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1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi  merupakan  suatu  hal  dasar  dari  proses  kehidupan  sehari  -

hari. Hal ini merupakan bagian primer kebutuhan makhluk sosial.makhluk sosial

yang  pasti  membutuhkan  Dengan  berinteraksi,  manusia  dapat  memenuhi

kebutuhan dalam hidupnya terutama kebutuhan akan informasi.

Memasuki era globalisasi, rasa ingin tahu manusia akan suatu hal semakin

besar. Mereka yang haus akan informasi pasti akan mencari sebanyak, secepat dan

seefektif  mungkin  informasi  yang  bisa  didapat.  Informasi  ini  dapat  diperoleh

melalui komunikasi yang dilakukan dengan tatap muka maupun komunikasi yang

menggunakan media sosial.

Berbagai  jenis  media  sosial  bermunculan  bersaing  untuk  mendapat

konsumen sesuai dengan target pasar masing - masing. Media sosial menjadi salah

satu tempat atau forum komunikasi yang saat ini paling banyak digunakan, baik

tua maupun muda semua menggunakan media sosial sebagai sebuah media untuk

berkomunikasi. 



Sekarang  ini  media  sosial  bukan hanya digunakan oleh  individu untuk

mencari  informasi,  tapi  sekarang  ini  media  sosial  mulai  beralih  fungsi  untuk

menjadi media promosi bahkan membangun citra seseorang. Selain individu saat

media  sosial  kerap  digunakan  oleh  perusahaan  maupun  lembaga  untuk

mempromosikan ataupun membangun citra  perusahaan.  Selain itu  sekarang ini

media  sosial  juga  sering  digunakan  untuk  membangun  identitas  lembaga,

mempublikasikan  lebih  lagi  kepada  masyarakat  agar  lebih  dikenal  oleh

masyarakat luas.

Media  sosial  merupakan  media  yang  didesain  untuk  memudahkan

interaksi sosial yang bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial yang berbasis

pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran pola informasi dari yang

sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens menjadi banyak audiens ke banyak

audiens ( Paramitha, 2011: 42 dalam Zuhri et al., 2014 ) 

Media sosial kerap disangkutpautkan dengan humas, karena sekarang ini

media  sosial  menjadi  salah  satu  media  yang  dipakai  oleh  humas  untuk

membangun citra perusahaan. Humas yang membagun citra perusahaan sekarang

ini  menggunakan  media  sosial  sebagai  salah  satu  sarana  publikasi  untuk

membangun  citra  perusahaan  dan  menjangkau  orang  -  orang  yang  tidak  tahu

akhirnya menjadi tahu.



Humas  yang  berada  di  Lembaga  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk

menjadi penghubung antara lembaga kepada masyarakat maupun lembaga non -

pemerintah.

Perannya  sebagai  jembatan  penghubung,  Humas  Pemerintah

mengumpulkan,  mengolah  dan  menyebarkan  informasi  yang  berkaitan  dengan

program/kebijakan,  aktivitas  dan  capaian  yang  diraih  oleh  lembaga  hingga

tanggapan  lembaga  atas  respon,  aspirasi  dan  opini  yang  berkembang  di

masyarakat terhadap lembaga tersebut. 

Hal  ini  ditujukan  kepada  masyarakat  agar  mengetahui  bentuk  apa  saja

yang  sudah  dilakukan  oleh  lembaga   pemerintah  untuk  membantu

mensejahterahkan  masyarakat.  Mengingat  dizaman  sekarang  ini  terdapat

kemudahan untuk mendapatkan informasi  apa  saja  yang sudah dilakukan oleh

lembaga  pemerintah  tersebut  salah  satunya  dengan  cara  mengakses  internet

khususnya media sosial.

Di era modern ini,  media sosial  menjadi salah satu hal yang tidak bisa

dilewatkan  bagi  setiap  individu.  Media  sosial  merupakan  suatu  media  untuk

menjangkau berbagai individu maupun kalangan. Salah satu fungsi media sosial

yang saat  ini  kerap orang gunakan adalah untuk menjangkau semua kalangan.

Kemudahannya untuk diakses dimanapun membuat media sosial menjadi sesuatu



yang  sangat  digemari.  Menurut  perusahaan  riset  GlobalWebIndex menganalisa

data dari 45 pasar internet terbesar dunia dan memperkirakan bahwa waktu yang

setiap orang alokasikan untuk media sosial meningkat dari 90 menit per hari pada

tahun 2012 menjadi 143 menit pada tiga bulan pertama tahun 2019.

Gambar 1.1  Grafik Waktu Penggunaan Media Sosial
Sumber : website kemenkominfo

Di Indonesia menurut salah satu artikel  Kementerian  Komunikasi dan

Informatika  (Kemenkominfo)  mengungkapkan “pengguna internet  di  Indonesia

saat ini telah menyentuh angka 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya

menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.”



