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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah banyak mengalami dinamika. 

Perubahan dalam perekonomian Indonesia dipengaruhi banyak faktor yang salah 

satunya adalah dinamika perekonomian global (Anggraeni, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Tahun 1965-2017 
Sumber : BPS, 2018 

 
 

Seperti pada gambar 1.1, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami dinamika yang 

signifikan, terutama pada masa peralihan Habibie dan Gus Dur. Dinamika 

perekonomian yang terjadi juga berdampak pada perusahaan. Ada banyak 
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perusahaan yang harus melakukan beberapa perubahan signifikan untuk 

menghadapi dinamika yang ada. Perubahan  yang dilakukan dapat berupa 

perubahan politik, teknologi, preferensi, dan lainnya. Bahkan, jika diklasifikasikan, 

perubahan organisasi menurut ruang lingkup dan kedalamannya dapat berupa 

developmental change, transitional change, dan juga transformasional change. 

Kebanyakan perubahan dalam sistem informasi dan komunikasi diklasifikasikan 

sebagai developmental change atau transitional change (Anderson, 2001) 

Pemerintah melihat bahwa terjadi persaingan antar BUMN Pupuk karena 

adanya same production, same product, dan same customer. Persaingan ini 

menyebabkan corporate value menjadi kurang optimal. Sehingga, dibentuklah PT 

Pupuk Indonesia Holding Company yang bergerak sebagai strategic dan investment 

holding serta memiliki sepuluh anak perusahaan pupuk di bawahnya 

(PupukIndonesia, 2016). Peralihan ini memberikan perubahan terhadap seluruh 

kinerja PT Pupuk Indonesia Holding Company dan anak-anak perusahaanya, dari 

sisi operasional, komunikasi, kebijakan, dan lain sebagainya. 

Peralihan yang dialami oleh Pupuk Indonesia tersebut dikategorikan sebagai 

transitional change. Transitional change memiliki pengertian implementasi suatu 

keadaan baru yang sudah dijalankan sebelumnya (Anderson, 2001). Dikatakan 

seperti ini karena PT Pupuk Indonesia Holding Company dibentuk baru-baru ini, 

yaitu pada tahun 2012. Sebelumnya, PT Pupuk Sriwijaya atau disingkat PUSRI 

dianggap sebagai perusahaan holding.  Padahal PUSRI hanya menjadi holding 

bagian operasional karena PUSRI berperan sebagai produsen pupuk pertama yang 

ada di Indonesia. (PupukIndonesia, 2016) 

Pembentukan PT Pupuk Indonesia sebagai holding company sendiri memiliki 
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tujuan untuk restrukturisasi BUMN dan untuk optimalisasi manajemen. Jika 

beberapa BUMN di sektor yang sama dijadikan sebagai holding, maka paling tidak 

akan ada share support di dalam holding tersebut, misalkan human capital, 

distribution, information communication dan technology, dan sebagainya. Selain 

itu pembentukan holding BUMN akan meningkatkan fleksibilitas perusahaan, yang 

pada gilirannya anak perusahaan akan bergerak sebagai pure corporate. Anak-anak 

perusahaan dari Pupuk Indonesia Holding Company seperti Pupuk Kaltim, Pupuk 

Sriwijaya, Pupuk Petrokimia Gresik, dan sebagainya akan lebih fokus pada output 

masing-masing perusahaan.  

Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, PT Pupuk Indonesia sebagai 

holding company meminta PT Royston Indonesia untuk melakukan audit persepsi 

seluruh stakeholder internal dan eksternal serta memperbaiki peta jalan 

komunikasi internal dan eksternal yang ada. Sehingga, komunikasi yang terjalin 

diantara seluruh unit-unit di dalam anak-anak perusahaan dan juga perusahaan 

induk Pupuk Indonesia berjalan harmonis. Namun, yang akan menjadi fokus 

pemagang adalah mengenai implementasi Royston Advisory Indonesia sebagai 

konsultan Public Relations dalam membangun dan meningkatkan media relations 

Pupuk Indonesia dengan cara audit persepsi media.  

 

I.2 Tujuan Pelaksanaan Magang 

Pemagang memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapai terhadap 

seluruh kewajiban kerja yang diberikan oleh Royston Advisory Indonesia, 

yaitu: 

1. Mempelajari fungsi Public Relations di Royston Advisory 
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Indonesia dalam menjalin hubungan media, lewat audit 

persepsi media terhadap PT Pupuk Indonesia Holding 

Company. 

