
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri bisnis di Indonesia yang semakin maju empat

tahun terakhir yaitu dari tahun 2009 hingga tahun 2012 dibuktikan dengan

meningkatnya pertumbuhan jumlah pengusaha di Indonesia serta perusahaan yang

bergerak diberbagai bidang. Data dari Deputi Bidang Pengembangan SDM

Kemenkop & UKM, Agus Muharram, bahwa per Januari 2012 jumlah pengusaha

Indonesia mencapai 3,75 juta orang atau setara 1,56% dari jumlah penduduk

Indonesia (sumber: www.depkop.go.id) Perkembangan industri bisnis yang

semakin meningkat didukung dengan perkembangan teknologi untuk mendorong

geliat perekonomian di negara yang sedang berkembang ini. Aktivitas

perekonomian sebuah organisasi tidak terlepas dari peran konsumen sebagai

penerima jasa atau produk yang dihasilkan sebuah industri bisnis yang sangat

kompetitif.

Persaingan yang sangat ketat mendorong konsumen untuk lebih selektif

dalam memilih dan mengkonsumsi sebuah produk atau jasa yang dihasilkan

dalam segala lini bisnis. Keadaan ini mendorong pebisnis untuk lebih cerdik

dalam menyusun sebuah strategi agar dapat memenangkan persaingan bisnis

yang sangat ketat dan dapat mempertahankan eksistensi perusahaannya dalam

jangka waktu yang berkepanjangan.Sehingga perusahaan membutuhkan sebuah

departemen atau orang-orang yang memiliki keahlian untuk menjalankan fungsi
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manajemen dengan menampilkan citra baik di mata masyarakat serta menyusun

program untuk menunjukan komitmen perusahaan kepada publiknya. Hal ini tidak

hanya untuk meraih keuntungan sepihak dari masyarakat untuk perusahaan tetapi

dilakukan demi membangun relasi dan kerja sama yang baik antara perusahaan

dengan publiknya. Kondisi inilah yang membuat Public Relations dibutuhkan

untuk menjalakan peran tersebut di dalam sebuah perusahaan berkaitan dengan

reputasi dan relasi yang baik dengan publiknya.

Isyak Stamboel, Managing Director Strategic Communications

mengatakan, hampir semua perusahaan yang menerapkan manajemen modern

membutuhkan Public Relations (Kompas, 2012). Menurut Seitel (2011),

Public Relations helps an organization and its publics adapt mutually to each other.

Dibuktikan dengan pertumbuhan asosiasi Public Relations di Indonesia seperti

Perhimpunan Hubungan Masyarakat (PERHUMAS), Asosiasi Perusahaan PR

Indonesia (APPRI), Forum Humas Hotel Indonesia dan International Public

Relations Assocications (IPRA Indonesia). Disisi lain keberadaan PR agency yang

semakin banyak di Indonesia juga menunjukan bahwa kebutuhan para pelaku

bisnis akan bidang Public Relations semakin meningkat. Sebut saja Fortune PR,

Burson Marsteller, Mc Cann Ericsson, Leo Burnett serta Ogilvy, merupakan

Public Relations agency di Indonesia yang sudah menangani merek-merek

terkenal dari perusahaan yang ternama dalam persaingan bisnis dalam cakupan

nasional maupun internasional.
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Fungsi dan peran PR dalam aktivitas perusahaan diperankan oleh para

praktisi yang memiliki kompetensi serta dasar ilmu komunikasi dalam bidang

Public Relations secara spesifik. Menurut Jefkins (1993),

PR is about communicating in order to achieve understanding through

knowledge.

