
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Menjadikan suatu lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia (MPR RI) memiliki arti penting dan citra yang baik bagi 

masyarakat, bangsa dan negara adalah sangat penting untuk ditanamkan dalam 

benak setiap masyarakat Indonesia. Seluruh elemen bangsa terutama lembaga-

lembaga tinggi negara sebaiknya memikirkan kembali posisi MPR RI sebagai 

lembaga tinggi negara. Karena saat ini wibawa lembaga tinggi negara di Indonesia 

menurun hingga di dunia internasional, hal ini disebakan oleh para pemimpin 

yang dinilai belum optimal mengatasi persoalan bangsa (Megawati, 2013 dalam 

Republika, 2013).  

Sampai saat ini tidak terlihat fungsi MPR RI yang jelas, seharusnya fungsi 

MPR RI dapat diaktifkan kembali. Saat ini MPR hanya berperan dalam 

melakukan penataran terkait dengan pengamalan pancasila saja, padahal anggaran 

yang dimiliki MPR cukup besar tapi tidak ada hal yang besar untuk dilakukan 

(Hamengkubuwono, 2013 dalam Republika, 2013) 

Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai kesekretariatan lembaga negara 

mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan teknis dan 

administratif kepada MPR RI sebagaimana tertuang Keputusan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI. 

Dalam Keputusan Presiden tersebut terlihat begitu berartinya peran MPR bagi 



masyarakat, tidak hanya terukir dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, 

namun setelah mengalami perubahan atas kewenangan MPR terhadap masyarakat 

pun, MPR tetap memiliki kewenangan dalam membentuk atau pun mengubah 

UUD 1945, sebagai dasar negara dan dasar hukum tertinggi.  

Atas kewenangan tersebut maka MPR RI digolongkan sebagai lembaga 

tinggi negara. Sebagai lembaga tinggi negara Indonesia atau disebut juga lembaga 

pemerintahan, tentunya MPR RI memerlukan adanya bagian humas atau public 

relations untuk mempublikasikan keluaran/output dari organisasi mereka dan 

menciptakan reputasi MPR RI yang baik di mata masyarakat Indonesia. Seperti 

yang kita pahami bahwa reputasi suatu lembaga negara mempresentasikan apa 

yang lembaga katakan, apa yang lembaga lakukan dan apa yang dikatakan oleh 

masyarakat. Public relations juga befungsi sebagai penghubung antara 

organisasi/lembaga dengan publiknya, baik itu publik internal maupun publik 

eksternal.  

Secara etimologis, public relations terdiri dari dua kata, yaitu public dan 

relations. Public berarti publik dan relations berarti hubungan-hubungan. Jadi, 

public relations berarti hubungan-hubungan dengan publik. Kotler seperti dikutip 

dalam Cutlip (2007, 6) mengatakan : 

Public relations is the management functions that establishes and maintains mutually 
beneficial relationship between an organization and the publics on whom its success of failure 
depends. 

 
Public relations (PR) yang merupakan fungsi manajemen tidak dapat dipisahkan 

keberadaannya dalam peran membangun citra, dan membina saling pengertian 



diantara kedua belah pihak. PR dalam organisasi juga dapat mempengaruhi 

kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. 

Peran seorang PR dalam menjalankan fungsi organisasi atau lembaga 

pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Humas MPR berperan 

dalam hal kegiatan dan aktivitas di internal lembaga, maupun aktivitas yang 

menyangkut eksternal lembaga, untuk membina hubungan baik dengan publiknya 

yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan citra yang positif terhadap 

MPR RI di mata masyarakat luas. Citra merupakan impresi total meliputi 

kepercayaan dan apa yang dirasakan dibenak  publik tentang suatu lembaga atau 

organisasi, hal ini dapat dibangun melalui aktivitas yang dilakukan oleh lembaga 

tersebut. 

Aktivitas PR Sekretariat Jenderal MPR RI dalam upayanya untuk 

meningkatkan citra lembaga adalah melalui kegiatan internal berbagai program 

kerja. Salah satu kegiatannya adalah membuat majalah sebagai sumber informasi 

dan sarana komunikasi bagi pegawainya yang bernama majalah Majelis. Majalah 

Majelis terbit sejak tahun 2005 dan diterbitkan setiap satu bulan sekali. Majalah 

ini berisi tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga MPR yang 

dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pegawai yang berada di 

lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.  

Majalah Majelis merupakan sebuah majalah internal dimana penyajian dan 

peliputannya terbatas hanya dalam satu perusahaan atau lembaga tertentu dan 

dikonsumsi hanya untuk lingkup lembaga dan publik yang terkait dengan lembaga 

itu sendiri. Selain sebagai sumber informasi pegawai, majalah ini juga sebagai 



media komunikasi bagi masyarakat luas dengan MPR RI melalui beberapa rubrik 

didalamnya, masyarakat dapat langsung berkomunikasi mengenai berbagai 

masalah mulai dari politik, sosial, hingga ekonomi. Oleh sebab itu tidak dapat 

dipungkiri bahwa majalah Majelis memiliki pengaruh yang besar terhadap 

terbentuknya citra MPR RI di mata masyarakat luas melalui berbagai berita dan 

informasi kegiatan di dalamnya.  

Melalui majalah Majelis masyarakat dapat menilai kinerja MPR RI yang 

selama ini dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya rasa 

percaya masyarakat terhadap kinerja lembaga MPR RI sebagai lembaga negara 

pada akhirnya mebutuhkan kinerja PR untuk membangun reputasi dan citra 

positifnya di mata masyarakat Indonesia terhadap lembaga tinggi negara MPR RI. 

Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengetahui dan memperlajari lebih dalam 

mengenai aktivitas Divisi Humas MPR RI khususnya subbagian pemberitaan, 

dalam meningkatkan citra lembaga MPR RI dimata masyarakat melalui majalah 

internal lembaganya yaitu Majalah Majelis. 

 

I.2. Tujuan Magang 

Melalui kegiatan magang yang penulis lakukan, diharapkan dapat 

memenuhi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan 

magang ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan wawasan Ilmu Komunikasi, 

khususnya mengenai public relations terutama dalam beberapa hal keterampilan 

yaitu : 



1. Proses pelaksanaan public relations di Biro Humas Sekretariat 

Jenderal MPR RI subbagian pemberitaan dalam meningkatkan citra 

MPR RI melalui majalah Majelis. 

2. Peranan dan aktivitas yang dilakukan Biro Humas MPR RI dalam 

proses pembuatan majalah Majelis.  

I.3. Ruang Lingkup dan Batasan 

Selama durasi 640 jam yang ditentukan, Penulis melaksanakan kegiatan 

magangnya pada Divisi Hubugan Masyarakat, Sub bagian pemberitaan di kantor 

Sekretariat Jenderal MPR RI Jakarta. Ruang lingkup PR bertujuan untuk menjalin 

hubungan yang baik antara instasi pemerintahan MPR RI dengan masyarakat luas, 

khususnya dalam bidang politik. Tujuan lainnya yang tidak kalah penting adalah 

meningkatkan citra MPR RI melalui berbagai kegiatan atau program kerja yang 

dibentuk. 

Program kerja ataupun kegiatan yang dibentuk oleh MPR RI adalah 

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Majalah Majelis. Kegiatan yang 

merupakan rangkaian Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan adalah : Dialog Empat 

Pilar Negara, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar, Seminar Empat Pilar Negara, 

dan Outbond yang merupakan tanggung jawab dari Divisi Hubungan Masyarakat 

(HUMAS) untuk menjalankan program kerja tersebut demi berlangsungnya 

kegiatan dengan baik, serta mempublikasikan kegiatan-kegiatan tersebut melalui 

berbagai media massa di Indonesia. 

 Jika sedang dilangsungkan sebuah acara, sebut saja : Dialog Empat Pilar 

Negara, PR harus bekerjasama dengan wartawan dari berbagai media untuk 



datang pada acara tersebut serta melakukan publikasi pada media massa, seperti 

media cetak dan media online. Majalah majelis sebagai majalah internal MPR RI 

juga menjadi bagian penting dalam acara ini karena juga harus meliput jalannya 

acara untuk nantinya diterbitkan pada edisi majalah yang akan datang.  

Sedangkan batasan penulis pada sub bagian pemberitaan adalah membantu 

kegiatan yang berhubungan dengan public relations dan media relations, antara 

lain melaksanakan tugas dan tanggung jawab PR yang terkait dengan publikasi 

dan periklanan. Tugas yang menjadi tanggung jawab utama adalah melakukan 

kliping berita mengenai MPR RI yang diterbitkan media cetak, kliping tersebut 

akan dijadikan sebagai bahan media monitoring dan sebagai laporan adanya 

publikasi media terhadap kegiatan yang berlangsung di MPR RI. Tugas lainnya 

yang dilakukan selama masa magang adalah melakukan kerjasama dengan 

wartawan dari berbagai media cetak agar mereka dapat meliput segala kegiatan 

yang dilaksanakan oleh MPR RI.  

Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, wartawan merupakan bagian yang 

penting untuk ikut dilibatkan karena dengan adanya kerjasama yang baik dengan 

wartawan, mereka akan melakukan publikasi yang positif terhadap kegiatan MPR 

RI oleh karena itu dibutuhkan media relations yang baik antara lembaga dengan 

komunitas wartawan, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui, memantau 

dan menilai kinerja MPR RI melalui media massa. Selain itu penulis di berikan 

tanggung jawab untuk menulis beberapa artikel pada majalah Majelis yang 

diterbitkan setiap satu bulan sekali serta beberapa tugas-tugas lainnya seperti 

membuat press release dan melakukan editing pada artikel majalah Majelis. 



Penulis juga selalu dilibatkan pada setiap pertemuan yang cukup penting 

seperti pertemuan pimpinan MPR RI dengan duta besar dari beberapa negara di 

dunia untuk membahas kerjasama dalam bidang politik, pertemuan dengan 

pemerintah kota Jakarta mulai dari Gubernur Jakarta hingga lembaga tinggi di 

jakarta untuk membahas kerjasama dalam menjalankan kegiatan Sosialasi Empat 

Pilar Kebangsaan, rapat-rapat yang membahas perubahan keputusan, dan berbagai 

kegiatan lainnya yang berhubungan dengan public relations. 

 

I.4. Lokasi dan Waktu Magang 

Pelaksanaan kegiatan program kerja Magang yang penulis lakukan sebagai 

Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini adalah selama kurang lebih 

640 jam, jumlah waktu ini merupakan jumlah waktu magang yang telah 

ditetapkan berdasarkan peraturan Universitas Pelita Harapan. Kegiatan magang 

dilakukan oleh penulis sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 10 Oktober 2013, 

setiap hari Senin – Jumat. Waktu kerja yang dilaksanakan penulis adalah pukul 

08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Waktu istirahat yang diberikan adalah 

pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00. Adapun lokasi tempat magang yang 

dilaksanakan penulis adalah pada instansi pemerintahan yaitu pada : 

 

Divisi Hubungan Masyarakat - Subbagian Pemberitaan 

(Media Center) 

Sekretariat Jenderal MPR RI 

 



Alamat : 

Jl. Gatot Subroto No.6 Gedung Nusantara III Lantai.7 

Jakarta, 10270 

Telp. (021) 57895049, (021) 57895047 

Fax. (021) 57895048 

Website : www.mpr.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




