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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya 

kecanggihan pada teknologi, maka semakin banyak informasi yang tertera 

diberbagai macam sarana media seperti televisi, radio, dan media cetak. 

Kemajuan dalam teknologi yang terus berkembang ini terus mendukung 

aktivitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan kepada 

masyarakatnya dalam mengetahui berbagai macam isu-isu dunia, yang dulu 

satu informasi hanya bisa dilihat oleh beberapa pihak saja karena 

keterbatasan penyebaran informasi, sekarang satu informasi bisa di lihat 

oleh semua orang di seluruh dunia karena kemajuan teknologi itu.  

Kemajuan teknologi yang dimaksud dalam hal ini adalahnya adanya 

perkembangan sarana media dari hanya sekedar televisi, radio dan media 

cetak, sekarang muncul dengan teknologi secara digital yang namanya 

internet dan media sosial. Internet yang dikenal sudah menjadi jaringan 

komunikasi secara global yang dapat diakses oleh puluhan juta orang yang 

ada di dunia untuk digunakan sebagai pencarian informasi, keperluan 

organisasi atau perusahaan maupun untuk keperluan pribadi. Di tambah lagi 

dengan adanya media sosial yang muncul dengan berbagai macam jenis 

aplikasi jejaring media, yang dapat membantu penggunanya untuk lebih 

bisa berinteraksi antar sesama manusia dan juga mempermudah 
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penggunanya dalam berekpresi, berinteraksi, dan juga untuk mendapatkan 

suatu informasi secara online. Sosial media yang ada saat ini menggunakan 

teknologi berbasis website atau aplikasi, dengan adanya bantuan internet 

dan perangkat lainnya seperti komputer/laptop ataupun smartphone untuk 

mengaksesnya.  

Hal ini dapat dilihat dari data yang diambil oleh Hootsuite dan We 

Are Social pada Januari 2019 yang menunjukkan pengguna internet di 

seluruh dunia telah mencapai lebih dari empat miliyar pengguna dengan 

penetrasi 57%, dan pengguna aktif media sosial mencapai lebih dari tiga 

miliyar pengguna dengan penetrasi 45%. Di lihat dari data ini sudah 

membuktikan bahwa internet dan media sosial sudah sangat menyebarluas 

ke seluruh dunia, dan digunakan manfaatnya untuk menjadi alat komunikasi 

antar sesama manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Digital Around the World in 2019 

Sumber: We Are Social 
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Di Indonesia, hasil dari We Are Social pada Januari 2019 mencatat 

terdapat lebih dari seratus lima puluh juta pengguna internet dan media 

sosial dengan penetrasi 56% dan mencatat terdapat lebih dari seratus lima 

puluh juta pengguna media sosial yang aktif. Angka tersebut menjadi bukti 

nyata bahwa pengguna internet dan media sosial di Indonesia sudah sangat 

banyak bahkan melebihi rata-rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Digital Around the World in 2019 

             Sumber: We Are Social 

 

Fakta yang ada di atas menunjukan bahwa pada saat ini keberadaan 

perkembangan teknologi informasi secara digital dimanfaatkan oleh para 

penggunanya untuk berkomunikasi satu sama dengan yang lainnya dan 

untuk pencarian informasi, apalagi memberikan manfaat yang sangat 

menguntungkan dan membantu dalam berbagai macam bidang, seperti 

bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi dan lain-lainnya.  

Indonesia dikenal sebagai negara yang berpolitik yang mempunyai 

sistem pemerintahan dalam mengatur negaranya, Dimas Jarot Bayu 

mengatakan pada salah satu artikelnya di datakata.co.id pada tanggal 8 

Januari 2019 yang lalu bahwa penggunaan internet sebagai medium 
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pencarian berita politik oleh masyarakat Indonesia meningkat menjadi lebih 

dari tiga kali lipat dalam empat tahun terakhir. Direktur Eksekutif Indikator 

Politik Indonesia yaitu Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa terdapat 

22% responden yang dimana setiap harinya mengikuti berita politik dari 

internet, yang mengikuti dari media massa di televisi sebesar 43%, 

sedangkan yang mencari berita politik melalui koran atau media cetak dan 

radio sebesar 2%. Dengan adanya presentase data ini menunjukan bahwa 

informasi-informasi terkait politik yang ada di Indonesia menjadi makanan 

sehari-hari para masyarakat Indonesia, dan juga menunjukan bahwa 

masyarakat yang ada di Indonesia juga ingin mengetahui apa yang sedang 

terjadi di negaranya sendiri.  

Dilihat dari fakta yang ada, maka dari itu diperlukannya pihak yang 

bisa menyampaikan informasi dengan baik dan benar yang dapat dipercaya 

oleh masyarakat, membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih mengerti 

dan memahami apa saja yang sedang terjadi di Indonesia. Apa lagi dalam 

lingkungan pemerintahan di Indonesia yang menjadi pencarian informasi 

oleh para masyarakat Indonesia, juga membutuhkan pihak yang bisa 

menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. 