Pernyataan Jefkins tersebut menyatakan Public Relations didasari oleh

ilmu pengetahuan agar para calon praktisi nantinya dapat bersaing dan

menjalankan perannya dalam kompetisi dunia kerja khususnya profesi Public

Relations. Sebagai salah satu institusi pendidikan, perguruan tinggi memiliki tugas

untuk mempersiapkan mahasiswa/i dengan program studi Public Relations untuk

memahami dasar ilmu Public Relations secara spesifik.Aridanto (2002) dalam

artikelnya di The Jakarta Post menyatakan “Indonesiam Public Relations as an

educational and as a professional field has evolved significantly.”Hingga saat ini

tercatat kurang lebih 60 perguruan tinggi swasta dan negeri menawarkan program

studi public relations strata satu di Indonesia (Ardianto, 2002). Hal ini menunjukan

bahwa program studi Public Relations di Indonesia semakin berkembang dan

meningkat dari segi jumlah mahasiswa/i. Berkaitan dengan jumlah mahasiswa/i

PR dari peguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya, data menunjukkan bahwa

jumlah mahasiswa perempuan lebih banyak daripada jumlah mahasiswa laki-laki.

Berdasarkan data yang didapat dari STIKOM Interstudi Jakarta jumlah mahasiswa

perempuan jurusan Public Relations angkatan 2011 menunjukan angka yang sama

antara mahasiswa perempuan dengan laki-laki yaitu 190 orang dengan total jumlah

mahasiswa per angkatan yaitu 380 orang. Sedangkan angkatan 2012 jumlah

mahasiswa perempuan yaitu 170 orang
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daripada mahasiswa perempuan yang hanya berjumlah 126 orang dari keseluruhan

total per-angkatan 296 orang.

Selain itu, FISIP jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan

memiliki jumlah total mahasiswa dengan konsentrasi Public Relations angkatan

2009 jumlah mahasiswa laki-laki hanya 7 orang dan jumlah mahasiswa

perempuan 16 orang dengan jumlah total mahasiswa 23 orang. Sedangkan di

angkatan 2010 total jumlah mahasiswa 26 orang dengan komposisi jumlah

perempuan 24 orang sedangkan jumlah mahasiswa laki-laki hanya berjumlah dua

orang. Selanjutnya angkatan 2011 jumlah mahasiswa Public Relations adalah 21

orang dengan jumlah mahasiswa perempuan 19 orang dan jumlah mahasiswa

lakilaki hanya 2 orang.

Data lain yang dihimpun dari Universitas Multimedia Nusantara yang

juga memiliki program studi Public Relations bahwa dari total jumlah mahasiswa

di angkatan 2009 komposisi mahasiswa laki-laki dan perempuan berbanding 1:5.

Dengan jumlah mahasiswa laki-laki hanya berjumlah 30 orang. Sedangkan jumlah

mahasiswa perempuan berjumlah 150 orang. Dari data diatas terlihat bahwa

adanya mayoritas gender perempuan pada industri Public Relations di Indonesia

baik sebagai profesi dan bidang studi yang nantinya turut mempengaruhi

perkembangan industri PR.

Jumlah perempuan yang lebih banyak mendorong terbentuknya

fenomena menarik yaitu adanya mayoritas gender perempuan dalam bidang

Public Relations. Hal ini menunjukan bahwa bidang Public Relations telah

dipengaruhi oleh fenomena feminisasi pada profesi PR yang sejak lama telah
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ditemukan oleh peneliti di Amerika.PR’s Daily (2011) melaporkan bahwa ditahun

2010, 73 persen dari 21.000 anggota The Public Relations Society Of America

(PRSA) adalah perempuan. Mayoritas gender dengan profesi praktisi PR di

Amerika adalah perempuan. Data lain menunjukan bahwa 7 dari 10 praktisi PR

atau 71% adalah perempuan (Lattimore,2004). Selain itu, para praktisi PR dari

Indonesia yang ternama di dunia nasional dan internasional sebut saja Alm. Ditta

Amahorseya, Magdalena Wenas, Miranty Abidin, Inke Maris adalah perempuan

yang banyak tersorot di meida. Namun Indonesia sendiri masih belum memiliki

data yang pasti mengenai jumlah tenaga kerja baik perempuan atau laki-laki yang

berprofesi sebagai public relations hingga saat ini. Heidi P. Taff (2003)

