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BAB II 

GAMBARAN UMUM AGRAKOM PR 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Hana Budiono dan Lukman Lutfi membentuk sebuah perusahaan lokal yang 

bergerak dalam bidang jasa public relations dan marketing services, yaitu PT Agrakom 

Para Relatika (Agrakom PR) pada tahun 1997. Agrakom PR berupaya untuk menjadi 

perusahan PR lokal yang menyediakan jasa PR secara berkelas. Agrakom PR yakin 

sebagai agensi lokal, Agrakom PR memiliki keunggulan karena mengenal market lokal 

Indonesia sehingga dapat memberikan saran serta pelayanan yang tepat sasaran sesuai 

dengan media landscape Indonesia. Dan yang terutama juga didukung ekspert 

Agrakom PR tidak kalah dengan konsultan internasional. 

Hal lain yang menjadi pendukung terbentuknya PT Agrakom Para Relatika 

adalah basic knowledge, pengalaman dan kemampuan yang menjadi latar belakang 

mereka menjadi praktisi PR. Agrakom PR percaya bahwa luasnya jaringan 

(networking) dengan media, pengalaman di bidang PR serta kepercayaan sebagai kaki 

tangan perusahaan merupakan faktor kunci dalam menjalankan bisnis di bidang ini.  

Beberapa klien yang pernah ditangani Agrakom PR meliputi bidang IT, 

Telekomunikasi, Teknologi, Perusahaan,Kesehatan. Melihat kesuksesan Agrakom 

tentu membuat banyak perusahaan memutuskan menggunakan jasa konsultan 

Agrakom, hal ini menimbulkan adanya Conflicting Client dimana ada beberapa klien 
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Agrakom yang tidak ingin Agrakom menangani perusahaan lain pada sektor industri 

yang sama. 

Maka dari itu pada tahun 2011 Agrakom mendirikan sister company yaitu 

sebuah perusahaan konsultan PR yang bernama Bening Communication. Perusahaan 

didirikan dengan tujuan membagi klien-klien Agrakom yang memiliki core bisnis yang 

sama seperti contohnya Celestial Tiger Entertainment (CTE), A+E Networks dan NBC 

Universal yang dimana berada dalam satu industri usaha yang sama yaitu TV Kabel. 

Maka dari itulah dibangung sebuah sister company dari Agrakom untuk mengurangi 

potensi konflik antar klien serta berusaha mempertahankan kepercayaan klien yang 

telah diberikan pada Agrakom dan Bening Communication. 

Kontak: 

PT Agrakom Para Relatika 

Aldevco-Octagon Bulding 2nd floor 

Jl. Warung Buncit Raya No. 75 

Jakarta Selatan – Indonesia 12740 

Phone : 61-21-7944515 

Fax : 62-21-7944514 

Email: mail_pr@agrakompr.com 

www.agrakompr.com 
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2.1.1 Visi dan Misi 

Visi :Menjadi konsultan / agensi PR lokal yang dapat memberikan layanan 

public   relations secara internasional. 

Misi :Memberikan layanan jasa komunikasi strategis melalui konsultan 

public relations dan marketing services yang dapat memposisikan diri 

sebagai partner dan kaki tangan perusahaan. 

2.1.2 Logo Agrakom Para Relatika 

 

 

Filosofi Logo: 

a. Agrakom berasal dari kata Agra  dan Komunikasi. Agra memiliki banyak 

makna, yaitu merupakan nama salah satu ibu kota di India. Selain itu Agra 

juga dapat diartikan sebagai nomer 1, untuk posisi Agra berarti posisi depan 

atau yang pertama. Sehingga dapat diartikan bahwa Agrakom merupakan 

yang terdepan dalam komunikasi. 
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b. Warna hijau menunjukan freshness atau kesegaran, ini menunjukan bahwa 

seluruh tim dan ide-ide yang ditawarkan Agrakom Para Relatika kepada 

kliennya selalu fresh dan segar.  

c. Tulisan yang tidak memiliki huruf kapital ingin menunjukan bahwa 

Agrakom tidak membeda-bedakan satu sama lain. 

2.1.3 Bidang Jasa 

 PT Agrakom Para Relatika adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

Public Relations (PR) dan Marketing Services. Adapun pelayanan dari PT Agrakom 

Para Relatika adalah sebagai berikut: 

a. Media Relations 

Agrakom PR mengetahui  kinerja  media  di  Indonesia dan  memahami  

bagaimana  mengemas  isu -isu   yang  berkaitan  dengan  klien  mejadi  '  News  

worthy  '  dimata  media.  Hal  ini  dikarenakan  pengalaman  luas kami  

bekerjasama  dengan media lokal, nasional  dan  internasional. Jasa Agrakom 

PR meliputi: Press Release, Interviews, Press Briefing, Press Conference, Tele 

Video Conference, Story Pitch, Media Visit, Technology Updates, Media 

Review, Media Coaching, Media Tracking dan Translation. 

