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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi sebuah negara sangat bergantung dengan 

keberadaan wirausahawan atau entrepreneur. Berkembangnya 

perekonomian di Indonesia ditentukan oleh banyaknya jumlah wirausaha 

dimana pajak dan pendapatan negara akan meningkat sehingga membuat 

perekonomian negara semakin kuat.  

Dengan meningkatnya jumlah wirausaha, maka ekonomi akan 

berkembang dimana banyak tenaga kerja yang terlibat. Penyerapan tenaga 

kerja memberikan penghasilan kepada penduduk yang produktif. Dilansir 

dari berita Kompas pada tahun 2018, perkembangan wirausaha di Indonesia 

hanya mencapai sekitar 3,3 persen dimana masih tergolong sangat rendah 

dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mencapai 14 persen 

penduduknya yang berwirausaha.  

Dengan sedikitnya jumlah entrepreneur di Indonesia, maka semakin 

sedikit pula peluang tersebar luasnya lapangan kerja. Ketidakberadaan 

entrepreneur membuat pengangguran di Indonesia semakin meningkat 

karena orang tidak bisa mendapatkan kesempatan bekerja. Kesempatan 

bekerja yang lebih sedikit memicu peningkatan jumlah penduduk miskin di 

Indonesia. Apabila dilihat dari data analisis statistik Badan Pusat Statistik 

RI pada bulan Februari tahun 2011, sekitar 8 juta orang dengan tingkat 
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pengangguran terbuka kurang lebih mencapai lebih dari 6 persen. Dari data 

tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran masih tergolong tinggi. 

Sesungguhnya jumlah pengangguran dan kemiskinan dapat 

diperkecil dengan adanya upaya serta minat yang tinggi untuk membuka 

usaha baru atau menjadi entrepreneur. Data di bawah ini menunjukkan 

tinggi rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia 

Sumber: Badan Pusat Statistik (www.cnbcindonesia.com) 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa jumlah pengangguran di Indonesia 

masih fluktuatif atau berubah-ubah dan masih tergolong tinggi. Melihat 

persoalan dan kondisi tersebut, pemerintah merasa memerlukan sebuah 

tindakan sehingga perekonomian Indonesia dapat diselamatkan. Pemerintah 

mempunyai kuasa yang cukup besar dalam membuat atau mengubah cara 

pandang masyarakat dengan membuat suatu gerakan.  

Oleh karena itu, untuk mendukung peningkatan ekonomi Indonesia, 

terutama dalam rangka kegiatan kewirausahaan, pemerintah mengambil 

inisiatif untuk mengadakan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) pada 

http://www.cnbcindonesia.com/
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bulan Februari tahun 2011. Dengan adanya inisiatif terhadap gerakan ini, 

generasi muda diharapkan memiliki minat untuk menjadi wirausahawan.  

Dengan timbulnya minat generasi muda dalam berwirausaha, maka 

lapangan kerja baru dapat terbentuk, dan kemakmuran serta kemajuan 

sebuah negara dapat terbangun. Dengan berkembangnya wirausaha, maka 

bertambahnya pendapatan penduduk yang akan menyebabkan 

berkembangnya pula perekonomian negara. Hal tersebut diartikan dengan 

adanya pemberian pendapatan ke negara dalam bentuk pajak yang semakin 

meningkat. 

 

Gambar 1.2 Logo Gerakan Kewirausahaan Nasional 

Sumber: Google 

 

Bygrave (1994 : 1) menjelaskan bahwa entrepreneur adalah 

seseorang yang membuat pembaharuan sistem ekonomi yang ada melalui 

barang dan jasa. Rusdiana (2013 : 26) menjelaskan bahwa seorang 

entrepreneur berbeda dengan pedagang melainkan entrepreneur merupakan 

seorang dengan kepribadian unique yang siap dengan segala resiko dalam 

memperkenalkan produk inovatif dan teknologi baru di perekonomian 

Indonesia.  

