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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam setiap aktvitas yang dilakukan, manusia tidak dapat lepas dari 

komunikasi. Komunikasi dilakukan dalam bentuk verbal dan non verbal. 

Melalui komunikasi, maka terjadi interaksi antar manusia baik secara 

perorangan maupun secara kelompok. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi 

bukan hanya dilakukan antar manusia, melainkan antar perusahaan atau 

organisasi yang terdiri dari sekumpulan manusia dengan kelompok manusia 

yang masuk ke dalam tatanan masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, kehadiran Public Relations dalam 

kesehariannya menyangkut kepentingan setiap organisasi baik yang bersifat 

komersial maupun yang non komersial membawa suatu perubahan pada 

dinamika dunia kerja. Kehadiran PR tidak bisa dicegah karena PR terdiri dari 

segala macam bentuk komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan 

semua pihak yang berinteraksi dengannya. (Jefkins&Yadin, 2004:9). Menurut 

(British) Institute of Public Relations (IPR), PR adalah keseluruhan upaya 

yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik (goodwill) dan saling pengertian 

antara organisasi dengan khalayaknya (Jefkins & Yadin, 2004). 

Namun demikian, tidak semua perusahaan dapat melakukan kegiatan 

Public Relations sendiri. Seiring dengan berjalannya waku dan tingginya 

volume pekerjaan, hubungan dengan stakeholders harus tetap dijalin dengan 

baik. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan menggunakan jasa konsultan 

untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholders. 

Praktik konsultan PR merupakan penyelenggara jasa-jasa teknik dan 

kreatif oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kehalian 

berdasarkan pengalaman serta latihan yang telah didapatkan sebelumnya dan 

dalam menjalankan fungsi tersebut, praktik konsultan memiliki identitas 
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perusahaan yang sah berdasarkan badan hukum (Jefkins & Yadin, 2004:39). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa konsultan PR yang 

terdiri dari profesional PR akan menyediakan jasa-jasa perencanaan strategi 

yang bersifat teknis dan kreatif. 

Di kawasan Asia Pasifik tersebar berbagai macam biro konsultansi PR 

yang tersebar di berbagai wilayah. Tidak jarang biro-biro tersebut merupakan 

cabang dari biro konsultasi global. Ada yang berpusat di Amerika dan ada 

yang berpusat di Asia. Dalam Agency Family Tree 2014, terdapat sepuluh 

perusahaan induk agensi teratas berdasarkan pendapatan yang menaungi 

berbagai macam agensi maupun konsultan di bidang komunikasi. Perusahaan 

induk tersebut ialah Dentsu, WPP, Hakuhodo, Omnicom, Publicis Groupe, 

Interpublic, Asatsu-DK, Cheil, Havas, Bluefocus. Biro konsultasi PR yang 

tersebar di beberapa perusahaan induk tersebut, beberapa di antaranya 

memiliki kantor di Indonesia, antara lain Ogilvy PR, Fleishman Hillard, 

Burson Masteller, Porter Novelli, Weber Shandwick, dan GolinHarris. 

Selain biro-biro konsultansi global/multinasional di atas, di Indonesia 

juga terdapat beberapa biro konsultasi PR lokal, di antaranya ialah Fortune 

PR, Kennedy-Voice Berliner, Intermatrix, dan Mavericks. Masing-masing 

biro konsultansi memiliki kelebihan dan keunggulan tersendiri. Hal itulah 

yang menjadi daya tarik para klien untuk dapat menggunakan jasa 

konsultansi. Pada kesempatan kerja magang periode April – Juli 2014, 

penulis memilih Weber Shandwick Indonesia sebagai tempat melakukan 

kerja magang. Weber Shandwick yang berasal dari induk perusahaan 

Interpublic termasuk ke dalam deretan firma Public Relations terdepan, 

menjadi alasan mengapa penulis memilih firma tersebut sebagai tempat untuk 

menyalurkan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. 

Ada beberapa hal yang menjadikan Weber Shandwick berbeda dari 

firma-firma yang lain. Weber Shandwick sangat mengedepankan teknologi 

digital. Terlihat dari klien-klien yang ditangani, sebagian besar ialah klien 

teknologi seperti Nokia, NetApp, Cisco, Spotify, Panasonic. Selain itu, 

artikel-artikel yang diterbitkan di website Weber Shandwick Indonesia secara 

garis besar mengedepankan peran digital yang sedang bertumbuh masa kini. 
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Untuk memahami alasan mengapa perusahaan menggunakan jasa 

konsultan PR, maka perlu diketahui ada beberapa alasan dibalik penggunaan 

jasa tersebut. Menurut Philip Henslowe dalam bukunya yang berjudul Public 

Relations A Practical Guide to The Basics (1999), alasan tersebut 

diantaranya: 

a) Perusahaan tidak cukup memperhatikan divisi PR,  

b) Perusahaan membutuhkan pelayanan spesial tertentu,  

c) Perusahaan membutuhkan pelayanan untuk mengatur media relations 

akibat dari sibuknya kegiatan manajemen perusahaan,  

d) Perusahaan membutuhkan suatu bagian yang dapat merencanakan dan 

merealisasikan program kegiatan,  

e) Apabila perusahaan memiliki beberapa kantor, konsultan dapat menjadi 

dasar untuk melakukan fungsi organisasi seperti konferensi pers. 

