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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Public Relations mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah 

organisasi. Public Relations berperan untuk menjembatani hubungan antara 

pimpinan suatu perusahaan/ instansi / organisasi dengan publik internal dan 

eksternalnya, selain itu juga berperan untuk membangun dan menjaga citra baik 

suatu perusahaan / instasi / organisasi. Begitu pula dengan Public Relations 

Kementerian perdagangan selain bertugas untuk membangun hubungan dengan 

publik internal didalam lingkungan Kementerian Perdagangan juga untuk 

membangun hubungan dengan publik eksternalnya yakni masyarakat Indonesia, 

termasuk didalamnya para pelaku usaha dan konsumen. Kepada publik internal, 

Public Relations Kementerian Perdagangan bertugas untuk menyebarluaskan 

informasi kepada jajaran Kementerian Perdagangan baik di pusat, di daerah, 

maupun diluar negeri tentang kebijakan-kebijakan pimpinan, memelihara 

kesinambungan arus informasi, membangun semangat jajaran Kementerian 

Perdagangan dan menyampaikan isu – isu yang ada di masyarakat terkait dengan 

Kementerian Perdagangan. Kepada Publik eksternal, Public Relations 

Kementerian Perdagangan bertugas untuk memberi penjelasan secara aktual dan 

akurat mengenai langkah – langkah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perdagangan. 

Dihadapkan dengan masalah dalam negeri yang terjadi akhir – akhir ini mulai 

dari inflasi nilai tukar rupiah yang menurun menyebabkan kurangnya ekspor 
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bahan pokok dari negara-negera pengekspor bahan pokok ke Indonesia, lalu 

masalah anomali cuaca yang menyebabkan kurangnya pasokan bahan pokok yang 

diproduksi di Indonesia, maka Kementerian perdagangan mengeluarkan suatu 

kebijakan menaikan harga sejumlah bahan pokok dan bahan strategis di 

masyarakat. Bahan pokok atau biasa dikategorikan menjadi Sembilan bahan 

pokok adalah  Sembilan jenis kebutuhan pokok masyarakat. Menurut keputusan 

Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 kesembilan bahan 

pokok itu meliputi : beras/sagu/jagung, gula pasir, sayur-sayuran dan buah-

buahan, daging sapi dan daging ayam, minyak goreng dan margarin, susu, telur, 

minyak tanah atau gas elpiji, dan garam beryodium dan bernatrium. Sementara 

yang dimaksud dengan bahan strategis adalah merupakan barang yang penting 

bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara, 

contohnya minyak, uranium dan plutonium.Kenaikan harga terjadi seperti pada 

bulan Agustus 2013, terjadi kenaikan harga sayur – sayuran. Seperti harga cabai 

rawit merah mencapai harga Rp 50.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 

60.000 per kilogram, harga bawang merah mencapai Rp 95.000 per kilogram dari 

harga sebelumnya Rp 60.000, dan bukan hanya harga bahan – bahan pokok saja 

yang mengalami kenaikan harga bahan strategis, yaitu bahan bakar minyak 

bersubsidi mencapai Rp 6.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 4.500 per liter. 

Kebijakan kenaikan harga bahan pokok dan bahan strategis ini perlu di 

sosialisasikan kepada masyarakat dengan cara yang baik dan benar, agar tidak 

terjadi salah tafsir dikalangan masyarakat, seperti respon negatif dari masyarakat 

terhadap kebijakan kenaikan harga yang terjadi akhir – akhir ini, yakni yang 

dilontarkan oleh Bambang pamungkas yang merupakan Kasir Neraca Wilayah 

dan Analisis BPS Kota Depok yang menyatakan bahwa “imbas kenaikan harga 
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bahan bakar minyak ternyata berdampak negatif ke wilayah penyangga (Kota 

Depok). Pergerakan harga diwilayah penyangga jauh lebih tidak stabil, fenomena 

ini perlu disikapi lebih lanjut terkait hubungan yang erat baik secara ekonomi dan 

demografi antara wilayah ibukota dengan penyangganya.Jangan sampai ekonomi 

di Jakarta stabil namun wilayah sekitarnya mengalami hal yang berbeda”.Para 

pedangang di pasar tradisional Ngairan juga mengeluhkan bahwa harga bahan 

pokok naik, pedagang justru tidak memiliki keuntungan. Pedagang tidak 

menikmati keuntungan yang memadai, dengan  modal yang naik terus berarti 

mengutang lagi dan harus bayar bunga yang naik. Bahkan beberapa pedagang 

melakukan aksi pemogokan karna selain tidak menikmati keuntungan juga sering 

kali pedagang mendapat tuduhan dari para pembeli atas kenaikan harga yang 

terjadi terus menerus. 

