Indonesia 

Alamat Perusahaan 

Jalan Kelapa Puan Raya 

Komplek Ruko Voronez 

Blok CA 24, No. 7 

Gading Serpong, Tangerang 

Nomor Telepon 021-54210200 / 021-54220200 

Website Perusahaan ican-education.com 

Email info@ican-education.com 

 
Tabel 2.1  Gambaran Umum ICAN Education Consultant 
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2.2  Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi ICAN Education Consultant 

. 

Struktur Organisasi ICAN Education Consultant 
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Bagian yang di-hightligt adalah divisi kerja penulis selama praktik kerja magang. 
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       Struktur organisasi di atas menunjukkan keseluruhan fungsi dan divisi yang 

terdapat di ICAN Education Consultant. Adapun penulis berada pada Corporate 

and Marketing Communication Division dan menjalankan fungsi sebagai Public 

Relations Officer (PRO). Berikut adalah penjabaran jobdesk dari divisi tempat 

penulis ditempatkan : 

1. Public Relations Officer (PRO), bertanggung jawab untuk membangun 

dan menjaga hubungan baik dengan keseluruhan stakeholders perusahaan. 

Selain itu, PRO juga bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan 

marketing, khususnya dari bidang publisitas dan pemasaran terintegrasi 

baik secara online maupun offline. 
 

2. Sales Manager Travel Agent, bertanggung jawab untuk menangani 

student yang ingin memesan tiket pesawat, selain itu juga bertanggung 

jawab untuk berhubungan dengan para travel agent. 
 

3. Sales Manager Government, yaitu manager yang memiliki tanggung 

jawab untuk mengontrol pekerjaan dari Visa Officer dan melakukan 

pendekatan hubungan kerja dengan pihak pemerintahan terkait, seperti 

pihak kedutaan. 
 

4. Graphic Designer, berperan sebagai artist yang bertanggung jawab atas 

segala keperluan design guna menunjang kegiatan pemasaran dan 

promosi perusahaan. Termasuk di dalamnya : foto untuk flyer, design 

banner dan spanduk, poster promosi, design web, dan lain sebagainya. 
 

5. Visa Officer, officer yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus 

segala keperluan visa dan perizinan dari student yang akan pergi belajar 

ke luar negeri. 
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