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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pertumbuhan perekonomian dunia yang sedang bergerak naik membuat 

berbagai industri turut berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, di 

tahun 2013 peningkatan peranan cenderung terjadi pada beberapa sektor seperti 

yang tergambar pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 1.1 - Badan Pusat Statistik 2014, Berita Resmi Statistik No. 16/02/Th. XVII, 

5 Februari 2014: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jakarta, diakses pada tanggal 

16 September 2014 pukul 21.27, 

<http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.pdf> 

Perkembangan industri inilah yang kemudian mendorong terjadinya 

persaingan yang begitu ketat antar masing-masing industri. Hal ini juga dikatakan 

oleh Doddy Saputra 2014, 3 Tugas PR Agar Perusahaan Terus Bertahan, Jakarta, 

diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 21.40, 

<http://www.marketing.co.id/3-tugas-pr-agar-perusahaan-terus-bertahan/>, bahwa 

persaingan ini bisa dirasakan dengan banyaknya perusahaan, mulai dari yang 

memang sudah terkenal sejak dahulu hingga binsis-bisnis baru yang muncul dan 

populer namun namanya sudah mulai redup dalam hitungan tahun. 
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Fenomena inilah yang kemudian mendorong rasa pentingnya peranan Public 

Relations (PR) dalam sebuah korporasi baik yang besar maupun kecil. Menurut 

Aston Koes 2011, Peran Konsultan PR dalam Campaign Activity, Jakarta, diakses 

pada tanggal 17 September 2014 pukul 18.16,< 

http://www.marketing.co.id/peran-konsultan-pr-dalam-campaign-activity/>, 

fungsi PR dewasa ini dipandang semakin penting dalam rangka menunjang 

keberhasilan bisnis perusahaan-perusahaan modern. Bahkan di korporasi besar, 

fungsi PR umumnya diletakkan pada level strategis dalam struktur organisasi 

sejajar dengan fungsi-fungsi lain seperti marketing, keuangan dan SDM. 

Fungsi PR harus diposisikan pada level strategis karena menurut Cutlip, 

Center dan Broom (2009:25),  

“Public Relations is the management function that establishes and maintains 

mutually beneficial relationships between an organization and the publics on 

whom its success or failure depends”.  

 

Selain Cutlip, Center dan Broom, Bernays dalam Breakenridge (2008:xvii) 

juga mendefinisikan PR sebagai fungsi manajemen sebagai berikut. 

“Public Relations is a management function which tabulates public attitudes, 

define the policies, procedures and interest of organization followed by 

executing a program of action to earn public understanding and 

acceptance”. 

 

Dari kedua definisi di atas, dapat dipahami bahwa fungsi PR dibutuhkan 

dalam sebuah korporasi guna menjalin hubungan baik yang saling 

menguntungkan antara korporasi dengan seluruh publiknya. Selain menjalin 

hubungan baik dengan para publiknya, public relations perusahaan biasanya 

didefinisikan sebagai pengelolaan reputasi perusahaan secara keseluruhan  

 “Praktik PR adalah disiplin ilmu yang memelihara reputasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan kesepahaman dan dukungan serta untuk mempengaruhi 

opini serta perilaku”. (Gregory, Anne (2004) Perencanaan dan Manajemen: 

Kampanye Public Relations Edisi Kedua. Translated from English by Dewi 

Damayanti, Yogyakarta: Erlangga) 
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Praktisi PR dengan segala keahliannya inilah yang kemudian membuat fungsi 

PR dibutuhkan zaman sekarang, terutama karena reputasi perusahaan serta 

manajemen merupakan pondasi dasar dari terbentuknya citra perusahaan yang 

kemudian menentukan persepsi publik terhadap suatu perusahaan (Gregory, Anne 

(2005) Public Relations dalam Praktik. Translated from English by Sigit 

Purwanto, Yogyakarta: Erlangga).  