Salah satu peranan penting dalam kewirausahaan adalah fungsi 

public relations. Cutlip, Center dan Broom (2006 : 4) menjelaskan bahwa 
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public relations merupakan sebuah fungsi manajemen dimana sikap-sikap 

publik diberikan penilaian, mengenali semua tata aturan dan kebijakan baik 

dari individu atau perusahaan untuk kepentingan publik dalam 

menyelenggarakan rencana kerja agar dapat mendapatkan pengertian dan 

pengakuan publik. 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, public 

relations mempunyai tujuan untuk mempertahankan dan membangun 

hubungan baik dengan publik. Hubungan baik yang dipertahankan nantinya 

akan memperoleh citra baik sehingga membawa dampak yang positif bagi 

perusahaan. Terjalinnya hubungan antar perusahaan dengan publik 

membawa keberadaan perusahaan yang akan diterima dan diakui, dimana 

citra perusahaan akan menjadi baik.  

Oleh karena itu, tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan 

akan semakin meningkat sehingga dampak positif untuk perusahaan 

tercapai, dirasakan, dan tersebar luas. Salah satu dampak positif yang 

dirasakan adalah timbulnya brand awareness dimana publik mulai 

mengetahui dan aware terhadap perusahaan dan jasa atau produk yang 

diberikan. 

Dalam era globalisasi ini, perkembangan teknologi merupakan 

faktor yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Teknologi 

yang semakin maju artinya teknologi yang sudah berhasil merambah ke 

berbagai bidang kehidupan manusia sehari-hari. Manusia menginginkan 

teknologi untuk mendukung aktivitasnya.  



 

5 
 

Hal tersebut berarti teknologi membuat manusia lebih mudah dalam 

melakukan kegiatannya. Kemudahan yang didapatkan manusia melalui 

teknologi adalah adanya inovasi dan perkembangan pesat yang terus 

menerus terjadi. Oleh karena itu, manusia merasa tidak dapat lepas dari 

teknologi yang juga sudah banyak digunakan pada era globalisasi ini. 

Pengaruh kemajuan teknologi terhadap kehidupan manusia dapat 

dilihat dengan tingginya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan 

hasil riset oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) 

pada tahun 2017, terdapat 143,26 juta orang dari 262 juta orang yang 

menggunakan internet. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan keberadaan 

internet.  

 

Gambar 1.3 Penggunaan Internet di Indonesia tahun 2017 

Sumber: APJJI (https://dailysocial.id) 

 

Tingkat penggunaan internet di Indonesia semakin bertambah. Hal 

tersebut dapat dilihat dari durasi penggunaan internet yang tinggi setiap hari 

dan setiap minggunya. Lebih dari 65 persen penduduk di Indonesia 

memanfaatkan keberadaan internet dalam kehidupannya sehari-hari. 

https://dailysocial.id/
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Gambar 1.4 Durasi Pengguna Internet di Indonesia tahun 2017 

Sumber: APJJI (https://dailysocial.id) 

 

Halaman website internet yang sering dipergunakan oleh sebagian 

besar penduduk Indonesia adalah media sosial dengan fitur chatting 

sebanyak 89,35 persen dan penggunaan media sosial yang lebih dari 87 

persen. 

 

Gambar 1.5 Layanan yang Diakses Pengguna Internet di Indonesia tahun 2017 

Sumber: APJJI (https://dailysocial.id) 

 

Berdasarkan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media sosial adalah media penting bagi public relations untuk dapat 

melakukan publikasi. Publikasi menggunakan media sosial persebarannya 

https://dailysocial.id/
https://dailysocial.id/


 

7 
 

lebih cepat dan pengetahuan yang didapatkan lebih luas sehingga public 

relations dapat mempelajari perilaku dan berbagai macam hal yang 

digemari publik.  

Seorang public relations dapat menjadikan media sosial ini sebagai 

jembatan penghubung antara perusahaan dan instansinya sendiri dan 

khalayak konsumen. Sehingga antara pihak perusahaan yang diwakili oleh 

seorang public relations dapat berkomunikasi pada khalayak sasaran, begitu 

pula sebaliknya, agar terciptanya komunikasi dua arah. Oleh karena itu, 

sebagai praktisi public relations, sangat penting untuk mengenali media 

sosial yang bertujuan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja 

dari public relations.  

