
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang demokrasi, 

segala kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat. Dalam mengontrol kinerja 

pemerintah, rakyat menyalurkan aspirasinya melalui lembaga legislatif negara 

Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan 

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Anggota DPR RI dan 

DPD RI adalah bagian dari anggota Majelis Permusyaratan Rakyat Republik 

Indonesia (MPR RI atau biasa disebut MPR).  

 Di masa lalu MPR begitu kuat posisinya, begitu besar tugas dan 

kewenangannya bahkan disebut sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai 

pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Namun, setelah dilakukan perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR pada tahun 1999 sampai 2002, membawa 

implikasi terhadap perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR. Pasca 

perubahan UUD 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi 

Negara dan tidak lagi memegang  sepenuhnya kedaulatan rakyat.  

 Sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 27 

Tahun 2009 Pasal 15 ayat 1 huruf e tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa 

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau biasa disebut 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR-RI atau MPR) wajib 

melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 kepada masyarakat.  



 Dinamika masyarakat yang terjadi saat ini menunjukan bahwa nilai luhur 

bangsa telah luntur, oleh sebab itu pada periode 2009-2014 pimpinan MPR yaitu 

Alm. Taufiq Kiemas sebagai Ketua dan empat wakil ketua MPR yaitu Melani 

Leimena Suharli (Fraksi Partai Demokrat), Hajriyanto Tohari (Fraksi Partai 

Golkar), Lukman Hakim Saefuddin (Fraksi PPP), serta Ahmad Farhan Hamid 

(DPD) merancang agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara 

melalui kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yakni 

Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, Negara Kesatuan Repubik 

Indonesia sebagai bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan 

negara. (Buku Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara)   

 Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ini dirasakan perlu 

dimasyarakatkan seperti yang dikatakan oleh Manuar Sirait pada hari Senin, 8 Juli 

2013 di tempo.co: 

     “empat pilar yang merupakan “warisan” almarhum Taufik Kiemas yang juga                         
Ketua MPR RI, ini penting disosialisasikan secara konsisten. Begitu pun penunjukan 
penggantinya, Sidarto Danusubroto sebagai Ketua MPR dinilai sudah tepat.”  (Maruar Sirait, 
anggota Komisi XI DPR, tempo.co, pada Senin 8/7). 
 

 Seiring dengan perkembangan kehidupan global dan tuntutan sebagai 

akibat dari adanya kemajuan dalam segala bidang, dikhawatirkan akan 

menimbulkan akses negatif. Misalnya maraknya aksi kekerasan fisik dan psikis 

atas nama perbedaan agama, keyakinan dan kemerosotan moral tidak lepas dari 

pengaruh globalisasi tersebut, serta kesadaran dan kehidupan bertoleransi setiap 

orang mulai terkikis. Penulis akan menjabarkan beberapa kasus yang berkaitan 

dengan hal tersebut : 



   “Tapi sejumlah negara tetangga di perbatasan tercium tengah melakukan upaya guna meraih 
pulau itu. Bahkan tim bentukan Perpres No 78/2005 (tentang pulau terluar) pun telah 
merekomendasikan agar ke-12 pulau itu perlu mendapat perhatian khusus," beber Sekertaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Siti Nurbaya Bakar, kemarin, di Jakarta. (tandef.net, 
Tue, 12/09/2008 - 04:10) 
 
   Aksi perusakan dan pengusiran warga eks Madura dipicu oleh amarah warga yang tak bisa 
terbendung lagi, ketika melihat Rohim warga Madura, melakukan penganiyaan terhadap Isam, 
penduduk asli Kampung Baru, pada Jumat (16/7) pukul 11.00 WITA. (tempo.co, Sabtu, 17 Juli 
2010,16:24 WIB) 
    
   Aksi solidaritas muslim Rohingnya di Myanmar yang dilakukan oleh ormas Forum Pembela 
Islam (FPI) dan gabungan Ormas Islam di Jalan Sulawesi, Kota Makassar, Jumat (10/8/2012) 
berlangsung ricuh. Para pengunjuk rasa melempari kelenteng Xian Ma dengan batu. 
(m.merdeka.com Jumat, 10 Agustus 2012 23:20:1) 
 
   “Era reformasi tidak saja mengarah perubahan dalam tatanan politik, tetapi di sejumlah daerah 
ada keinginan untuk mendapatkan hak otonomi khusus. Ancaman tersebut menimbulkan konflik-
konflik yang berbau SARA (Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPB), antaranews.com, Senin, 
1 Juli 2013 09:03 WIB) 
 
 
 Untuk menjawab masalah tersebut maka dibutuhkan kampanye Empat 

Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, untuk membantu kelancaran proses 

tersebut dibutuhkan satu divisi untuk menjadi jembatan penghubung antara 

instansi dan publiknya. Di dalam lembaga legislatif, Public Relations memegang 

peranan yang penting karena Public Relations tidak hanya bekerja secara 

eksternal tetapi Public Relations juga bekerja secara internal.  

 Menurut Dozier, praktisi Public Relations berfungsi sebagai 

Communication Fasilitator yaitu membantu manajemen dengan menciptakan 

kesempatan-kesempatan mendengar apa kata Public dan menciptakan peluang 

agar Public mendengar apa yang diharapkan manajemen (Putra1999,14)  

 Public Relations bekerja secara eksternal yaitu dengan menciptakan 

hubungan baik yang saling menguntungkan dengan publiknya, misalnya media. 