Menyadari bahwa adanya saling ketergantungan antara organisasi dengan 

lingkungan disekitarnya baik lingkungan internal maupun eksternal. Oleh karena 

itu Kementerian Perdagangan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang 

bertanggung jawab dalam hal kenaikan harga ini harus dapat mengatasi masalah 

ini dengan menerapkan strategi sosialisasi yang baik, benar dan lebih menyebar ke 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan tugas yang tidak kalah penting yaitu 

untuk menyangkal tuduhan yang seringkali dituduhkan kepada Kementerian 

Perdagangan, yang sifatnya merugikan citra Kementerian Perdagangan. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari masih rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat 

Indonesia tentu kenaikan harga bahan pokok dan bahan strategis ini menimbulkan 

banyak reaksi  
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negatif di masyarakat. Diantaranya seperti demo dan kritikan keras yang 

dilontarkan dari berbagai lapisan masyarakat hingga “mogok dagang” yang 

dilakukan para pedagang di pasar tradisional. Jika dibiarkan berlarut – larut reaksi 

dari masyarakat ini akan memberikan citra yang negatif kepada Kementerian 

Perdagangan sebagai suatu organisasi pemerintahan. Oleh karena itu Public 

Relations Kementerian Perdagangan harus melakukan sosialisasi yang baik dan 

benar mengenai alasan dari kebijakan kenaikan harga ini kepada masyarakat. 

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini tentunya bukan hal yang mudah 

dilakukan oleh Humas Kementerian Perdagangan.Melihat dari faktor demografis 

dan geografis yang ada di Indonesia. Faktor demografis meliputi perbedaan usia, 

jenis kelamin, pendapatan, dan pengetahuan. Perbedaan usia tentunya memiliki 

minat, pola interaksi yang berbeda – beda, begitu pula dengan pengetahuan dan 

pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan lebih besar memiliki tingkat 

daya beli yang besar juga dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki 

pendapatan yang rendah. Berbedanya tingkat pengetahuan seseorang juga 

menentukan bagaimana orang tersebut menanggapi suatu masalah. Dengan 

adanya perbedaan demografis tersebut tentunya diperlukan bentuk sosialisasi yang 

berbeda – beda, dan bagaimana bentuk sosialisasi yang akan dilakukan tepat 

mengenai sasaran agar kegiatan sosialisasinya menjadi efektif. Faktor lainnya 

yakni faktor geografis, mengingat Indonesia terdiri dari 34 Propinsi dan 511 

kabupaten tentunya bukan hal yang mudah bagi Humas Kementerian perdagangan 

untuk melakukan sosialisasi yang merata ke semua penjuru wilayah yang ada di 

Indonesia. Dihadapkan dengan masalah – masalah ini Public Relations 

Kementerian Perdagangan harus memiliki strategi khusus untuk 
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mensosialisasikan mengenai kebijakan kenaikan harga bahan pokok dan bahan 

strategis ini. 

Salah satu usaha sosialisasi Kementerian Perdagangan yang dilakukan 

adalah melalui website dan sosial media twitter, di dalam website 

www.kemendag.go.id dan twitter @kemendag. Sosialisasi melalui sosial media 

ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengikuti perkembangan 

teknologi dan demi mewujudkan keterbukaan informasi kepada publiknya. Dalam 

website dan twitter Kementerian Perdagangan salah satunya dijelaskan mengenai 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan yaitu kenaikan harga 

bahan pokok dan bahan strategis. Hanya melalui twitter dan email, semua 

pertanyaan, saran, kritik dari masyarakat di respon oleh Public Relations 

Kementerian Perdagangan, sementara tidak semua masyarakat memiliki akses 

untuk website ataupun twitter. Berdasarkan data melaui proyeksi APJII yang 

memantau pengguna internet Indonesia tahun 2013 diketahui bahwa, pengguna 

internet di Indonesia mencapai angka 82 juta, sementara akun pengguna twitter 

jumlahnya hanya mencapai 16 juta akun.  