menyatakan dalam tulisannya bahwa sejak tahun 1985, sebuah penelitian

menyatakan bahwa perkembangan public relations dan bidang profesi bisnis

komunikasi yang sedang dijalankan beralih dari gender pria ke wanita. Pada

tahun yang sama, IABC Research Foundationmempublikasikan penelitiannya

“The Velvet Ghetto Study: The Impact of Increasing Percentage Woman in Public

Relations and Businness Communication.” (Taff, 2003). Mayoritas perempuan

inilah yang akan menjadi dasar pemikiran atas penelitian yang dilakukan penulis

terhadap perkembangan Public Relations di Indonesia yang juga berkaitan dengan

pendidikan PR di perguruan tinggi. Dilihat dari sudut pandang mahasiswa lakilaki

dengan program studi Public Relations, bagaimana mereka mengintepretasikan

situasi mayoritas perempuan dalam pikiran mereka serta alasan apakah yang

membuat mereka tetap memilih program studi yang dalam praktik kerja PR kelak

dengan mayoritas perempuan.
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Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas dari sudut

pandang kaum perempuan dalam industri Public Relations, namun belum banyak

penelitian yang menggali dari sudut pandang mahasiswa laki-laki dengan program

studi PR dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan sektiarnya berkaitan dengan

adanya mayoritas perempuan dalam profesi public relations. Sehingga penulis

hendak menganalisa lebih mendalam adanya mayoritas perempuan dalam bidang

profesi Public Relations dan kaitannya terhadap pembentukan persepsi mahasiswa

(laki-laki) dengan program studi PR di Jakarta dan Sekitarnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Seiring berkembangnya bidang Public Relations yang semakin pesat

didukung oleh kebutuhan para pelaku industri di Indonesia, institusi pendidikan

(perguruan tinggi) juga harus siap memberikan dasar ilmu pengetahuan mengenai

bidang tersebut sehingga para praktisi PR nantinya dapat bersaing dan memiliki

kompetensi untuk menjalankan fungsi Public Relations. Terlebih penting dapat

menjawab tuntutan pasar bahwa Public Relations menjalankan fungsi manajemen

yang tidak hanya sebatas pada publisitas dan media relations semata. Sehingga

Public Relations dapat ditempatkan pada posisi yang strategis. Menurut Prayitno

(2001), Public Relations lebih dari sekedar menjual image belaka. Peran PR di

sebuah perusahaan tidak sekedar menciptakan citra yang baik tetapi bagaimana

mempertahankan eksistensi perusahaan dengan membangun reputasi yang baik.

Terlebih penting terciptamutual understanding antara perusahaan dengan

publiknya yang tidak hanya menguntungkan satu pihak semata.
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Namun yang menjadi perhatian khusus dalam bidang Public Relations

berdasarkan data pada tahun 1980-an adalah adanya dominasi perempuan dalam

bidang tersebut dengan bukti-bukti empirik yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sehingga seringkali mayoritas perempuan tersebut mendorong adanya persepsi

masyarakat bahwa Public Relations lebih identik dengan bidang pekerjaan

perempuan. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya seperti The Velvet Ghetto

Studydan The Glass Ceiling Theory mengenai dominasi perempuan dalam bidang

Public Relations yang dikaji dari sudut pandang perempuan, nampaknya

memberikan pengaruh pada keberadaan calon praktisi PR yang akan bersaing di

dunia kerja yaitu mereka mahasiswa laki-laki dengan program studi Public

Relations.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di awal penelitian dan wawancara

pendahuluan dengan praktisi serta dosen Public Relations di beberapa universitas

yang diwawancarai penulis, mayoritas mahasiswa perempuan pada program studi

Public Relations ditunjukkan melalui jumlah mahasiswa laki-laki yang jauh lebih

sedikit dibandingan dengan jumlah mahasiswa perempuan. Sehingga keadaan

mayoritas perempuan tersebut mendorong terjadinya feminisasi profesi Public

Relations hingga saat ini baik di negara barat dan khususnya di Indonesia. Tidak

dapat dipungkiri bahwa seolah-olah telah terjadi streotipe bahwa Public Relations

digambarkan dengan nilai-nilai feminitas yang identik dengan kaum perempuan.