2. Mempelajari fungsi Public Relations di Royston Advisory 

Indonesia dalam mengevaluasi opini publik lewat Focus Group 

Discussion klien-klien yang sedang di tangani Royston. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 Kewajiban pemagang di Royston adalah sebagai accosiate, project 

assistant serta secretary dari Royston. Namun, tugas utama pemagang 

adalah untuk menangani audit persepsi media untuk meningkatkan media 

relations dari Pupuk Indonesia Holding Company. 

Ruang lingkup yang dilakukan setiap hari secara teknis adalah 

menyediakan penelitian desktop seperti yang diminta oleh mentor proyek, 

yang mencakup informasi latar belakang tentang perusahaan, lembaga, dan 

pemangku kepentingan, informasi intelijen tentang isu-isu tertentu seperti  

pemantauan publikasi media yang relevan dan percakapan media sosial, 

memberikan bantuan media dan acara untuk rekanan dan rekanan senior, 

memberikan analisis pemantauan media sesuai kebutuhan. Pemagang juga 

bertugas untuk menyediakan analisis audit persepsi pemangku kepentingan 

sesuai kebutuhan. Penulisan laporan juga mencakup proposal dan 

presentasi pitching slide proyek, serta laporan audit persepsi pemangku 

kepentingan. 

Dalam setiap proyek, pemagang berperan sebagai sekretaris proyek 
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klien kecil dan menengah, melakukan analisis biaya ataupun manfaat yang 

komprehensif. Tupoksi pemagang pada tiap proyek berbeda-beda, namun 

kebanyakan cenderung berkaitan dengan analisis media relations suatu 

perusahaan.  

Dalam bidang pengawasan, pemagang diminta untuk mengawasi dan 

membimbing semua pemasok pihak ketiga yang relevan dengan proyek 

serta mengawasi proyek-proyek kecil yang dipimpin oleh agen outsourcing 

(konsultan pihak ketiga ataupun media). Selain itu, pemagang juga 

diharapkan dapat menampilkan citra profesional dalam perilaku, sikap, dan 

pakaian. 

Sebagai tugas tambahan, pemagang juga membantu membuat 

blueprint peta komunikasi dari klien, mengikuti meeting penting, turut 

hadir dalam event konferensi media klien jika diminta, membantu membuat 

power point  (biasanya mengenai analisa sosial media sebuah perusahaan, 

membuat rekap data survey,  serta proposal proyek), follow-up media, 

media coverage report, research, press conference report (Q&A), 

menerjemahkan rilis dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau 

sebaliknya, dan event management support, yaitu serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam mempersiapkan suatu event. 

Penjabaran kegiatan kerja diatas merupakan gambaran dari ruang 

lingkup dan batasan kerja pemagang. Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan 

magang, pemagang mendapatkan bimbingan dan pengawasan langsung 

oleh Bapak Affan Alamudi selaku CEO Royston Advisory Indonesia & 

Partner, Marsela Stefani selaku Senior Accosiate, Made Abigail Sutika 
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selaku Senior Associate, Vandana Ram Topandasani selaku Associate, serta 

bimbingan dan pengawasan tidak langsung dari Bapak Eduard Depari 

selaku Senior Advisor. Tidak hanya itu, pemagang juga mendapatkan 

bimbingan, kritik, dan saran oleh staf lain, sehingga memudahkan 

pemagang untuk belajar, bekerja, dan menulis laporan agar dapat 

memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan mencapai hasil yang 

lebih baik. 

 

I.4 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan selama tiga bulan dari tanggal 12 Agustus 2019 

sampai 12 November 2019 bertempat di Royston Advisory yang beralamat di 

Gedung The Manhattan Square, 15th floor, Jl. TB. Simatupang Kav.1S, Jakarta, 

12560, Indonesia.  

Jadwal kerja pemagang yaitu setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 

09.00-17.30 WIB, namun pemagang cenderung bekerja pada pukul 09.00-18.00 

WIB disebabkan tingginya volume pekerjaan dan menghindari jam macet 

pulang kantor. Jika klien mengadakan event ataupun meeting diluar hari atau 

jam kantor, pemagang turut andil dan memberikan bantuan.  Selain itu 

pemagang juga mendapatkan take home project yang dihitung yang mana 

durasi pengerjaannya dihitung sebagai lembur. 

Pada minggu kedua bulan pertama magang, Pemagang memiliki 

kewajiban bimbingan di kampus  setiap hari Senin pukul 13.00 WIB. 

Bimbingan wajib ini dilakukan sebanyak 10 kali. Dengan demikian, maka 

biasanya Pemagang masuk ke kantor terlebih dahulu pada pukul 09.00-11.30 



 

 7 

WIB lalu dilanjutkan bimbingan dan kemudian saat pulang menyempatkan 

untuk ke kantor lagi dari pukul 15.30-18.00 WIB. 


