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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini Public Relations adalah salah satu kegiatan yang memiliki peranan 

penting. Dikarenakan Public Relations sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

karena semakin ketatnya persaingan dalam tiap perusahaan. Dunia industry sangat 

berkembang cepat, hal ini dapat dilihat dari  semakin banyaknya aktivitas dalam Public 

Relations. Aktivitas Public Relations adalah menyelenggarakan komunikasi dua arah 

antara sebuah perusahaan atau lembaga dengan publik untuk tujuan menciptakan saling 

pengertian bagi tercapai tujuan tertentu. Firsan Nova (2009;38) 

Dalam sebuah perusahaan biasanya Public Relations disebut sebagai in-House 

PR. Devisi ini yang secara langsung bertanggung jawab atas aktivitas dari Public 

Relations perusahaan itu sendiri. Didalam tugasnya in-House PR harus memiliki 

pemahaman yang lebih luas agar dapat mencapai tujuan, memiliki visi dan misi yang 

jelas dan mengerti akan visi misi tersebut, kemudian mengenal dengan baik identitas 

perusahaan dan hal lainya yang berhubungan dengan perusahaan. Dengan berjalan 

baiknya keseluruhan pemahaman tersebut maka seorang Public Relations dapat 

berhubungan baik dengan stakeholders. 

Praktisi  in-House PR memiliki dua fungsi kerja yang penting, yaitu berurusan 

dengan persoalan yang mempengaruhi reputasi perusahaan dan juga komunikasi 
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internal, Biutterick  (2013:111). Namun dalam hal ini in-House PR tidak dapat berjalan 

sendiri dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan stakeholders. Sehingga 

mereka memerlukan pihak ketiga yang membantu aktivitas mereka yaitu PR 

Consultant. Sudahlah umum bagi praktisi in-House PR bekerja berdampingan dengan 

konsultan PR. Dikarenakan konsultan PR memiliki bidang keahlian khusus yang dapat 

menyempurnakan dan melengkapi kecakapan para praktisi in-House PR. Tidak jarang 

dalam satu perusahaan memiliki beberapa konsultan untuk menangani berbagai 

pekerjaan ( Butterick 2013:116 ). 

Seorang PR sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan atau instansi tertentu 

dengan tujuan memperoleh dan menyebar informasi kepada publik. Apalagi dengan 

adanya teknologi, media, dan lainnya, PR akan terus mengalami perkembangan seiring 

berkembangnya zaman. Tak salah jika PR akan sangat dibutuhkan dalam proses 

pengembangan suatu perusahaan atau individual. 

Saat ini, keberadaan Konsultan PR semakin banyak dijumpai mengingat 

semakin dibutuhkannya ‘pihak lain’ yang dapat membantu perusahaan untuk 

membangun dan menjaga image perusahaan. Bahkan, perusahaan yang memiliki divisi 

PR terkadang masih memerlukan bantuan pihak lain, dalam hal ini Konsultan PR, 

dalam menjalankan program-program perusahaan. Hal ini dikarenakan, konsultan 

dapat memberikan ide-ide baru dan inovatif, jaringan media yang luas serta tentunya 

tenaga tambahan ketika perusahaan menghadapi permasalahan ataupun saat 

perusahaan akan mengadakan sebuah aktivitas yang memerlukan bantuan khusus. 

Saat ini banyak perusahaan jasa yang bergerak di bidang PR Agency 

menawarkan jasa-jasa bagi perusahaan yang membutuhkan peranan seorang Public 
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Relation. Praktik konsultan PR adalah penyelenggara jasa teknis dan kreatif oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang berdasarkan 

pengalaman serta latihan yang telah mereka dapatkan sebelumnya, dan dalam 

menjalankan fungsi- fungsi itu mereka memiliki identitas perusahaan yang sah menurut 

hukum. Jefkins (2003:39) 

 Ada beberapa lingkup layanan yang di berikan oleh konsultan besar maupun 

kecil secara umum mencakupi hubungan media, manajemen krisis dan issue, 

komunikasi internal/ karyawan, perencanaan dan nasihat komunikasi strategis, 

pelatihan media, manajemen kantor berita eksternal/ outsorce, manajemen reputasi dan 

manajemen acara. Butterick (2013: 132) Ada beberapa  keuntungan ketika 

berhubungan langsung dengan jasa konsultan PR adalah : 

1. Klien bisa memperoleh beberapa masukan dan kritik yang 

independen, tidak terpengaruh oleh perbedaan kepentingan.  

2. Membantu menyempurnakan program klien yang telah ada untuk 

diarahkan menuju program yang lebih baik.  

