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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

  Pemerintah merupakan suatu lembaga yang menjalankan wewenang dan 

kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. 

Kedudukan pemerintah tidak hanya berada di Indonesia, tetapi juga berada di luar 

negeri. Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antarnegara pada 

hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha 

memelihara hubungan antarnegara (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 

2019). Hubungan diplomasi merupakan upaya untuk mempererat komunikasi dan 

kerjasama antar negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua 

negara tersebut. 

 Hubungan diplomasi dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik 

maupun oleh korps perwakilan konsuler (Kementrian Luar Negeri Republik 

Indonesia, 2019). Perwakilan diplomatik atau Kedutaan Besar dipimpin oleh Duta 

Besar dan perwakilan konsuler atau Konsulat Jenderal dipimpin oleh Konsul 

Jenderal. Pada dasarnya Konsulat hampir sama dengan Kedutaan, yang menjadi 

perbedaan adalah area kerjanya yaitu menangani hubungan konsuler, antar 

manusia, dan ekonomi.  
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 Setiap perwakilan pemerintah di luar negeri baik itu Kedutaan Besar 

maupun Konsulat Jenderal membutuhkan komunikasi baik secara internal maupun 

eksternal. Fungsi dan peran komunikasi ini dilakukan oleh Public Relations. 

Menurut Cutlip, Center, & Broom (2007) Public Relations merupakan fungsi 

manajemen yang membantu dalam membangun hubungan baik antara organisasi 

dengan publik yang bermanfaat bagi kesuksesan atau kegagalan organisasi. Public 

Relations sangat berperan di instansi perwakilan pemerintah di luar negeri sebagai 

jembatan antara pemerintah dengan publik di negara tersebut.  

 Salah satu Konsulat Jenderal yang melakukan komunikasi secara intens 

dengan publiknya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth. 

Demikian juga dengan KJRI Perth yang membutuhkan fungsi Public Relations 

sebagai jembatan dengan publik di Indonesia dan Australia Barat. Menurut Cutlip, 

Center, dan Broom (2007, h.11-27), fungsi Public Relations adalah “hubungan 

internal, publisitas, advertising, press agentry, public affairs, lobbying, manajemen 

isu, hubungan investor, dan pengembangan”. Fungsi Public Relations dapat 

dijalankan agar mempertahankan komunikasi serta mempertahankan jalinan 

hubungan internal dan eksternal.  

 KJRI Perth memiliki beberapa tugas yang dijalankan yaitu perlindungan 

Warga Negara Indonesia, pelayanan konsuler dan protokol, hubungan kerjasama 

sosial budaya, dan hubungan kerjasama ekonomi (Kementrian Luar Negeri 

Republik Indonesia, 2017). Tentu tidak mudah dalam menjalankan beberapa tugas 

di KJRI Perth, terlebih lagi mengetahui bahwa banyak sekali warga Australia Barat 
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yang lebih banyak berkunjung ke Bali daripada ke provinsi Indonesia lainnya. 

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Adi Nugroho (Mardika, 

2019), mengatakan bahwa pertumbuhan wisatawan tertinggi ke Bali pada bulan 

November 2018 berdasarkan dari sisi jumlah wisatawan adalah Australia sebesar 

87.344 orang, Tiongkok 73.822 orang, India 28.639 orang, Jepang 19.357 orang, 

dan Amerika Serikat 18.989 orang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Bali (n.d), berikut merupakan banyaknya wisatawan asing yang datang ke 

Bali. 

 

Gambar 1.1 Data Wisatawan Asing ke Bali 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 2020 
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 Dari data tersebut dapat terlihat bahwa China dan Australia merupakan 

negara dengan wisatawan terbanyak yang datang ke Bali. Ini merupakan suatu 

tantangan karena KJRI Perth juga gencar mempromosikan destinasi wisata di 

provinsi Indonesia lainnya.  

 Di dalam struktur organisasi KJRI Perth tidak ada divisi khusus Public 

Relations. Terdapat tiga Fungsi/Divisi di KJRI Perth yaitu Fungsi Ekonomi untuk 

membantu dalam perencanaan kerjasama bidang ekonomi, Fungsi Penerangan dan 

Sosial Budaya untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia, dan Fungsi Protokol 

dan Konsuler untuk melayani warga Indonesia dan warga Australia Barat yang 

berkenaan dengan Indonesia (Consulate General of the Republic of Indonesia Perth, 

Australia, n.d.). Ketiga Fungsi/Divisi KJRI Perth tentunya membutuhkan 

penerapan fungsi Public Relations. 

 KJRI Perth mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan acara atau event, 

yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Itu merupakan suatu 

keharusan dalam memperkenalkan event kepada masyarakat. Menurut Any Noor 

(2013), suatu event dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendatangkan 

pengunjung sesuai dengan target yang direncanakan. Disini dapat dilihat bagaimana 

fungsi Public Relations dalam mengelola event, untuk mempromosikan 

kebudayaan dan destinasi wisata Indonesia lainnya.  

 Maka dari itu, pemagang tertarik untuk melakukan magang di Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

bagaimana fungsi Public Relations perwakilan pemerintah dalam mengelola event 
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di luar negeri, serta untuk meningkatkan minat warga Australia Barat terhadap 

destinasi wisata Indonesia lainnya. 

1.2 Tujuan Pelaksanaan Magang 

 

 Magang merupakan salah satu program dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pelita Harapan, dikhususkan untuk mahasiswa Ilmu 

Komunikasi supaya mahasiswa mengerti seperti apa dunia kerja dan dapat 

mempraktekannya secara langsung. 

 Tujuan pemagang melakukan magang adalah untuk mempelajari fungsi 

Public Relations dan pelaksanaan event Konsulat Jenderal Republik Indonesia 

(KJRI) Perth dalam mengelola event. 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang 

 

 Karena pemagang meneliti Fungsi Public Relations dalam mengelola event 

di  KJRI Perth. Maka ruang lingkup adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Ekonomi: bertugas untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama 

dibidang ekonomi antara Indonesia dengan Australia Barat. 

2. Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya: bertugas untuk meningkatkan 

hubungan antar warga Indonesia dan Australia Barat, dan promosi budaya 

di Australia Barat. 

3. Fungsi Protokol dan Konsuler: bertugas untuk melayani warga Indonesia 

dan Australia Barat dalam membuat passport, visa, dan dokumen penting 

lainnya. 
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Batasan pemagang adalah Fungsi Public Relations Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia (KJRI) Perth dalam mengelola event. 

 

1.4 Lokasi dan Waktu Magang 

 

 Pelaksanaan magang beralamat di 134 Adelaide Terrace, Perth WA 6004 di  

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Perth. Berlangsung mulai dari 

tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019. Jam kerja sesuai dengan 

ketentuan dan aturan yang berlaku di KJRI Perth yaitu 09:00 pagi – 17:00 sore. 

Pemagang bekerja dengan total 640 jam. 

 

 

  