 

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis bekerja di dalam jasa 

konsultan PR memiliki tantangan tersendiri yang berbeda dengan bekerja di 

perusahaan bukan jasa konsultan. Berbagai macam klien yang ditangani pasti 

memiliki tujuan dan kebutuhan masing-masing di mana para konsultan harus 

dapat merealisasikan apa yang diinginkan oleh para klien yang berbeda 

tersebut. Apalagi bekerja pada sebuah biro konsultansi PR global yang 

memiliki daya tarik tersendiri bagi penulis untuk dapat terjun langsung 

mendapatkan pengalaman karena melalui konsultan PR, penulis dapat terlibat 

langsung di dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh para konsultan. 

Penulis memilih perusahaan konsultan Weber Shandwick, karena penulis 

yakin dan percaya dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperlajari 

selama perkuliahan dan mendapatkan ilmu baru di sana.  

Weber Shadwick yang merupakan sebuah biro konsultasi PR 

multinasional area Asia Pasifik memiliki prestasi dan kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan PR yang tidak diragukan lagi. Apalagi biro ini 

berada di dalam naungan InterPublic Group, sebuah agensi pemasaran dan 

periklanan bertaraf internasional yang memiliki kantor tersebar di seluruh 

penjuru dunia dan termasuk ke dalam Top 10 Agency Family Tree Asia 
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Pasifik. Keunggulan Weber Shandwick dibanding dengan biro konsultansi 

PR lokal terletak pada kemampuannya dalam menjangkau dan memahami 

keadaan global serta pemahamannya terhadap perkembangan dunia maya dan 

digital. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

1.2.1 Maksud 

Maksud dari kerja magang ialah untuk memenuhi persyaratan 

matakuliah Internship dengan bobot 4 sks. Melalui kerja magang, penulis 

ingin mengetahui realisasi dari konsep dan teori-teori yang diajarkan di 

perkuliahan pada dunia praktik atau dunia kerja. 

 

1.2.2 Tujuan 

Tujuan dati kerja magang ialah untuk memahami aktivitas para 

konsultan PR di biro konsultansi global dalam menangani dan merencanakan 

strategi bagi klien. Selain itu, melalui kerja magang yang laksanakan di 

kantor konsultansi PR Weber Shandwick, penulis memiliki beberapa tujuan, 

yaitu: 

a) Untuk mengetahui dan memahami dunia kerja konsultansi PR global 

Weber Shandwick sebagai pioneer dalam dunia PR. 

b) Untuk memahami kegiatan media monitoring yang rutin dilakukan 

dan juga memahami penggunaan media sosial dan digital dalam ranah 

kerja PR di sebuah biro konsultasi global. 

c)  Untuk merealisasikan konsep-konsep PR yang telah diberikan pada 

masa perkuliahan di dunia kerja secara nyata. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang dilakuan oleh penulis sejak tanggal 8 April 

2014 sapai dengan 8 Juli 2014. Penulis sebagai intern pada Weber Shandwick 

Indonesia memiliki peraturan jam kerja tersendiri. Hari dan jam kerja yang 
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berlaku ialah Senin sampai Jumat, pukul 07.00 – 16.00 WIB. Tetapi penulis 

lebih sering pulang diatas jam 17.00 WIB dikarenakan pekerjaan. 

Sebelum kerja magang di mulai, penulis mencari beberapa perusahaan 

yang ditargetkan menjadi tempat magang. Kemudian penulis membuat 

Curriculum Vitae yang nantinya akan dikirimkan ke perusahaan yang dituju. 

Selanjutnya penulis mengurus pengajuan kerja magang di kampus dengan 

mengajukan lembar pengajuan magang (KM 01 dan KM 02). Beberapa email 

pertanyaan yang dilayangkan ke perusahaan-perusahaan telah mendapat 

balasan. 

Pada bulan Februari, penulis mengirim CV besera surat pengantar 

magang ke beberapa perusahaan dan mendapat respon positif dari Weber 

Shandwick Indonesia. Seminggu kemudian penulis diminta untuk mengikuti 

written test. Pada bulan Maret, office manager Weber Shandwick, Ibu Herlina 

memberikan kabar bahwa penulis diterima dan mulai bekerja sebagai intern 

pada tanggal 8 April 2014. 

Penulis melakukan kerja magang pada divisi Digital Public Relations 

di bawah bimbingan Associate Digital, Pigar Mahdar. Pekerjaan yang wajib 

dilakukan ialah: 

1) Media Monitoring 

2) Maintain dan update administrasi klien (laporan, mengirim undangan, 

dan follow up media) 

3) Maintain dan update database media 

4) Desktop Research 

Selain ke empat hal diatas, penulis juga melakukan pekerjaan yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan dan para konsultan. 
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