Gambar 1.2  Data Pengguna Media Sosial di Indonesia
Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-

sosial-indonesia

Bisa dilihat dari Gambar 1.2  bahwa penggguna media sosial  mencapai

150  juta  pengguna,  dan  hal  ini  menunjukan  bahwa  rata-rata  orang  Indonesia

menggunakan media sosial untukk berkomunikasi. Tidak heran jika saat ini media

sosial menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi  semua orang.

Gambar 1.3 Platform Keaktifan Media Sosial
Sumber : website hootsuite

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-sosial-indonesia


Dari Gambar 1.3 Youtube menduduki posisi pertama yang paling aktif 

dilihat atau digunakan masyarakat Indonesia, dan posisi kedua diduduki oleh 

platform media sosial pengirim pesan yaitu Whatsapp. Seperti yang kita Tahu 

Whatsapp digunakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi 

saat ini.

Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR) adalah

salah satu dari semua kementerian yang telah melakukan hal ini, contohnya dalam

bidang  publikasi  dan  kehumasannya  yang  menggunakan  media  sosial  sebagai

sarana untuk menginformasikan apa saja yang telah dilakukan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  dalam mewujudkan dan membangun

infrastuktur  yang  diperlukan  oleh  negara  ini  guna  memajukan  masyarakat

Indonesia.

Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  merupakan

kementerian yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarkat. Kementerian

Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  akan  terkait  langsung  dengan

masyarakat  karena  apa  yang  Kementerian  ini  lakukan  merupakan  bentuk  dari

penyejahteraan  masyarakat  baik  itu  dalam  pembangun  infrastuktur  maupun

memperbaiki  atau  memfasilitasi  SDM.  Setiap  pekerjaan  yang  Kementerian



Pekerjaan  Umum dan  Perumahan  Rakyat  lakukan  merupakan  bentuk  realisasi

nyata untuk menyejahterakan masyarakat. 

Banyak  bidang  yang  telah  dicakup  dan  ditangani  oleh  Kementerian

Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dari  penyediaan  sumber  air  bersih,

pembangunan  jalan  tol,  menghidupkan  daerah  yang  terisolir  dengan  membuat

akses  jalan,  membekali  para  buruh  dan  mensertifikasi  para  pekerja.  Hal  ini

membuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dekat

dengan masyarakat karena Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

berusaha  untuk  memenuhi  apa  yang  masyarakat  butuhkan  dan  memfasilitasi

masyarakat dengan infrastruktur untuk menyongsong kehidupan masyarakat. 

Gambar 1.4 Media Sosial Twitter dan Instagram Kementerian PUPR
Sumber : Twitter @KemenPU



Kementerian PUPR merupakan salah satu yang memiliki daya tarik media

sosial  di  antara  kementerian  -  kementerian,  dibuktikan  dengan  mendapakat

penghargaan dari Goverment Social Media Summit kategori Best use of Humor

dan Best Use of Image.

Gambar 1.5 Pengargaan yang diterima oleh Humas PUPR
Sumber : Instagram @kemenpupr



1.2 Tujuan Magang

Dalam menjalankan Magang ini ada beberapa hal yang ingin saya capai dalam

mengelola media sosial yaitu:

1.  Mempersiapkan diri untuk menghadapi lingkungan kerja yang sebenarnya.

Melatih  keterampilan  kerja  dalam  bepikir  dan  meningkatkan  kemampuan

berfikir kritis.

2.  Mengetahui lebih lagi aktivitas pengelolaan media sosial di Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan

Pemagang menjalankan masa praktek magang di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat  yang merupakan suatu  instansi  pemerintah

yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur di Biro Komunikasi Publik

bagian Humas, subag Pengelolaan Media Informasi.

Batasan  dari  kegiatan  yang  pemagang  lakukan  mencakup  kegiatan

pengelolaan  media  informasi  melalui  media  sosial,  contohnya  seperti

membuat konten untuk instagram berupa vlog pendek. Selain itu pemagang

juga melakukan beberapa tugas  Humas lainnya diluar  media sosial  seperti



meliput  acara  dan  melakukan  tugas  administratif  seperti  membuat  surat

edaran dan undangan untuk wartawan.

1.4 Lokasi dan Waktu Magang

Pemagang menjalankan masa praktek magang di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, pemagang menjalankan masa praktik dari tanggal

29 Juli  2019 - 15 November 2019 dalam kurun waktu 640 jam dengan waktu

operasional kerja dari hari Senin sampai Jumat yang dimulai pukul 08.00 pagi dan

berakhir pukul 16.00 sore hari yang terletak di  Jl. Pattimura No.20, RT.2/RW.1,

Selong, Kebayoran Baru, RT.2/RW.1, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu

kota Jakarta 12110


