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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya industri dan dan teknologi, peran 

komunikasi menjadi sangat penting bagi setiap perusahaan. Komunikasi yang 

dilakukan memiliki maksud dan tujuan yang beragam. Oleh sebab itu, fungsi 

Public Relations (PR) sangatlah dibutuhkan. Rosady mengutip pendapat The 

British Institute of Public Relations, yang berbunyi Public Relations activity is 

management of communication between an organization and its public (Ruslan, 

2010 : 16). Yang artinya ialah aktivitas Public Relations adalah mengelola 

komunikasi antara organisasi dan publiknya. 

Hal ini juga dipertegas oleh Ima Hardiman yang mengutip pernyataan 

John D. Bergen dalam artikenya Public Relations Careers: 

“Daya tarik profesi PR adalah karena sebagai wakil organisasi ia 

berkomunikasi dengan publik yang beragam termasuk mereka 

yang mempengaruhi publik yaitu karyawan, investor, konsumen, 

mitra usaha, media, masyarakat, pemerintah dan kebijakannya.” 

(Hardiman, 2007 : 6-7) 

Hampir semua industri dan dunia usaha membutuhkan peran PR, baik dalam 

lingkup pekerjaan yang paling sederhana, menghadapi kritik dan demonstrasi dari 

organisasi masyarakat hingga merancang program komunikasi yang tepat bagi 

para pemegang saham (investor relations). Singkatnya peran PR itu adalah 

bagaimana menciptakan ketenangan di luar (external) perusahaan.  

Dengan meningkatnya peran dan tuntutan perusahaan terhadap fungsi PR 

yaitu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi hasil program komunikasi 

strategis agar citra korporat meningkat. PR bagi perusahaan sangatlah vital, ia 

berhadapan langsung dengan publik yang beragam, untuk mengkomunikasikan 

kepentingan perusahaan. Seorang PR memiliki beban tugas yang berat, PR harus 
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mensukseskan program komunikasi internal dan external, dan pintar dalam 

memilih PR tools agar aktivitas PR sesuai dengan kebutuhan komunikasi semua 

pihak. 

Salah satu yang menjadi fokus PR ialah bagaimana menciptakan hubungan 

yang baik agar seluruh tujuan kegiatan PR dapat tercapai. Hubungan yang baik 

secara internal maupun eksternal, otomatis akan menimbulkan dukungan serta 

kerjasama yang baik. Hubungan yang tidak harmonis akan beresiko menimbulkan 

ketidakpuasan publik yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan bisnis 

perusahaan.  

 Oleh sebab itu, di era sekarang ini, di mana begitu ketatnya persaingan 

bisnis antar perusahaan yang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan 

dukungan publik, peran dari praktisi PR sangat diandalkan. PR sangat concern 

terhadap bagaimana menciptakan image dan reputasi yang baik, dan jika kedua 

faktor tersebut terpenuhi, maka itu akan memberikan dampak yang sangat positif 

di segala divisi perusahaan.  

Seperti halnya, meningkatnya loyalitas stakeholders terkait, kontribusi 

positif bagi peningkatan kinerja finansial perusahaan, serta terciptanya hubungan 

yang tulus antara perusahaan dengan komunitas. Terlebih lagi jika ada 

pemberitaan negatif di media, publik tidak serta merta percaya begitu saja.  

Dulu, banyak perusahaan yang hanya menempatkan posisi PR sebagai 

humas saja, padahal PR itu sendiri seharusnya memiliki akses langsung dengan 

CEO perusahaan, dan PR-lah yang menjadi garda depan dari sebuah perusahaan. 

Seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi, peran PR untuk saat ini akan 

sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan, tak heran banyak perusahaan yang 

dulunya belum memiliki tim PR, atau di beberapa perusahaan dikenal dengan 

istilah Corporate Communication atau Corporate Secretary, sekarang telah 

membentuk divisi PR.  
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Seiring dengan berkembangnya teknologi, didukung pula dengan fungsi 

dan tanggungawab PR yang semakin complex, tidak hanya industri Corporate PR 

yang semakin berkembang, PR agency (Konsultan PR) pun turut berkembang. 