3. Kinerja seorang konsultan PR tidak hanya dengan melakukan 

kampanye saja melainkan mereka juga harus membantu merencang 

dan mengukur keberhasilan.  

4. Konsultan akan membantu para klien dalam merancang dan 

melaksanakan kampanye untuk mempromosikan, produk atau 

layanan pada para konsumen. (Butterick 2013: 126) 
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Secara garis besar, konsultan PR adalah rekan bagi klien dalam membuat 

keputusan yang berkaitan dengan isu . Melalui Konsultan PR, perusahaan akan 

mendapatkan banyak opini dan masukan atas sebuah isu  kepada kliennya meskipun 

bukan berarti segala hal yang disampaikan oleh konsultan harus diterima oleh klien, 

karena pada akhirnya keputusan akhir tetap berada di tangan klien. 

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kerja magang di 

sebuah Konsultan PR. Karena penulis menyadari bahwa akan ada banyak pelajaran 

yang bisa didapat apabila melakukan praktik kerja di Konsultan PR yang pastinya 

menangani berbagai klien yang memiliki permasalahan dan latar belakang yang 

berbeda-beda. Hal tersebut dapat menjadi kesempatan yang baik bagi penulis untuk 

mempelajari PR dari berbagai sisi dan kondisi. Penulis memilih Agrakom Para Relatika 

(APR) sebagai tempat kerja magang Agrakom merupakan Agensi Public Relations 

lokal yang berlokasi di Jakarta Selatan. 

Sebagai sebuah konsultan PR, dalam aktivitasnya Agrakom Para Relatika 

melayani beberapa aktivitas Public Relations seperti Media Relations, Marketing 

Support, Social Media Management, General Consultancy dan Event Management. 

Penulis diposisikan sebagai Associate Consultant dari salah satu tim pada divisi Public 

Relations. Dan banyak bekerja sebagai media relation. Aktivitas media relations yang 

sering dilakukan di APR yaitu membuat media list, menambah kenalan media, 

menyebarkan press release, follow up media, maintain media, dan banyak lagi hal lain 

yang dilakukan bagi klien ataupun agensi sendiri. 
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1.2 Tujuan Kerja Magang 

Adapun tujuan dalam melakukan praktik kerja magang yang  dilalui oleh 

penulis adalah untuk mengetahui : 

1. Aktivitas media relations di PR Consultant Agrakom Para Relatika. 

2. Peran media dalam aktivitas Public Relations khusunya bagi klient 

dalam suatu perusahaan. 

1.1 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Praktik kerja magang dilakukan selama tiga bulan, yakni sejak 2 Maret 2015 – 

29 Mei 2015. Waktu kerja di Agrakom Para Relatika, yaitu setiap hari Senin-Jum’at 

mulai dari pukul 09.00-17.00 WIB. 

Pembagian kerja dilakukan oleh Rizki Nurmaya selaku Senior Consultant 

Agrakom Para Relatika, pembagian kerja ini umumnya dilakukan pada saat brief dari 

klien diterima. Pada praktik kerja magang ini, tidak ada peletakan di satu divisi tertentu, 

peserta magang di Agrakom Para Relatika umumnya diperbantukan dalam semua 

divisi dan dalam sebagian besar aktivitas klien yang ditangani oleh tim yang ada dan 

memerlukan bantuan. 

Berikut adalah prosedur magang yang diikuti: 

1. Penulis mengajukan permohonan kerja magang dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (FORM KM 01). Surat ini nantinya yang akan 

ditujukan untuk perusahaan yang kita inginkan. 
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2. Mengajukan surat lamaran magang dan CV ke Agrakom Para Relatika 

untuk melakukan praktik kerja magang dengan periode 3 bulan, disertai 

dengan Surat Pengantar Kerja Magang dari kampus. 

3. Meminta surat balasan dari Agrakom Para Relatika yang menandakan 

telah diterima sebagai peserta magang di perusahaan tersebut. 

4. Memberikan surat bukti diterima magang kepada pihak kampus untuk 

dapat melengkapi Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja 

Magang, dan Formulir Realisasi Kerja Magang dari Universitas 

Multimedia Nusantara. 

5. Menjalankan praktik kerja magang selama tiga bulan. Pada saat 

menjalankan kerja magang ini, penulis mendapatkan tugas dari Imam 

Muda selaku Consultant dan sebagai supervisor penulis. Selain itu, 

penulis juga tetap diperbantukan untuk semua tim yang memerlukan 

bantuan. 

6. Penyusunan laporan kerja magang dimulai dan dilakukan dengan proses 

bimbingan secara bertahap. Laporan yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing magang, maka penulis melakukan presentasi di sidang 

magang. 
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