Penyesuaian dengan era digital yang sekarang sedang berkembang 

ini memperluas kesempatan perusahaan untuk dapat dilihat publik semakin 

besar, karena media sosial juga digunakan untuk menyampaikan semua hal 

yang berhubungan dengan produk perusahaan. Oleh karena itu, fungsi 

public relations dalam kewirausahaan juga sangat terbantu dengan adanya 

media sosial dan internet. Kegiatan public relations dengan penggunaan 

media internet mempunyai peran yang besar dan luas dalam kegiatan 

publikasinya. Publikasi melalui media elektronik seperti internet dapat 

digunakan para entrepreneur untuk meningkatkan kerjasama bisnis yang 

dilakukan perusahaan terhadap publik audiens.  

Selain itu, Bob Julius Onggo (2004 : 5) menjelaskan bahwa dengan 

adanya publikasi melalui media sosial dan internet, maka ada beberapa 
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keuntungan yang dapat dimanfaatkan yaitu public relations dapat 

menyampaikan pesan secara langsung ke target publik, memungkinkan 

adanya respons yang cepat, dapat merambah pasar global, dan memperoleh 

feedback secara cepat dari publik.  

Keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para wirausahawan 

dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pengembangan diri dan 

perluasan bisnis. Media sosial mempunyai peran yang besar dalam 

melakukan kegiatan publikasi sehingga public relations dapat melakukan 

sosialisasi dan interaksi dengan mudah guna mencapai citra positif.  

Dengan adanya media sosial memungkinkan public relations 

melakukan peranan manajerial, di mana praktisi public relations terlibat 

dalam pengambilan keputusan strategis organisasi serta memberikan 

masukan kepada jajaran manajemen atas. Kegiatan public relations melalui 

media sosial public relations sebagai upaya, taktik dan seni dalam 

membangun reputasi yang baik secara berkesinambungan. 

Menurut kompasiana yang dilansir pada 19 Juli 2018, Instagram 

memiliki pengaruh yang sangat besar karena merupakan media modern 

yang mempermudah akses untuk berbagai macam hal, salah satunya adalah 

konten.Selain itu, Instagram merupakan sebuah media sosial dengan 

performa yang paling baik, dilihat dari mudahnya penggunaan Instagram 

melalui handphone. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan 

penggunaan Instagram melalui komputer.  
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PT Multi Karya Berkat mengetahui bahwa pada jaman sekarang ini 

penggunaan handphone sangat banyak sekali digunakan sehingga hal 

tersebut merupakan salah satu alasan untuk menggunakan Instagram 

sebagai salah satu sarana publikasi. Instagram menjadi salah satu andalan 

PT Multi Karya Berkat dalam melakukan publikasi, karena mereka 

mengetahui keunggulan Instagram dan mereka menyadari bahwa layanan 

yang mereka berikan cocok dengan Instagram. Oleh karena itu, pemagang 

berminat untuk melakukan praktek magang di PT Multi Karya Berkat 

dengan mengangkat topik : “Proses Publikasi Melalui Instagram yang 

Dilakukan Public Relations PT Multi Karya Berkat dalam Mempertahankan 

Citra Positif”. 

1.2  Tujuan Magang 

1. Untuk mempelajari proses publikasi melalui Instagram yang dilakukan PT 

Multi Karya Berkat. 

2. Untuk menjalankan peran public relations dalam PT Multi Karya Berkat 

guna mempertahankan citra positif di mata publik. 

1.3  Ruang Lingkup dan Batasan  

Kegiatan magang yang dilakukan pemagang berlangsung dalam 

kurun waktu lima bulan. Pada saat melakukan praktek kerja lapangan, 

pemagang ditempatkan pada divisi public relations bagian hubungan 

masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan publikasi PT Multi 

Karya Berkat melalui media sosial Instagram. Pemagang membantu semua 
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kegiatan dan aktivitas public relations dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya yang terkait dengan publikasi. 

1.4  Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melakukan kegiatan magang di PT Multi Karya Berkat 

yang berlokasi di Jalan Raya Mangga Besar Nomor 38, RT.1/RW.2, 

Tamansari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11150. 

Proses pelaksanaan magang berlangsung selama 640 jam, sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan oleh Universitas Pelita Harapan. Pemagang 

melaksanakan kegiatan magang mulai pada tanggal 1 Agustus 2019 hingga 

20 Desember 2019. Hari kerja yang berlaku adalah hari Senin hingga Jumat, 

dengan jam kerja mulai dari pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 05.00 

sore. 