Reputation Institute, sebuah perusahaan konsultan global yang berbasis di 

New York seperti yang diliput Ndw 2013, 25 Perusahaan dengan Reputasi 

Terbaik di Dunia, Jakarta, diakses pada tanggal 17 September 2014 pukul 13.19, 

<http://bisnis.liputan6.com/read/558368/25-perusahaan-dengan-reputasi-terbaik-

di-dunia>, telah melakukan riset yang meneliti tentang perusahaan yang memiliki 

reputasi terbaik. Riset ini dilakukan untuk kemudian mengetahui korelasi antara 

reputasi suatu perusahaan dan keputusan konsumen dalam membeli suatu merek. 

Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa 55% konsumen akan membeli 

produk dari perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus dan 50% dari 

antaranya mengatakan bersedia untuk merekomendasikan produk dari suatu 

merek yang mereka nilai memiliki reputasi yang baik kepada orang lain. 

Sementara untuk perusahaan dengan reputasi yang lemah hanya 31% konsumen 

yang bersedia untuk membeli dan 28% bersedia untuk merekomendasikan produk 

tersebut. 

Hal-hal yang mampu membantu pembangunan reputasi sebuah korporasi 

inilah yang merupakan hal yang bisa dilakukan seorang praktisi PR. Namun 

sayangnya, fungsi penting PR dalam sebuah korporasi yang disebut dengan in-

house PR seringkali tidak bisa berjalan optimal. Menurut Aston Koes 2011, Peran 

Konsultan PR dalam Campaign Activity, Jakarta, diakses pada tanggal 17 

September 2014 pukul 18.16, <http://www.marketing.co.id/peran-konsultan-pr-

dalam-campaign-activity/>, hal tersebut terjadi karena kelemahan praktisi PR 

yang kurang mampu mendemonstrasikan nilai-nilai kontribusi PR dalam 

menjalankan bisnis. Mengingat kontribusi PR yang bersifat intangible (tidak 

berwujud), tim manajemen akan cenderung ragu jika ingin mendukung program-
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program PR yang tidak jelas sasaran dan pengukuran keberhasilannya serta 

kontribusinya bagi perusahaan itu sendiri. 

Keadaan inilah yang kemudian mendorong kebutuhan sebuah korporasi akan 

jasa konsultan PR. Menurut Aston Koes, perusahaan jasa konsultan PR mampu 

memberikan opini kedua untuk mendapatkan nilai strategi, implementasi program 

kerja yang pada gilirannya mampu mengakomodir kesenjangan kemampuan serta 

pengalaman dari para praktisi PR yang bekerja untuk sebuah korporasi.  

Selain mampu memberikan opini kedua, menggunakan jasa konsultan PR pun 

bisa memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi sebuah korporasi seperti 

penghematan biaya sumber daya manusia serta mampu memberikan kepraktisan 

bagi korporasi dalam menerjemahkan suatu masalah, merancang strategi yang 

dibutuhkan hingga mengevaluasi keberhasilan dari suatu strategi. Berbagai 

pengalaman dalam menangani beragam korporasi dari berbagai industri pun 

merupakan salah satu kelebihan dari perusahaan jasa konsultan PR sehingga akan 

mampu memberikan berbagai ide kreatif yang dibutuhkan sebuah korporasi.  

Prasasta Reputation Management merupakan salah satu perusahaan lokal 

independen yang menawarkan jasa konsultan PR. Berdiri sejak tahun 2007, 

Prasasta Reputation Management sebagai perusahaan lokal independen (tanpa 

afiliasi dengan pihak asing) memiliki keunggulan dalam Indonesian Insight atau 

kedalaman pengetahuan tentang kondisi lokal Indonesia sehingga mampu 

memudahkan klien dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat 

dilakukan guna mengelola reputasi di mata para pemangku kepentingan. Hal ini 

pulalah yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin 

membuka pasar di Indonesia maupun melakukan ekspansi usaha dalam membidik 

target audience-nya.  

Sebagai perusahaan yang menwarkan jasa konsultasi di bidang Public 

Relations, Prasasta menggunakan ilmu-ilmu PR dalam kegiatan mengelola 

reputasi klien-kliennya. Selain menggunakan ilmu-ilmu PR untuk membantu para 

klien, pengalaman Prasasta Reputation Management dalam menangani 

permasalahan yang dihadapi puluhan klien dari berbagai industri juga mampu 

membantu fungsi in-house PR dalam mengelola reputasi perusahaan. Oleh karena 
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itu, sebagai perusahaan yang menawarkan jasa konsultan PR, tidak menutup 

kemungkinan jika kliennya merupakan korporasi yang sudah memiliki peran PR 

(in-house PR). 

