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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Public Relations tidak hanya dibutuhkan pada lingkungan organisasi 

ataupun perusahaan swasta namun juga pada instansi-instansi pemerintah. 

Menurut Anne Gregory (2004:2) mengatakan bahwa Public Relations 

dibutuhkan dalam setiap segi kehidupan karena Public Relations mengangkat 

masalah yang berkaitan dengan isu-isu keadilan sosial, lingkungan, agama, dan 

juga pemerintah. Public relations bekerja seperti sebuah jembatan penghubung 

antara publik dengan instansi atau sebaliknya. Oleh karena itu, perlunya 

penerapan fungsi dari Public Relations tidak hanya pada lingkungan organisasi 

ataupun perusahaan swasta namun juga pada instansi-instansi pemerintah. 

Dengan adanya Public Relations pada sistem pemerintah dapat 

membantu pemerintah menjaga komunikasi yang baik dengan warganya serta 

mempertahankan keutuhan negara. Dalam Public Relations memiliki dua 

sasaran yaitu, sasaran internal Public Relations dan eksternal Public Relations 

(Nurtjahjani, Fullchis & Trivena, Shinta Maharani, 2018:53). Membangun 

komunikasi yang baik antara negara dengan warganya adalah bagian dari 

sasaran internal Public Relations. Sedangkan mempertahankan keutuhan 

negara adalah bagian dari eksternal Public Relations, karena mempertahankan 

keutuhan negara membutuhkan pengakuan dari negara lain. 
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Pengakuan ini dibutuhkan oleh negara untuk mempertahankan 

keberadaannya sebagai sebuah negara, oleh karena itu negara tidak dapat 

berkerja sendiri dalam membangun negaranya. Untuk mendapatkan pengakuan 

tersebut, negara membutuhkan hubungan yang baik dengan negara lain yang 

diterapkan dalam jalinan komunikasi serta kerjasama. Sama seperti negara 

Indonesia yang secara terus menerus menjalin kerjasama serta 

mempertahankan hubungan yang baik dengan negara-negara lain. Di negara 

Indonesia yang mengatur hubungan dengan negara lain adalah Kementerian 

Luar Negeri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Melalui 

Kementerian Luar Negeri, Indonesia dapat menjalin hubungan, membangun 

komunikasi serta kerjasama dengan negara-negara lain. dan hubungan ini 

disebut dengan hubungan diplomasi. 

Hubungan diplomasi diartikan sebagai hubungan antarbangsa dan 

antarnegara yang pada intinya merupakan usaha dalam memelihara hubungan 

antarnegara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Melalui 

hubungan diplomasi yang merupakan upaya untuk mempererat jalinan 

komunikasi dan kerjasama dengan negara lain serta meningkatkan 

kesejahteraan warga negaranya di kedua negara yang menjalin hubungan. 

Pelaksana dari hubungan diplomasi ini adalah perwakilan diplomatik yang 

dipimpin oleh seoarang Duta Besar dan perwakilan konsuler yang dipimpin 

oleh Konsul Jenderal. 

Menurut data yang terdapat pada website resmi Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, saat ini Indonesia memiliki 132 perwakilan yang terdiri 
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dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan 

Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta, 30 Konsulat Jenderal, 

dan 4 Konsulat Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia, 2019). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara lain. Dampak positif 

terhadap Indonesia dengan terciptanya hubungan yang baik salah satunya 

Indonesia terhindar dari konflik antar negara. Hubungan yang baik ini tercipta 

tentu karena jalinan komunikasi serta kerjasama yang baik yang dimiliki 

Indonesia kepada negara lain. 

 Salah satu negara yang memiliki hubungan yang baik dengan Indonesia 

adalah Australia, khususnya Australia pada bagian barat. Hubungan Indonesia 

dengan Australia Barat dimulai sejak tahun 1985 hingga saat ini. Hubungan 

yang telah berjalan selama 34 tahun ini dapat terjaga tentu karena jalinan 

komunikasi dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia Barat. Hal 

ini dibuktikan dengan dibentuknya konsulat di Perth, Australia Barat yaitu, 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Konsulat ini didirikan pada tahun 1993 

yang semula dibentuk dengan status sebagai Konsulat Republik Indonesia. 

Pembentukan konsulat ini merupakan hasil dari hubungan yang baik dan 

ciptakan oleh Konsul Indonesia bernama Don Manser dengan Australia Barat. 

