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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah perusahaan membutuhkan terciptanya “good image” di mata 

publik atas dirinya. Image yang dimaksud di sini adalah persepsi orang lain atau 

publik terhadap suatu perusahaan. Hubungan antara perusahaan dengan pihak 

luar, baik menyangkut produk maupun citra perusahaan, adalah salah satu faktor 

yang membentuk terciptanya persepsi tersebut. Semakin baik hubungan yang 

tercipta, semakin puas publik terhadap pelayanan atau pun produk dari perusahaan 

tersebut, maka semakin positiflah persepsi yang terbentuk atas perusahaan 

tersebut. 

Untuk menciptakan good image tersebut, kurang tepat jika mengandalkan 

media iklan, baik itu cetak maupun elektronik. Adalah lebih tepat jika 

menggunakan public relations (PR). Karena public relations merupakan suatu 

kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, menciptakan opini publik yang 

menguntungkan semua pihak, serta sebuah usaha untuk menciptakan hubungan 

yang harmonis antara suatu badan organisasi atau perusahaan dengan masyarakat 

melalui proses komunikasi timbal balik (dua arah). Pada intinya humas atau 

public relations senantiasa berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman 

melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan 

muncul suatu dampak, yakni persepsi yang positif. 

Kini, seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula bentuk 

komunikasi antara perusahaan dengan konsumennya. Dalam komunikasi di dunia 
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maya, timbullah media-media alternatif yang mengandalkan sosial media, seperti 

Facebook, Youtube, Twitter, dan lain-lain. Dunia maya yang dulu hanya 

dihubungkan dengan situs web statis, di mana kita hanya bisa mengirim pesan, 

email dan mailing list, sekarang telah berkembang menjadi sarana komunikasi 

yang interaktif. Dengan adanya media-media alternatif ini, PR dapat 

memanfaatkannya untuk lebih mengoptimalkan kerjanya. Hal demikian sudah 

mulai disadari oleh High Angle Production House. Tidak hanya tim produksi, 

marketing, dan keuangan saja yang dibutuhkan dalam menjalankan perusahaan 

tersebut, dibutuhkan juga tenaga PR untuk menangani sosialisasi baik dengan 

media maupun klien. Dengan adanya PR, terlebih saat perusahaan tersebut dalam 

keadaan “aman” atau tidak dalam krisis, komunikasi dengan publik dapat 

terpelihara secara berkesinambungan. Selain itu, tak sedikit pula klien-klien dari 

High Angle yang membutuhkan saran atau arahan yang tepat tentang media apa 

yang efektif guna mencapai tujuan komunikasi mereka.  

Tak selalu beriklan adalah solusi yang tepat dalam memperkenalkan jasa 

sebuah perusahaan atau pun karakteristik sebuah produk. Dibutuhkan media yang 

lebih tepat untuk dapat memaparkan lebih mendalam tentang keunggulan sebuah 

perusahaan dibandingkan kompetitor lainnya. Keterbukaan sebuah perusahaan 

pada publik lebih mampu meyakinkan publik akan kredibilitas dari perusahaan 

tersebut, dan salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat 

company profile. Company profile adalah identitas suatu perusahaan, wujud dari 

sebuah bisnis. Dengan company profile, bisnis atau jasa yang diberikan oleh 

sebuah perusahaan  dapat lebih dikenal oleh publik dan calon klien, sehingga 

mereka tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. 
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Dalam pembuatan Company profile, dapat dilakukan secara in house atau 

outsource. Yang dimaksud dengan in house adalah menggunakan tim kreatif yang 

dimiliki oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan outsource 

adalah jika sebuah perusahaan menggunakan jasa konsultan di luar perusahaan 

tersebut, dimana salah pertimbangannya adalah minimnya SDM dalam 

perusahaan tersebut. Pada saat seperti itulah High Angle berperan dalam 

membantu klien-kliennya yang membutuhkan jasa pembuatan company profile. 

Detikcom, sebagai salah satu portal terbesar di Indonesia, saat ini 

membutuhkan jasa High Angle sebagai konsultan untuk memberikan solusi yang 

efektif dalam memilih media yang tepat guna memelihara komunikasi dan 

hubungan yang baik dengan klien-kliennya. Company profile adalah jawaban 

yang diberikan oleh High Angle pada Detikcom. Company profile Detikcom ini 

nantinya akan berbentuk digital interaktif yang disimpan dalam sebuah flash disk 

dan dibagikan kepada klien-kliennya. Ada pun jumlah flash disk yang akan 

diberikan sebanyak 750 buah. Selain itu company profile Detikcom juga dibuat 

versi cetaknya, yaitu dalam bentuk agenda sejumlah 250 buah, yang akan 

dibagikan kepada klien-kliennya saat marketing gathering. Untuk membuat 

konten yang akan dipaparkan dalam company profile inilah penulis berperan 

memberikan masukan-masukan dari “kacamata” PR. 
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I.2 Tujuan Magang 

Tujuan magang ini dilakukan agar Penulis : 

1)  Dapat langsung mengetahui fungsi PR dalam suatu Production House 

2) Dapat belajar bagaimana pembuatan dan perencanaan company profile 

3) Melatih mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya dan 

bertanggung jawab untuk dapat bekerja dengan baik dan maksimal. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

I.3.1 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup magang dari penulis adalah sebagai PR staf. Dalam 

perusahaan ini, PR di tempatkan di divisi marketing. Dimana marketing yang 

membawahi Sales dan PR. Sales yang berhubungan langsung dengan klien 

sedangkan PR berfungsi mengkomunikasikan perusahaan dengan klien 

menggunakan media perantara. Salah satunya, Company profile maupun sosial 

media. 

I.3.2 Batasan 

Penulis ditempatkan di divisi Marketing, khususnya Client service. 

Menangani klien yang ingin membuat company profile. Sebagai asisten bertugas 

untuk membantu manager mencari dan menghubungi para calon klien serta 

membuat content dari company profile dan membantu kegiatan PR melalui sosial 

media. 
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I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

I.4.1 Lokasi Magang 

 Penulis melaksanakan magang di High Angle Production House yang 

berlokasi di Rukan Puri Niaga II J1-3F, Kembangan, Jakarta Barat, telepon : 

021-58357571 

 

I.4.2 Waktu Magang 

Pelaksanaan magang dilakukan di High Angle Production House. Dimulai 

dari tanggal 13 Juli hingga tanggal 13 Oktober 2010. Hari kerja mulai dari hari 

Senin hingga Jumat. Jam kerja dimulai dari pukul 09.00 hingga 17.00, tetapi bisa 

juga lebih dari waktu kerja yang telah di tentukan. 

 