Konsultan PR menjual jasa pelaksanaan program PR untuk klien, baik institusi 

swasta maupun pemerintah. Mulai dari mengadakan press-conference, media 

monitoring, mengatasi krisis manajemen, menggelar peluncuran produk baru 

(product launching), seminar, membuat inhouse magazine, dan banyak lagi 

(Hardiman, 2007 : 160).  

Jika dikelompokkan, beberapa kegiatan di atas dapat digolongkan menjadi 

aktivitas media relations. Media relations merupakan salah satu titik concern 

aktivitas PR, menurut Lesly (1991:7), yang dikutip oleh Yosal Iriantara (2008:29),  

menjelaskan media relations sebagai akivitas yang berhubungan dengan media 

komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespons kepentingan media 

terhadap organisasi.  

Media merupakan salah satu external stakeholders yang diyakini sangat 

memiliki pengaruh besar bagi perusahaan yaitu media dan publik. Media telah 

menjadi third party endorsment yang memiliki peran untuk menggerakan perilaku 

serta opini dari publik, melalui media lah segala informasi dengan cepat dapat 

diperoleh. Media merupakan salah satu penghubung informasi antara perusahaan 

dengan publiknya. Terlebih lagi peran media sangat besar dalam membentuk 

opini publik. Jadi PR harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan rekan 

media supaya adanya dukungan positif di kemudian hari untuk segala aktivitas 

Public Relations. 

Dengan melihat kebutuhan perusahaan akan peran PR yang begitu 

signifikan, visi yang pasti untuk menciptakan image yang positif bagi perusahaan, 

ditambah lagi kesadaran akan pentingnya peran PR itu sudah melekat di diri 

petinggi perusahaan. Terlebih lagi dengan melihat kondisi persaingan bisnis 

semakin tinggi, serta kondisi market yang berbeda.  
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Hal ini dipertegas melalui pendapat Frank Jefkins bahwa : “Praktik 

KonsultanPR (PR Consultant) adalah pemberian pelayanan „kreatif dan tehnik 

khusus‟ baik individual maupun lembaga yang berhak melakukannya berdasarkan 

pengalaman, kemampuan, kepemilikan, identitas atau badan hukum untuk tujuan 

usaha konsultan PR tersebut” (Ruslan, 2010 : 351).  

Yang menjelaskan bahwa sebuah konsultan PR berarti memiliki skill yang 

lebih profesional serta didukung dengan pengalaman yang lebih baik sehingga 

dapat mengkomunikasi suatu aktivitas PR dengan ide-ide yang kreatif serta tools 

yang sesuai sehingga tepat pada sasaran. Sehingga tidak heran banyak PR 

Corporate yang merekrut tim PR agency dalam membantu aktivitas PR 

perusahaan, baik secara internal maupun external. Salah satu PR agency yang 

sudah cukup lama beroperasi di Indonesia dan telah berhasil bekerja untuk 

beberapa korporasi, dan sudah terkenal secara internasional ialah GolinHarris 

(GH) PR Agency.  

Salah satu alasan penulis mengambil keputusan untuk magang (internship) 

di GH adalah ingin mengetahui bagaimana peran PR di balik layar sebuah 

korporat sesungguhnya, bagaimana hebatnya tim PR menggerakan stimulus 

positif terkait isu yang mau diangkat oleh perusahaan supaya dapat diliput oleh 

media dan tentunya memiliki news value (nilai berita).  

 Mungkin ada beberapa dari masyarakat awam yang berpikir, sebetulnya 

untuk apa merekrut PR agency sedangkan di internal perusahaan saja sudah ada. 

Jawabannya kemungkinan terbesarnya mengapa GolinHarris dan kawan-kawan 

PR agency lainnya masih ada dikarenakan tugas dan tanggungjawab PR internal 

sudah semakin bercabang serta complex.  