Sejak saat itu terjadi peningkatan pada perekonomian dan ketertarikan sosial 

pada Indonesia oleh Australia Barat. Puncaknya pada tahun 2010, pemerintah 

Indonesia mengubah status Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat 
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Jenderal Republik Indonesia (Cosulate General of the Republic of Indonesia 

Perth, Australia n.d.). 

Sebagai Konsulat Jenderal Republik Indonesia memiliki beberapa tugas 

yang dijalankan antara lain menjalin kerjasama, menjalankan tugas 

kekonsuleran yaitu menjaga kesejahteraan Warga Negara Indonesia (WNI), 

dan menjalankan salah satu tugas dari Kementerian Luar Negeri yaitu, menjaga 

serta meningkatkan citra Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 

2019). Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi KJRI Perth karena menjaga 

serta meningkatkan citra Indonesia di mata negara lain tentu tidak mudah. 

Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu KJRI Perth memiliki penilaian kurang 

baik di mata Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) 

yang tinggal Australia Barat. Penyebabnya karena, ketidakpuasan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh KJRI kepada mereka seperti lambatnya layanan 

yang diberikan, ketidak sesuaian pada jam operasional, dan informasi yang 

diberikan tidak tetap. 

Permasalahan seperti ini memerlukan penanganan yang tepat sehingga 

dapat ditangani dan dicegah agar tidak mempengaruhi reputasi terhadap negara 

Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan KJRI Perth tidak memiliki divisi atau 

fungsi yang menangani secara khusus permasalahan tersebut. Pada KJRI Perth 

hanya terdapat tiga fungsi yang terbagi berdasarkan bidangnya yaitu Fungsi 

Ekonomi untuk mengurus dan mengatasi permasalahan ekonomi, perdagangan, 

investasi, dan lapangan kerja, Fungsi Protokol dan Konsuler untuk mengurus 

dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan Warga Negara Indonesia 
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(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), dan Fungsi Penerangan dan Sosial 

Budaya untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan informasi, 

media, dan sosial budaya (Cosulate General of the Republic of Indonesia Perth, 

Australia n.d.). 

Pada sistem pemerintahan tidak memiliki public relations, namun 

sebagai gantinya terdapat hubungan masyarakat (humas). Namun, antara 

Public Relations dengan humas memiliki peran serta fungsi yang berbeda. 

Fungsi-fungsi dari Public Relations antara lain : hubungan internal, publisitas, 

advertising, press agency, public afairs, lobbying, manajemen isu, hubungan 

investor, dan pengembangan (Cutlip, Center, & Broom, 2007:11). Kesembilan 

fungsi Public Relations seharusnya dapat diterapkan dalam sistem pemerintah 

agar dapat menjaga serta mempertahankan hubungan yang baik dengan sasaran 

internal dan eksternalnya. 

Melihat situasi dan permasalahan yang ada, pemagang tertarik untuk 

mengetahui bagaimana aktivitas dan fungsi dari Public Relations diterapkan 

pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth, Australia Barat 

dalam menciptakan citra positif. Karena, pada KJRI Perth tidak memiliki divisi 

seperti humas atau Public Relations tetapi tugas yang dijalankan berkaitan 

dengan fungsi dari Public Relations. 

1.2 Tujuan Magang 

Adapun tujuan dari pemagang melaksanakan program magang di 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia Barat, antara lain : 
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1) Mempelajari penerapan dari fungsi-fungsi Public Relations pada 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth. 

2) Mempelajari aktivitas dari Public Relations dalam membentuk citra 

positif pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Adapun ruang lingkup dan batasan penulis dalam melaksanakan tugas 

magang adalah berada dibawah supervisor yang merupakan Pejabat 

Diplomatik Konsuler dan dalam tugasnya terbagi kedalam tiga fungsi pada 

KJRI Perth yaitu Fungsi Ekonomi, Fungsi Protokol dan Konsuler, dan Fungsi 

Penerangan dan Sosial Budaya. 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

Lokasi pemagang melaksanakan program magang adalah Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth, Australia Barat yang beralamatkan 

di 134 Adelaide Terrace, Perth, Australia Barat. Pemagang mulai 

melaksanakan program pada hari Senin, 29 Juli 2019 hingga Jumat, 11 Oktober 

2019. 


