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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Profil Perusahaan 

 

 

Gambar 2.1. Logo Perusahaan  

 

 

2.1.1. Filosofi Logo 

 

  Gambar pusaran angin pada logo Cognito memiiki arti dinamika 

dunia komunikasi yang terdiri dari multidisiplin bidang dan ilmu. 

Gambarnya berasal dari putaran yang lebih luas kemudian menyempit di 

satu titik menggambarkan luasnya dunia komunikasi yang berujung pada 

satu tujuan dan fokus solusi. Secara grafis, bentuk tersebut juga diyakini 

menarik dan mudah diingat oleh publik internal maupun eksternal. 
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2.1.2. Data Perusahaan 

 

                 Tabel 2.1.2. Data Perusahaan 

 

Nama Perusahaan Cognito Communications Counsellors 

Industri PR Agency 

Alamat Jl. Cisanggiri V no.6, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 

Telepon 021 - 7399928 

E-mail info@cognito.co.id 

Website www.cognito.co.id 

 

 

2.2. Sejarah Perusahaan 

 

 Cognito Communications Counsellors adalah perusahaan jasa konsultan 

komunikasi atau Public Relations (PR) yang didirikan sejak tahun 2000. Cognito 

Communications Counsellors merupakan perusahaan yang memiliki spesialis di 

bidang konsultan Public Relations dan memiliki tujuan membantu serta 

menangani kebutuhan perusahaan melalui visi perusahaan yaitu clear thinking, 

sound advise & creative strategies, and impeccable program execution. 
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2.2.1. Visi Perusahaan 

1) Clear Thinking 

   Clear thinking merupakan, cara berpikir kritis untuk 

memahami setiap kebutuhan klien dalam menghadapi sebuah 

tantangan. Kemudian berlanjut pada tahap memberikan pemahaman 

dan mewujudkannya ke dalam hasil yang didorong dengan cara 

strategis dan kreatif. Sehingga pada akhirnya semua perencanaan 

yang disusun dapat di eksekusi dengan sempurna dan tepat waktu.  

2) Sound Advise & Creative Strategies   

  yang merupakan, pengelolaan persepsi, setelah mengetahui 

apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan klien Cognito akan 

menyusun program kerja serta perencanaan strategi serta taktik yang 

sesuai dengan ranah Public Relations, strategi dan taktik tersebut 

disusun secara tepat dan matang oleh tenaga profesional yang 

disebut Principal Communications.  

3) Impeccable program executions  

  merupakan, keberhasilan program kerja, setelah 

mengetahui keinginan serta kebutuhan klien, kemudian menyusun 

strategi dan taktik serta mengaplikasikannya dengan tepat maka 

dampak yang akan didapat yaitu bernilai positif baik bagi klien 

maupun bagi Cognito. 
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2.2.2. Misi Perusahaan 

 Cognito Communications Counsellors memiliki Misi yang berbeda dengan 

perusahaan agency PR lainnya, menurut Cognito, pengelolaan persepsi adalah 

mutlak dan penting sehingga dapat menentukan keberlangsungan bisnis dalam 

jangka panjang sehingga Misi dari Cognito sendiri yaitu : 

 Menggunakan riset agar dapat memahami secara tepat persepsi apa yang 

sedang berkembang saat ini dilengkapi dengan penyebab dan sumbernya. 

 Menentukan mindset terbaik yang sesuai dengan keinginan klien, dan 

diharapkan dapat membawa perubahan pada sikap dan tindakan 

stakeholdersnya. 

 Merancang dengan tepat pesan strategis yang dapat menarik perhatian 

stakeholdersnya secara rasional ataupun emosional. 

 Secara efektif membawa pesan tersebut melalui kampanye komunikasi 

yang inovatif, imajinatif dan berkesan. 

 

2.2.3. Core Value Perusahaan 

  Cognito Communications Counsellors mempunyai tujuh nilai yang 

harus dimiliki oleh setiap karyawannya yaitu : 

 Bold : berani dalam mengutarakan pendapat dan tidak takut salah 

 Clarity : dapat memberikan kejelasan dua arah yaitu kepada pihak 

internal maupun eksternal. 
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 Integrity : memiliki prinsip dan tidak dimudah dimanfaatkan pihak 

lain, jika sanggup katakan ya jika tidak katakan tidak.  

 Creative : memiliki banyak jaringan (networking) dan 

memunculkan ide-ide luar biasa dalam membuat event. 

 Respect : memiliki sikap baik dan ramah terhadap team, klien dan 

seluruh karyawan. 

 Independent : dapat diandalkan dan bisa mengerjakan sesuatu 

sendiri 

 Team Work : mengutamakan kerja sama tim yang solid dan 

tanggung jawab. 

 

2.2.4. Divisi di Cognito Communications Counsellors 

  Dalam Cognito Communications Counsellors terbagi atas tiga 

divisi utama yaitu Divisi Consultancy, Divisi Training (One Voice), dan 

Divisi Media & Market Intelligence (INSIGHT), yang dimana masing-

masing divisi memiliki pembagiannya.  

  Secara garis besar Divisi Consultancy pada Cognito 

Communications Counsellors menangani klien yang membutuhkan 

bantuan untuk menangani perusahaan mereka dalam membuat PR tools, 

seperti membuat event, media relations, dan sebagainya. Kemudian pada 

Divisi Training (One Voice) menangani klien yang berhubungan dengan 

pihak pemegang saham, cara pengelolaan krisis perusahaan dan relasi 

dengan pemerintahan. Selanjutnya yaitu Divisi Media & Market 
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Intelligence (INSIGHT) menangani klien yang membutuhkan media 

tracking, coverage atau yang biasa disebut dengan media monitoring. 