b. Event Management 

Agrakom PR dapat mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai. Sebuah events, dapat digunakan sebagai cara bagi perusahaan 

untuk menciptakan inovasi dan bisa juga sebagai sebuah tanda perubahan yang 
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terjadi dalam perusahaan. Kegiatan acara yang biasa ditangani oleh Agrakom 

PR yaitu; Product Launch, Road Show dan Seminar. 

c. Media Monitoring Management 

Alasan Agrakom PR mengerahkan tim khusus yang profesional dalam  

memantau media adalah karena kami percaya bahwa klien khusus mengubah  

berita menjadi ‘ knowledge’ . Kegiatan sosial media yang ditawarkan Agrakom 

meliputi; Develop, Manage, Track dan Report the social media activities. 

d. Marketing Support 

Dengan mengetahui bisnis dan bekerja sama dengan  sebuah perusahaan 

mana Agrakom PR merancang  strategi yang terbaik. Agrakom akan 

menciptakan, menumbuhkan dan memantau  kampanye  viral marketing 

perusahaan. Jika Perusahaan ingin melakukan pendekatan  yang  berbeda agar 

dapat terkenal maka kami memiliki keahlian dan pengalaman untuk  membantu 

anda. 

e. General Consultancy 

Agrakom selalu memberi saran dan masukan untuk segala sesuatu yang 

bersifat PR, seperti melayani jasa perusahaan untuk urusahan pemerintahan 

ataupun badan regulasi seperti Government Affairs dan Public Affairs. 
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2.1.4 Klien Agrakom Para Relatika 

Berikut adalah beberapa klien yang sedang ditangani oleh Agrakom Para 

Relatika periode 2014-2015 : 

  

 

 

 

 

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

Saat melakukan kerja magang, penulis diletakkan di divisi Public Relations yang 

didalamnya terdapat seorang Senior Consultant, lima tim konsultan, satu tim media 

monitoring dan project admin officer yang juga sebagai personal assistant dan graphic 

designer. Penulis berada di cakupan konsultan dan diletakan di dalam salah satu tim 

yang akan menjadi supervisor penulis selama melakukan praktik kerja magang. Di 

dalam tim tersebut, penulis cenderung banyak mengerjakan kegiatan media relations 

meskipun selain itu penulis juga terkadang memback-up pekerjaan anggota tim lainnya 

yang membutuhkan bantuan. 

Untuk menangani satu project, personil tim APR terdiri dari tiga sampai empat 

orang sudah termasuk dengan Rizka Nurmaya selaku Senior Consultant. Namun 
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anggota tim dapat bertambah tergantung dari seberapa besar event yang akan dibuat. 

Hampir semua project yang dijalankan oleh APR untuk kliennya berhubungan dengan 

media. Untuk itulah media relations memegang fungsi dan peran yang penting dalam 

setiap project-project yang dijalankan Agrakom Para Relatika. 

Tugas-tugas media relations di APR adalah membuat atau menerjemahkan press 

release, menyebarkan press release, menyebarkan undangan ketika klien akan 

mengadakan event, follow up media setelah menyebarkan undangan atau setelah 

menyebarkan press release, media monitoring, social media maintance, menjembatani 

antara klien dengan media, berkenalan dan membangun relasi dengan media, update 

media list, menjaga hubungan baik dengan media dan yang terpenting semaksimal 

mungkin memenuhi semua kebutuhan media akan informasi.  

Dari keseluruhan tugas-tugas yang dijabarkan tersebut, penulis tidak melakukan 

media monitoring seperti membuat kliping berita, menghitung PR Value karena di 

APR, media monitoring merupakan divisi tersendiri meskipun tetap berada dalam 

ranah public relations dan tetap dalam pengawasan Maya selaku Senior Advisor. Tim 

media monitoring Agrakom Para Relatika terdiri dari enam orang, yang akan 

mensuplai seluruh kebutuhan data berita dari keseluruhan klien yang ditangani oleh tim 

konsultan yang ada di Agrakom Para Relatika. Seluruh kegiatan pertukaran data dan 

informasi di APR dilakukan melalui penggunaan server utama, dimana seluruh data 

dari tiap-tiap laptop karyawan APR akan terhubung dalam server utama, sehingga 

setiap orang dapat mengakses data yang diperlukan secara langsung dan cepat. 
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2.3 Struktur Organisasi Agrakom Para Relatika 

 Agrakom Para Relatika memiliki beberapa divisi untuk menunjang aktivitas 

pekerjaanya dalam melayani klien. Hierarki disusun agar setiap project yang akan 

dikerjakan dapat diselesaikan dengan optimal melalui kontribusi dari berbagai divisi 

yang dibentuk. Berikut adalah struktur organisasi beserta nama pemangku jabatan di 

Agrakom Para Relatika. 
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Tabel 2.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisaris 

Bintoro 

Managing Director 

Hana Budiono 

Marketing Service 

Ambarwati 

 

Public Relatiom 

Rizky Nurmaya 

Finance 

Mieke Ratna 

Fenny Ayudiawati & Tim 

 

Agnes Eko & Tim 

 

Dicson Leo & Tim 

 

Imam Muda & Tim 

 

Cassandra & Tim 

 

Internship Cycilia Sari 
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