Dengan demikian, bagaimana akhirnya mayoritas perempuan yang terjadi

mempengaruhi pandangan calon praktisi Public Relations kelak yaitu mereka

mahasiswa laki-laki dengan program studi Public Relations.
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Berdasarkan penjabaran diatas, timbul sebuah masalah bagaimana

mahasiswa PR yang berada dalam bidang Public Relations menciptakan sebuah

persepsi terhadap mayoritas perempuan yang mendorong kesan bahwa PR menjadi

identik dengan perempuan dan muncul sebuah pengkotakan perempuan dengan

nilai-nilai feminitas yang dimiliki. Selanjutnya bagaimana mahasiswa tersebut

yakin untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai calon praktisi laki-laki

dalam bidang profesi Public Relations serta mengintepretasi apa yang mereka liat

dan alami dalam memandang adanya mayoritas perempuan dalam industri Public

Relations.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, lalu munculah pertanyaan

penelitian (research questions) pada penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi

mahasiswa program studi Public Relations di Jakarta dan sekitarnya terhadap

mayoritas perempuan dalam industri Public Relations di Indonesia? Industri

Public Relations yang dimaksud mencakup bidang studi dan profesi Public

Relations.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah menyusun rumusah masalah, adapun tujuan dari penelitian ini

yaituuntuk mengetahui persepsi mahasiswa program studi Public Relations di

Jakarta dan sekitarnya terhadap mayoritas perempuan dalam industri Public

Relations di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian 89

 



Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan tiga kegunaan, yaitu :

1.5.1 Kegunaan Akademis

Dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan

ilmu komunikasi dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang Public

Relations khususnya bagi para akademisi.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan yang berarti bagi perguruan tinggi di

Indonesia khususnya yang memiliki program studi Public Relations untuk

dapatterus meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya dalam teori tetapi juga

prakteknya. Secara khusus juga untuk memberikan masukan kepada mahasiswa/i

sebagai calon praktisi Public Relations kelak dalam memandang mayoritas

perempuan dalam industri tersebut.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Public Relations yang

sedang berkembang di Indonesia bagi para pelaku industri bisnis, publik dan

masyarakat secara luas.

1.6 Sistematika Penelitian
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Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika

penulisan dalam penelitian ini.

BAB II Objek Penelitian

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup dari topik penelitian yang

penulis ajukan. Objek yang menjadi lingkup pembahasan dalam penelitian ini

adalah perkembangan ilmu komunikasi, profesi Public Relations, pendidikan

Public Relations, serta dominasi perempuan dalam bidang Public Relations.

BAB III Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjabarkan konsep-konsep atau teori yang digunakan

sebagai dasar penelitian yang dihimpun dari sumber literatur yang berhubungan

dengan topik penelitian yang dibahas. Pembahasan akan dimulai dengan

menjabarkan komunikasi dan kaitannya dengan Public Relations, Definisi, tujuan,

peran, khalayak serta fungsi PR dalam dunia bisnis, konsep gender, mayoritas

perempuan, studi sebelumnya berkaitan dengan mayoritas perempuan dan konsep

persepsi.

BAB IV Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian.

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan pendekatan kualitatif, metode studi kasus

yang digunakan, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data,

dan teknik analisis data.

BAB V Hasil dan Pembahasan
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Bab ini akan menjabarkan hasil wawancara dan obserbasi yang dilakukan.

Selanjutnya peneliti akan membahas permasalahan dari penelitian ini dengan

menganalisis hasil wawancara dengan responden dan mengaitkan dengan teori atau

konsep yang sesuai.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan yang ditarik dari

hasil pembahasan dan saran yang ditujukkan untuk perkembangan penelitian

selanjutnya serta untuk pihak yang berkaitan dengan topik yang diteliti.
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