Hal tersebut diharapkan dapat membantu instansi untuk menyebarkan informasi 

atau pesan kepada masyarakat maka proses kegiatan kampanye Empat Pilar yang 

sedang berjalan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat. Sementara secara  



internal, Public Relations MPR RI bertugas untuk memberikan materi kampanye 

Empat Pilar kepada anggota MPR, dan mengkoordinasikan kegiatan kampanye 

Empat Pilar Kehidupan Berbangasa dan Bernegara kepada pimpinan MPR.   

 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga 

legislatif yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Saat ini MPR RI sedang melaksanakan suatu kegiatan yaitu melakukan 

kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada masyarakat, 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Subbagian Hubungan Antarlembaga 

membuat berbagai acara di media elektronik seperti Televisi dan Radio. Salah 

satu yang menarik adalah kampanye Empat Pilat Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara melalui Talkshow Empat Pilar Goes to Campus yaitu program dialog 

antara pemimpin atau anggota MPR RI dan mahasiswa di berbagai perguruan 

tinggi Indonesia yang membahas nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan. Hal tersebut 

merupakan salah satu alasan penulis untuk melakukan magang di Biro Hubungan 

Masyarakat MPR RI dalam Subbagian Hubungan Antarlembaga.  

 Penulis Memilih topik peranan Subbagian Hubungan Antarlembaga 

dalam mendukung kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara  

di kalangan mahasiswa melalui program acara Talkshow Empat Pilar Goes to 

Campus, karena penulis melihat bahwa pentingnya peranan Public Relations 

dalam meningkatkan Public Awareness terhadap nilai-nilai Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah 

generasi penerus bangsa yang potensial untuk mengenal dan mengetahui nilai-

nilai Empat Pilar Kebangsaan, karena kesadaran dan keutuhan berbangsa harus 

dimulai dari generasi muda. Derasnya arus globalisasi membuat mahasiswa 



melupakan nilai-nilai kebangsaan, mereka kurang menyaring budaya luar yang 

saat ini berkembang pesat di masyarakat. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan 

laporan magang ini pada peranan Subbagian Hubungan Antarlembaga dalam 

mengkampanyekan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara kepada 

mahasiswa melalui program acara Talkshow Empat Pilar Goes to Campus. Untuk 

mendukung kelancaran proses acara tersebut, Subbagian Hubungan Antarlembaga 

bertugas untuk membuat tema acara dan mengemas materi Talkshow dengan 

bahasan yang menarik agar mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Empat Pilar 

serta menjalin kerja sama dengan media untuk menayangkan acara Talkshow 

Empat pilar Goes to Campus pada salah satu stasiun Televisi Indonesia. 

 Dalam hal ini, Biro Hubungan Masyarakat dalam Subbagian Hubungan 

Antarlembaga menjadi peranan yang penting dalam proses kegiatan tersebut 

karena untuk mendapatkan Public Awareness tentang nilai-nilai yang terkandung 

dalam Empat Pilar, dibutuhkan persiapan materi yang baik serta hubungan 

kerjasama antara Subbagian Hubungan Antarlembaga dengan media harus 

berjalan dengan baik agar penyebaran informasi dapat berjalan lancar, dengan 

demikian proses kegiatan kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara dikalangan mahasiswa dapat meningkatkan wawasan mahasiswa serta 

mengingatkan kembali nilai-nilai kebangsaan yang hampir punah di zaman 

globalisasi saat ini. 

 

 

 

 



I.2 Tujuan Magang 

 Adapun tujuan penulis melaksanakan magang di Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yaitu : 

1. Untuk mengetahui cara kerja Subbagian Hubungan Antarlembaga dalam 

melakukan kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

kepada masyarakat 

2. Untuk menganalisa peranan Subbagian Hubungan Antarlembaga dalam 

mendukung kampanye Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

yang dilakukan oleh MPR RI kepada mahasiswa dalam Program Acara 

Talkshow Empat Pilar Goes to Campus. 

 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan  

 Dalam magang ini, Penulis ditempatkan di Biro Hubungan Masyarakat 

MPR RI dalam Subbagian Hubungan Antarlembaga. Ruang lingkup pelaksanaan 

magang yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan kampanye Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, karena dikhususkan untuk generasi muda 

maka ruang lingkup penulisan ini penulis fokus pada kampanye Empat Pilar 

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikalangan Mahasiswa melalui Program 

acara Talkshow Empat Pilar Goes to Campus. Tugas Penulis meliputi membantu 

Subbagian Hubungan Antarlembaga untuk menghubungi pihak kampus tempat 

penyelenggaraan acara, menentukan tema acara, memilih narasumber sesuai 

dengan tema acara, menghubungi narasumber untuk memastikan narasumber 

tersebut bersedia untuk mengisi acara atau tidak, membuat surat undangan untuk 



narasumber dan mengrimkan ke fraksi sesuai partai narasumber tersebut berasal, 

kemudian membuat materi untuk program acara. 

 

I.4 Waktu dan Lokasi magang 

I.4.1 Waktu Magang 

 Waktu Operasional magang dilaksanakan Penulis mulai dari hari Senin - 

Jumat Pukul 08.30 WIB – 16.30 WIB selama 4 Bulan 4 Hari dimulai dari tanggal 

1 Juni 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013. 

 

I.4.2 Lokasi Magang 

 Lokasi pelaksanaan magang yang dilaksanakam penulis beralamat di : 

 

Biro Hubungan Masyarakat Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia 

Jl. Gatot Subroto No 6 Gedung Nusantara III lantai 5 Jakarta 10270 

Telp. (021) 57895049, (021) 57895047  

Fax. (021) 57895048  

 

 

 

 

 

 



 