 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran diatas, rumusan masalahnya adalah : Bagaimana 

efektifitas penggunaan twitter oleh kementerian perdagangan sebagai media 

komunikasi dua arah untuk mensosisialisasikan kebijakan kenaikan harga Bahan 

pokok dan bahan strategis kepada masyarakat. 
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I.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah mempelajari efektifitas 

penggunaan twitter yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebagai 

komunikasi dua arah untuk mensosialisasikan kebijak kenaikan harga bahan 

pokok dan bahan strategis kepada masyarakat.  

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan dampak yang 

positif dan berguna dalam bidang akademis, praktis, dan sosial. Kegunaan – 

kegunaan tersebut antara lain : 

1) kegunaan akademis: 

a) menambahan pemahaman konseptual mengenai strategi Public 

Relations Kementrian perdagangan dalam penggunaan twitter sebagai 

media komunikasi dua arah. 

b) meningkatkan pemahaman strategi Public Relations Kementerian 

Perdagangan dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat. 

c) Mengetahui kegiatan dari Public RelationsKementerian Perdagangan 

2) kegunaan praktis: 

a) Menambah keterampilan dalam menyiasati hubungan dengan 

masyarakat sebagai Public Relations pemerintahan. 

b) Meningkatkan pemahaman dan menjadi masukan tentang strategi 

Public Relations dalam mensosialisasikan kebijakan kepada 

masyarakat. 

c) Mengetahui pentingnya sosialisasi yang baik mengenai suatu 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyatakat. 
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d) Mempelajari mengenai sosialisasi kebijakan melalui media sosial 

website. 

e) Mempelajari mengenai sosialisasi kebijakan melalui media sosial 

twitter. 

3) Kegunaan sosial 

Masyarakat atau pembaca mengetahui pentingnya peran Public Relations 

bagi sebuah institusi pemerintahan. Sebagai masukan bagi pembaca dan 

masyarakat mengenai pentingnya hubungan yang terjalin dengan baik dan 

sosialisai yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dan menambah 

pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi fenomena yang sama 

untuk tahun berikutnya. 

I.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai : (1) Latar Belakang Masalah dan alasan pemilihan 

topik penelitian, (2) Identifikasi Masalah yang membahas tentang adanya masalah 

yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, (3) Rumusan Masalah yang 

menjelaskan pokok masalah yang akan diteliti, (4) Tujuan Penelitian., (5) 

Kegunaan Penelitian, dan (6) Sistematika Penulisan. 

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai : (1) Sejarah Singkat dari Kementerian 

Perdagangan(2) Visi Misi dari Kementerian Perdagangan, (4) Struktur Organisasi 

Perusahaan (5)  Public Relations Kementerian Perdagangan, (6) Pengertian 

Website (7) Pengertian Twitter 
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BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang merupakan uraian teori, 

konsep, dan definisi yang berkaitan dengan penelitian. Diantaranya akan dibahas 

mengenai : (1) Pengertian Ilmu Komunikasi, (2) Model Komunikasi Dua Arah, 

(3) Teori Efektifitas Komunikasi , (4) Hambatan Komunikasi (5) Pengertian 

Public Relations, (6) Jenis Public Relations, (7) Fungsi dan Tujuan Public 

Relations, (8) Sasaran Public Relations, (9) Strategi Public Relations, (10) 

Pengertian Media Relations, (11) pengertian Media Sosial, (12) Fungsi dan Peran 

Media Sosial, (13) Hubungan Public Relations Dengan Media Sosial, (14)  

Hipotesis Kesenjangan Sosial. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai : (1) Pendekatan Penelitian, (2) Sumber Data, (3) 

Teknik Pengumpulan Data, (4) Unit Analisis, (5) Analisis Data. 

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari data yang telah didapat peneliti 

dari Humas Kementerian Perdagangan serta penjelasan yang berkaitan dengan 

konsep atau teori – teori yang di dapat oleh peneliti melalui tinjauan pustaka. 

Hasil terdiri dari (1) Hasil Mengenai Deskripsi Penerapan Strategi Public 

Relations Kementerian Perdagangan Dalam Mensosialisasikan mengenai 

kebijakan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan strategis (2) Pembahasan 

Mengenai Deskripsi Penerapan Strategi Public Relations Kementerian 

Perdagangan dalam mensosialisasikan mengenai kebijakan stabilisasi harga bahan 

pokok dan bahan strategis. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini membahastentang kesimpulan dari pembahasan masalah pada penelitian, 

serta saran yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 