Hal inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk melakukan praktik 

kerja magang pada salah satu perusahaan konsultan PR yang berlokasi di kawasan 

Pondok Indah. Pemilihan tempat praktik kerja magang ini dilatarbelakangi oleh 

keinginan penulis dalam mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai fungsi, 

peran dan berbagai strategi komunikasi yang dilakukan berbagai korporasi dari 

beragam industri. Diharapkan dengan mempelajari praktik kerja langsung di 

sebuah perusahaan jasa konsultan PR, penulis mampu mengimplementasikan 

segala ilmu yang sudah dipelajari di universitas dan pada gilirannya mampu 

menjadi seorang praktisi PR yang memiliki beragam pengalaman.  

 

1.2 Tujuan Kerja Magang 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penulis dalam melakukan praktik 

kerja magang ialah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan wawasan dan keterampilan di bidang Public Relations 

dalam menangani berbagai korporasi dari beragam industri. 

2. Memahami aktivitas konsultan Public Relations di Prasasta Reputation 

Management. 

 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Praktik kerja magang dilakukan penulis selama tiga bulan terhitung sejak 

tanggal 1 Juli 2014 – 30 September 2014. Dalam melakukan praktik kerja 

magang, penulis diwajibkan untuk mengikuti segala bentuk peraturan yang 

berlaku di tempat penulis melakukan praktik kerja magang yaitu, perusahaan jasa 

konsultan PR Prasasta Reputation Management yang berlokasi di Pondok Indah 

Office Tower 2, lantai 17, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V – TA, Pondok Indah, 

Jakarta 12310. 
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Selama tiga bulan tersebut, penulis berada di bawah supervisi beberapa 

konsultan sebagai atasannya dalam melakukan pekerjaan, sesuai dengan 

pembagian klien yang telah ditentukkan sebelumnya. Namun demikian, tidak 

menutup kemungkinan bagi penulis untuk membantu mengerjakan tugas-tugas 

diluar pekerjaan utama yang diberikan oleh supervisor dan bekerjasama 

membantu tim lainnya. 

Beberapa peraturan yang diterapkan di Prasasta kurang lebih sama dengan 

peraturan perusahaan pada umumnya, antara lain sebagai berikut. 

1. Kerja dilakukan setia hari Senin-Jumat pada pukul 08.30-17.30 WIB. 

2. Karyawan harus melakukan tapping sebagai bukti kehadiran ketika 

datang dan pulang kantor. 

3. Karyawan diharuskan menggunakan pakaian formal rapi dan sopan 

selama bekerja kecuali hari Jumat, karyawan diperkenankan untuk 

menggunakan pakaian bebas namun tetap pada nilai rapi dan sopan. 

Sedangkan prosedur pelaksanaan kerja magang yang telah dilalui penulis 

terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Penulis menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang sambil 

mengajukan surat lamaran kerja, curriculum vitae dan form KM-02 

melalui email yang tertera di website perusahaan yang dituju. 

2. Setelah satu hari pengajuan surat lamaran kerja, Penulis diundang untuk 

melakukan interview dan psikotest di Pondok Indah Office Tower 2. 

3. Selesai melalui tahap psikotest dan interview di Pondok Indah Office 

Tower 2, penulis akhirnya memperoleh kejelasan penerimaan kerja 

magang dan dapat memulai praktik kerja magang.  

4. Setelah melaksanakan praktik kerja magang, penulis kembali ke 

universitas guna melakukan proses konsultasi rutin dengan dosen 

pembimbing magang yaitu Ibu Dra. Joice Caroll Siagian, M.Si guna 

menyusun laporan kerja magang. 
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5.  Laporan kerja magang yang telah disusun berdasarkan hasil konsultasi 

rutin dengan dosen pembimbing kemudian dipertanggungjawabkan 

melalui sidang ujian kerja magang.  

6. Laporan kerja magang yang telah disahkan setelah sidang kerja magang 

kemudian wajib diserahkan kepada pihak perusahaan tempat penulis 

melakukan kerja magang. 
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