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BAB II 

PT QUANTUM ASIA CORPORA (AsiaPR) 

 

2.1 Profil PT Quantum Asia Corpora 

2.1.1 Sejarah Singkat AsiaPR 

       AsiaPR adalah sebuah perusahaan konsultan public relations (PR) 

yang  didirikan pada tahun 2005 oleh Silih Agung Wasesa, Kaezar 

Maulana, Nur Kuntjoro, dan Arsul Sani. Para pendirinya berasal dari 

berbagai latar belakang yang berbeda, yaitu praktisi di bidang marketing 

public relations dan juga keuangan, hal ini tertulis dalam company profile 

AsiaPR, “established by Marketing Public Relations and Finance 

Practitioners, AsiaPR stands as Public Relations firm who uses the brand 

approach as its main Crème de la crème”. 

    

     Gambar  2.1 

   Logo AsiaPR 

            

Sumber : AsiaPR 
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       Logo dari AsiaPR tersebut memiliki beberapa arti, empat lingkaran 

itu menandakan keempat pendiri dari AsiaPR, dan warna oranye mewakili 

warna dari matahari yang selalu bersinar terang, adapaun nama AsiaPR 

dipilih sebagai cita-cita perusahaan, bahwa AsiaPR bisa menjadi 

konsultan PR ternama di tingkat Asia. 

 

       Berikut adalah hal-hal yang menjadi keunggulan bagi AsiaPR 

sebagai sebuah konsultan PR :  

- Sudah berpengalaman dan terlibat langsung dalam publik yang beragam 

selama bertahun-tahun 

- Memiliki pengalaman dalam isu PR yang berkaitan dengan publik dan 

juga komersial 

- Memiliki pengalaman terlibat dalam kampanye dengan isu-isu yang 

sensitive 

- Memiliki pengalaman dalam pengelolaan krisis 

- Memiliki koneksi yang kuat terhadap key public 

- Menyadari keunikan dari setiap klien dan isu 

- Tactful dalam menyusun strategi dan taktik 

- Memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan program/kegiatan 

PR di berbagai kota 
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Berikut adalah bidang-bidang yang menjadi cakupan layanan dari AsiaPR, 

antara lain :  

- Strategic BrandPR : proses penciptaan sebuah brand 

- PR Audit : melakukan analisis yang komprahensif terhadap sebuah brand 

- Media management : membuat sistem pengelolaan media massa yang 

efektif 

- Corporate Social Responsibility : Menciptakan nilai untuk seluruh 

stakeholders dan juga melakukan tanggung jawab yang berkaitan dengan 

masyarakat sosial 

- Digital Public Relations : menciptakan buzz dan word of mouth dengan 

sistem manajemen online 

- PR&Media Research : Perencanaan yang strategis dalam memetakan dan 

menganalisis publik yang dituju melalui metodologi penelitian kualitatif 

dan kuantitatif 

- Brand Community : Membangun loyalitas dari komunitas 

- Develop brandPR in-house system : mendorong perusahaan dari klien 

untuk membangun proses dan sistem PR  

- Crisis/Issue Management : Melakukan pengendalian dan pemantauan isu 

perusahaan, terutama terhadap isu-isu yang memiliki potensi untuk 

menjadi krisis 
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Gambar 2.2 

Portofolio Klien AsiaPR 

 

Sumber : asiapr.net 

 Gambar 2.2 menunjukan daftar perusahaan-perusahaan dan juga 

institusi yang pernah, dan sedang menjadi klien dari AsiaPR, AsiaPR 

memiliki portofolio klien yang mencakup perusahaan nasional, hingga 

institusi internasional. 
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2.1.2 Visi Perusahaan  

Memberikan solusi komunikasi yang terintegrasi dan berbasis : research, 

framework, inovatif, dan kreatif, dengan membawa value trust dan tolerance 

2.1.3 Misi Perusahaan 

 - Understands business’ needs 

 - Experienced consultants 

 - Skillful staffs and networking 

 - Is a division of Integrated Management Consultancy Service 

2.1.4 Struktur Organisasi 
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Gambar 2.3 

Struktur Organisasi AsiaPR 

 

Sumber : AsiaPR, diolah oleh penulis 

Research and Media Monitoring Senior 
Consultant 

Intan Tanjung Sari 

Intern 
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2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Terkait 

 Tugas dari divisi research and media monitoring antara lain : 

- Melakukan pemantauan berita terkait dengan klien dan isu-isu tertentu, di 

media cetak (Koran) dan juga media online 

- Melakukan interpretasi dan membuat resume singkat mengenai 

pemberitaan-pemberitaan tersebut 

- Membuat rekap dalam jangka waktu tertentu (setiap minggu dan setiap 

bulan) dari keseluruhan berita-berita tersebut 

- Melakukan riset terkait dengan informasi-informasi yang dibutuhkan 

untuk membuat program 

Fungsi dari divisi research and media monitoring adalah : 

- Memberikan referensi terkait dengan pembuatan sebuah program PR 

- Memberikan gambaran mengenai interpretasi pemberitaan yang ada di 

media massa terkait dengan perusahaan, produk, ataupun produk yang 

sedang menjadi perhatian perusahaan, baik itu sebelum, selama, dan 

sesudah pelaksanaan program PR. 

       Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan di lapangan, para karyawan di 

AsiaPR, terutama di divisi research and media monitoring, tidak terikat 
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kepada jabatan ataupun posisi yang ada di struktur organisasi, terkadang 

beberapa karyawan bisa terlibat di divisi yang lain, ataupun membantu 

beberapa pekerjaan sekaligus. 
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