Adapun pembagian Divisi dalam Cognito Communications Counsellors 

sebagai berikut : 

 

1. Divisi Consultancy 

 Ruang lingkup pekerjaan pada divisi consultancy pada Cognito 

Communications Counsellors terbagi atas lima kategori yaitu marketing 

communications, corporate communications, financial communications, 

media relations,  serta crisis & issue management, masing-masing 

kategori memiliki penjelasan dan kegiatan-kegiatannya, penjelasan serta 

kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2.4. Divisi Consultancy 

 

 

 

Consultancy Marketing 

Communications 

Marketing communications 

membantu klien untuk terlibat 

dengan para pemangku kepentingan 

dengan cara yang mudah diingat, 

menarik dan relevan dengan 

membawa ide-ide berbeda dari yang 

lainnya. setiap minggu divisi 

marketing communications bekerja 

pada klien dari berbagai bisnis dari 

mulai perusahaan makanan samapi 

dengan industri alat berat. Yang 

ditawarkan adalah : 

 Consumer events 

 Activation 
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 Media trials 

 Product launches 

 

   

 

 

Consultancy Corporate 

Communications 

Corporate communications dalam 

Cognito Communications 

Counsellors membantu dalam 

memberikan nasihat strategis untuk 

klien, membantu mereka untuk 

memposisikan diri secara positif 

pada isu-isu kunci yang berdampak 

pada cara mereka melakukan bisnis 

dan berkomunikasi secara efektif 

yang ditawarkan dalam corporate 

communications adalah : 

 Brand building 

 Thought leadership 

 Collateral production 

 Stakeholder relations 

 Coalition building 

 Reputation management 

 Executive profiling 

 Litigation support 

 

 

Consultancy Financial 

Communications 

Menangani hal-hal yang berkaitan 

dengan meningkatkan modal atau 

untuk terlibat dengan investor dan 

pemegang saham, berkomunikasi 

secara konsisten dengan stakeholder 

yang di tawarkan adalah : 

 IPOs and M&As 

 Shareholder meetings 

 Investor relations 

 Annual reports 
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Consultancy Media Relations 

Cognito memiliki database media 

yang komprehensif mengenai 

wartawan, editor, analis dan 

diperbarui setiap hari dan 

memungkinkan cognito untuk 

menargetkan persis orang yang tepat 

dengan pesan yang tepat pada waktu 

yang tepat. Cognito juga dilengkapi 

dengan media komersial terbaru 

database dan fitur daftar untuk 

melacak peluang terbaru, dan alat-

alat pemantauan media untuk 

melacak keberhasilan cognito. Yang 

ditawarkan adalah : 

 Press release 

 Opinion editorials 

 Interviews 

 Feature articles 

 Press conference/ Briefings 

 Internal CRM  

 Press office 

 

 

 

Consultancy Crisis & Issue 

Management 

Yang ditawarkan adalah : 

 Crisis audit 

 Crisis simulations 

 Crisis preparedness 

 Crisis management 
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  Dibawah ini terlampir, klien-klien yang telah ditangani oleh Divisi 

Consultancy Cognito Communications Counsellors : 

 

Gambar 2.2.4. Clients Divisi Consultancy  

 

2. Divisi Training (One Voice) 

 Dalam Divisi Training (One Voice) Cognito Communications 

Counsellors ditangani langsung oleh Principal Consultant yang telah 

berpengalaman terdiri dari Lim Hock Jin yeng menjabat sebagai Chief 

Operating Officer Cognito Communications Counsellors, Yanti Pramudya 

dan Sri Lestari sebagai Managing Director of Cognito Communications 

Counsellors.yang ditawarkan dalam jasa pelayanan komunikasi yaitu : 

 Understanding the media 

 Negotiation skills 

 Spokesperson training 

 Crisis simulations 

 Presentation skills 

 Public relations training 
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Adapun klien-klien yang di tanganin oleh Divisi Training (One 

Voice) Cognito Communications Counsellors adalah : 

 

 

 

Gambar 2.2.4. Clients Divisi Training (One Voice) 

 

 

3. Divisi Media & Market Intelligence (INSIGHT) 

 Divisi Media & Market Intelligence (INSIGHT) pada Cognito 

Communications Counsellors terdapat dua ruang lingkup kerja yaitu 

Media Intelligence dan Market Research yang dimana keduanya 

menawarkan jasa yang berbeda-beda, dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2.4. Divisi Media & Market Intelligence (INSIGHT) 
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Media Intelligence 

 

Market Research 

 Media monitoring 

 Industry research 

 Coverage analysis 

 Summary and full translations 

 Web-based article library 

 Perception audit 

 Background research 

 Industry reports 

 Focus group discussions 

 Stakehoder mapping & 

analysis 

 

 Adapun klien-klien yang ditangani oleh Divisi Media & Market 

Intelligence (INSIGHT) Cognito Communications Counsellors adalah : 

 

 

Gambar 2.2.4. Clients Divisi Divisi Media & Market Intelligence (INSIGHT) 

 

 

 

 

 

2.3.  Struktur Organisasi  Cognito Communications Counsellors 
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2.3.1 Struktur Organisasi Umum 

 

 

Bagan 2.3.1. Struktur Organisasi Umum Cognito Communications Counsellors 

Intern 

(Sylvia Debora) 

 

Intern 

(Sylvia 

Debora) 
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2.3.2  Ruang Lingkup Divisi Consultant Cognito Communications 

Counsellors                                              

  

Bagan 2.3.2 Ruang Lingkup Divisi Consultant  

Cognito Communications Counsellors 
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