Kemungkinan yang terburuk ialah yang sebetulnya memegang peran PR di 

perusahaan itu tidak didukung dengan latar belakang pengetahuan, skill PR 

professional sehingga akan sulit untuk menangani tanggungjawab besar yang 

nantinya akan berdampak bagi image dan reputasi perusahaan sehingga 
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diperlukan support dari pihak luar yang sudah berpengalaman, tak lain sebuah PR 

agency. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang  

Internship program atau program kerja magang yang diadakan di 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN) sangat penting untuk bekal para setiap 

mahasiswa/i-nya. Dengan adanya program kerja magang ini mahasiwa akan 

membuat lebih matang dalam menghadapi dunia pekerjaan secara real. Selain itu 

hal yang terkait dengan ilmu yang selama ini didapat diperkuliahan dapat 

diimplementasikan sesuai bidang masing-masing. Seperti kerja magang yang telah 

dilakukan oleh penulis, dimana penulis dapat mengetahui secara real, atau 

sebenarnya dunia pekerjaan, dan khususnya praktek  Public Relations itu sendiri 

di salah satu PR agency besar yang bernaung di bawah Interpublic Group (sister 

company dari Weber Shandwick Public Relations Agency).  

Adapun tujuan diadakannya praktik magang adalah : 

1. Menambah wawasan serta pengetahuan terkait dengan konsentrasi 

Public Relations 

2. Mendapat pengalaman kerja yang berkaitan di bidang yang dipelajari 

selama kuliah, yaitu berkaitan dengan dunia praktik Public Relations  

3. Melatih kedisiplinan, kemampuan multi-tasking dalam waktu yang 

cukup padat, menyelesaikan pekerjaan dalam waktu singkat, melatih 

sikap tanggung jawab, team work , serta meningkatkan rasa percaya 

diri penulis dalam dunia kerja  

4. Sebagai pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab akademis penulis 

kepada Universitas Multimedia Nusantara 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Kegiatan kerja magang dilakukan selama tiga bulan yang terhitung pada 

Selasa 19 Februari hingga Jumat 17 Mei 2013. Mahasiswa magang diwajibkan 

untuk mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di dalam perusahaan tersebut 

dan mematuhi jam kerja mulai pukul 07.00 - 16.00 setiap hari Senin - Jumat . 
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Pembagian kerja (job desk) ditentukan oleh Helina Gesti Wulandari sebagai Office 

Manager GolinHarris Indonesia. Selama tiga bulan tersebut penulis ditempatkan 

langsung di bawah associates sesuai dengan client yang telah ditentukan. Berikut 

adalah prosedur magang yang diikuti untuk melakukan kerja magang :  

1. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti bimbingan magang sebelumnya 

dari pihak kampus ( Universitas Multimedia Nusantara).  

2. Mahasiswa mengisi Formulir kegiatan kerja magang, untuk 

mendapatkan Surat Pengantar Kerja Magang yang akan diajukan ke 

GolinHarris PR agency. 

3. Mahasiswa mengajukan Curriculum Vitae serta surat tanda pengajuan 

kerja magang dari kampus kepada GolinHarris PR agency, untuk 

melakukan kerja magang selama tiga bulan  

4. Setelah mendapat konfirmasi, dan telah melalui written test 

(menerjemahkan artikel koran dari bahasa Inggris – Indonesia, begitu 

juga sebaliknya), lalu mendapat konfirmasi kembali bahwa penulis telah 

diterima untuk melakukan kerja magang di GolinHarris PR agency, 

mahasiswa diberikan surat pernyataan resmi bahwa sudah diterima 

dalam program kerja magang.  

5. Melengkapi kartu kerja magang dan formulir kehadiran selama masa 

magang berlangsung yang ditantangani seriap harinya oleh pembimbing 

lapangan.  

6. Setelah periode pelaksanaan magang selesai, mahasiswa berkoordinasi 

dengan dosen pembimbing magang.  

7. Laporan hasil magang yang sudah diterima dan disetujui oleh dosen 

pembimbing magang selanjutnya akan dipresentasikan dalam sidang 

magang.  
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