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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar hingga 

mencapai 12,7% dari populasi dunia. Dengan mayoritas populasi Muslim yang 

merupakan penduduk di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang 

sesuai dengan nilai – nilai agama Islam. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pada 

tahun 2015 yaitu mengenai penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di 

minimarket. Hal ini membawa dampak buruk bagi keberlangsungan penjualan PT 

Multi Bintang Indonesia Tbk yang pada saat itu masih berfokus pada minuman alkohol 

saja yaitu bir. Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Nikkei Asian Review, salah 

satu pemilik minimarket di Jakarta Timur yaitu Jammie mengatakan bahwa bir 

merupakan produk yang sangat diinginkan oleh pembelinya, terbukti dengan 

pendapatan penjualan bir yaitu 1 juta rupiah per hari.  

Pemerintah mengeluarkan regulasi ini dikarenakan banyaknya anak dibawah 

umur yang sudah sering melakukan pembelian minuman alkohol yang dijual bebas di 

minimarket. Dengan regulasi yang masih dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia 

tetapi Multi Bintang Indonesia tetap melakukan penjualan dan terus mendominasi 

pasar dikarenakan sektor pariwisata, seperti yang tertulis di Kompas.com. Banyaknya 

turis – turis dari luar negeri datang ke Indonesia dan membeli bir khas Indonesia yaitu 

bir Bintang.  
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Hal ini tidak akan terjadi tanpa pihak yang berperan dalam menciptakan 

reputasi yang baik. Maka dari itu diperlukan seorang public relations yang efektif 

dalam menjalankan komunikasi dengan pemerintah mengenai regulasi, dengan 

konsumen maupun dengan masyarakat.  

Menurut British Institute of Public Relations dalam Rizka Fatimah (2018, h.13) 

public relations adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan 

untuk menciptakan dan memelihara niat baik (goodwill) serta rasa pengertian antara 

perusahaan dan publiknya.   

Tidak hanya bertugas untuk berkomunikasi dengan publiknya, melainkan 

Public relations harus memiliki ketrampilan untuk menampilkan informasi yang 

semakin padat dan ringkas namun bermakna melalui konten – konten yang bersifat 

visual, seperti poster. Melalui konten secara visual, dapat menarik pembaca untuk 

melihat informasi yang disediakan oleh public relations. Seiring perkembangan zaman, 

public relations pun menggunakan media digital dalam melakukan publikasi agar 

memudahkan perusahaan untuk menyebarkan informasi ke target khalayak dengan 

jangkauan yang lebih luas, serta dapat menciptakan komunikasi dua arah antara 

perusahaan dengan publiknya. 

Melalui media digital, public relations menggunakan media sosial seperti 

Instagram, Facebook dan LinkedIn sebagai alat komunikasi dalam memberikan 

informasi kepada target khalayak serta sekaligus untuk menciptakan komunikasi dua 

arah antara perusahaan dengan publiknya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, terdapat 143,26 juta orang Indonesia 
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menggunakan internet dan didominasi oleh generasi millennial yaitu terdapat 49,52%. 

Kemudian, perusahaan juga menggunakan media offline untuk menjangkau target 

khalayak lebih luas, di mana publikasi yang dilakukan tanpa membutuhkan jaringan 

internet, misalnya melalui surat kabar atau publikasi secara langsung ke target 

khalayak, ataupun melalui majalah perusahaan yaitu annual report atau tabloid. 

PT Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan perusahaan multinasional yang 

bergerak di bidang consumer goods yaitu perusahaan yang memproduksi minuman 

alkohol dan non alkohol (soft drinks). PT Multi Bintang Indonesia Tbk sudah berdiri 

di Indonesia sejak tahun 1929, yaitu 88 tahun lamanya sudah beroperasi secara 

komersial. PT Multi Bintang Indonesia Tbk memiliki pemegang saham utama yaitu 

perusahaan HEINEKEN. HEINEKEN beroperasi secara komersial di berbagai negara 

Asia Pasifik hingga Belanda. 

Berdasarkan dengan uraian diatas, pemagang tertarik untuk mengetahui fungsi 

public relations dalam mempublikasikan suatu program yang dilaksanakan oleh 

perusahaan dan dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, pemagang 

juga ingin mengetahui fungsi public relations yang efektif dalam mencipatakan opini 

publik yang positif dalam perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods 

terutama perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, walaupun PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk juga sudah bergerak dan memproduksi minuman non alkohol 

atau soft drinks. Maka dari itu, pemagang mengambil topik dengan judul “FUNGSI 

PUBLIC RELATIONS PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DALAM 

MEMPUBLIKASIKAN ASIA PACIFIC GRADUATE PROGRAM (APGP)” 
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Pemagang tertarik untuk memilih topik diatas karena pemagang ingin 

mengetahui lebih lanjut fungsi public relations PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

dalam melakukan publikasi program yang sedang dijalankan oleh PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk dan HEINEKEN Asia Pasifik sehingga dapat menciptakan opini 

publik yang positif dan pada hasilnya yaitu mendapatkan peserta Asia Pacific 

Graduate Program (APGP) sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian, 

pemagang juga diberikan tanggung jawab oleh supervisor untuk melakukan 

kegiatan publikasi dan pembuatan konten mengenai Asia Pacific Graduate 

Program (APGP) untuk media sosial PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

 

1.2  Tujuan Magang 

Adapun beberapa tujuan pemagang melaksanakan magang di PT Multi Bintang 

Indonesia Tbk, antara lain:  

a) Untuk mengetahui fungsi public relations PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

dalam mempublikasikan Asia Pacific Graduate Program (APGP) 

b) Untuk mengetahui strategi public relations dalam penyusunan ide konten 

untuk media sosial PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

 

1.3 Ruang Lingkup & Batasan 

Ruang lingkup pemagang adalah sebagai content creator untuk media 

sosial secara internal maupun eksternal di human resources division PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk yang mengimplementasikan fungsi public relations; 
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Batasan: pemagang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk Asia Pacific 

Graduate Program (APGP) seperti pembuatan konten untuk media sosial dan 

pembuatan konten untuk jobfair.  

 

1.4  Lokasi & Waktu Magang 

a) Lokasi Tempat Magang : PT Multi Bintang Indonesia Tbk Brewery 

Tangerang – Jalan Daan Mogot Km. 19 Tangerang, Jakarta 10032 

b) Waktu Magang : Selama 6 bulan, dimulai dari tanggal 01 Agustus 2019 

hingga 31 Januari 2020 

 

 

 

 

 

  

 