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, terdapat 32 

kementerian atau lembaga negara yang mempunyai tugas untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakatnya. Setiap kementerian yang ada di Indonesia 

pastinya mempunyai bagian komunikasi dimana mempunyai tugas untuk 

menjadi saluran penyebaran informasi kepada masyarakat Indonesia. Pada 
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saat Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Joko Widodo 

mengatakan “Saya minta pada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk 

meningkatkan komunikasi masyarakat yang baik, baik langsung ke 

kampung, pesantren, kampus dan media.” Hal ini dikatakan oleh Presiden 

Joko Widodo karena menurutnya masyarakat Indonesia berhak tahu tentang 

informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-

program pemerintah. Di tambah lagi dengan tegas “Harus proaktif 

sampaikan yang telah dilakukan, tengah dilakukan, dan akan dilakukan. 

Kendalanya apa. Sehingga rakyat memberi masukan, rakyat merasa ikut 

memiliki program yang kita jalankan.” Dengan adanya pernyataan yang 

dikatakan oleh Presiden Joko Widodo ini, menjadi suatu pondasi bahwa 

diperlukannya komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat, dan 

Presiden Joko Widodo ingin memanfaatkan perkembangan teknologi yang 

ada secara digital ini digunakan untuk menjadi alat komunikasi. Maka dari 

itu, diperlukannya Public Relations atau Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

untuk menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat melalui sarana 

media yang ada.  

Di dalam pemerintahan Hubungan Masyarakat (HUMAS) yang 

menjadi perwakilan suara dari pemerintah dalam menyampaikan informasi 

yang ada untuk bisa dibagikan kepada masyarakat Indonesia, yang dibentuk 

untuk menjadi pemberi nformasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-

rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada 
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masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala 

sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. 

Salah satu lembaga negara yang ada di Indonesia adalah 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 

kementerian yang bekerja di bidang pembangunan infrastruktur dan 

penyediaan air dan juga perumahan untuk rakyat di seluruh Indonesia. Pada 

pemerintahan periode 2019 – 2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko 

Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memilih Basuki Hadimuljono 

sebagai Mentri dan John Wempi Wepito sebagai Wakil Mentri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat pada periode saat ini. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentunya 

mempunyai bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) dalam sistem 

organisasi pemerintahannya. Hubungan Masyarakat (HUMAS) yang ada di 

dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di 

dalam Biro Komunikasi Publik. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat melakukan menyebaran informasi kepada publik salah 

satunya melalui sarana media. Bagian yang melakukan penyebaran 

informasi melalui media di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat dilakukan oleh sub bagian Hubungan Media yang berada di bagian 

Hubungan Masyarakat (HUMAS). 

Salah satu sub bagian yang ada pada Hubungan Masyarakat yang 

dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 

Media Relations/Hubungan Media. Pengertian media relations yang 
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dikemukakan oleh Frank Jefkins adalah “usaha untuk mencapai 

masyarakatasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 

informasi HUMAS dalam rangka menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan.” (Jefkins, 2004:98). 

Dilihat dari penjelasan Frank Jefkins, ini menunjukan bahwa tujuan 

adanya aktivitas media relations dilakukan adalah untuk memberikan 

informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan 

memahami apa aja yang sedang terjadi dan program apa aja yang sedang 

dilakukan oleh suatu lembaga begitupun sebaliknya suatu lembagapun juga 

bisa melihat respon dari masyarakat melalui suatu berita. Penjelasan di atas 

menunjukan bahwa mempunyai hubungan dengan media adalah suatu hal 

yang sangat penting karena media membantu organisasi untuk menyalurkan 

penyebaran informasi kepada masyarakat dengan baik dan benar.  

Berdasarkan latar belakang tersebut pemagang tertarik untuk 

mengamati lebih lanjut mengenai aktivitas media relations yang dilakukan 

oleh bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat.  
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1.2. Tujuan Magang 

Tujuan magang 654 jam ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

media relations yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) serta kaitannya dengan teori dan konsep dalam 

public relations. 

 

1.3. Ruang Lingkup & Batasan 

   Pemagang menjalankan masa praktik di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat di Biro Komunikasi Masyarakat bagian 

Hubungan Masyarakat, subbagian Hubungan Media (Media Relations). 

Batasan dari kegiatan yang harus dilaksanakan mencakup kegiatan 

Hubungan Masyarkat yang berkaitan dengan Hubungan Media (Media 

Relations), contohnya media monitoring, pembuatan press release, datang 

ke press conference dan selain itu pemagang juga melaksanakan beberapa 

tugas yang berkaitan dengan kegiatan komunikasi internal kementerian, 

masyarakat, dan beberapa event dari kementerian yang dilakukan untuk 

masyarakat. 

 

1.4. Lokasi & Waktu Magang 

   Waktu magang dimulai tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 

15 November 2019. Tempat pelaksanaan magang terletak di Jl. Pattimura, 

RT.4/RW.1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. 


