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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 

2013, 63% penyebab kematian di Dunia berasal dari penyakit tidak 

menular. Penyakit tidak menular adalah penyakit kronis dengan durasi 

yang panjang namun penyembuhannya membutuhkan waktu yang 

lama. Salah satu penyebab fenomena penyakit tidak menular (PTM) 

ini terjadi karena adanya pola hidup yang tidak sehat dari masyarakat. 

Selain itu, hal ini juga didukung karena menyebarnya Fast Food 

Restaurant diberbagai penjuru wilayah dunia yang secara tidak 

langsung mendorong masyarakat untuk saling ketergantungan 

sehingga menimbulkan high demand society terhadap keberadaan fast 

food itu sendiri. 

Penyakit tidak menular (PTM) ini dianggap penyakit yang 

mematikan karena telah membunuh 36 juta jiwa per tahun. Di 

Indonesia sendiri, delapan dari sepuluh penyebab kematian tertinggi 

disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM) yaitu di antaranya: 

penyakit pembuluh darah otak (21%), penyakit jantung iskemik 

(12.9%), diabetes mellitus (6.7%), TBC (5.7%), hipertensi dengan 

komplikasinya (5.3%), penyakit saluran napas bawah kronik (4.9%), 

penyakit hati (2.7%), kecelakaan transportasi (2.6%), pneumonia 

(2.1%), dan diare (1.9%) (Litbangkes, 2015). Berdasrkan data 

tersebut, menunjukan bahwa pneumonia dan TBC merupakan salah 

satu penyakit menular yang masih menonjol. 

Good health and well-being (Kesehatan yang baik dan 

kesejahteraan) merupakan salah satu indikator penting dalam 17 

Pembangunan Berkelanjutan atau kita mengenalnya dengan istilah 

SDGs (Sustainable Development Goals) yang telah ditetapkan oleh 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).  
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merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat 

yang telah dilakukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan 

untuk kemaslahatan manusia di Bumi ini. Maka dari itu, sebagai salah 

satu anggota bagian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sudah 

selayaknya Indonesia menjadikan penyakit tidak menular (PTM) ini 

sebagai fokus utama kita terutama dalam bidang kesehatan. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan good health and well-being 

di Indonesia, PT. Nutrifood Indonesia merupakan salah satu Fast-

moving Consumer Goods Company yang bergerak dibidang 

kesehatan. PT. Nutrifood Indonesia berupaya untuk berkomitmen 

kepada masyarakat Indonesia untuk senantiasa menginsiprasi hidup 

sehat dengan menciptakan pola hidup yang sehat bagi masyarakat. 

PT. Nutrifood sendiri telah berkomitmen untuk menginsiprasi hidup 

sehat selama 41 tahun secara konsisten kepada masyarakat Indonesia. 

Salah satu komitmen nyata PT. Nutrifood Indonesia dalam 

menginsiprasi hidup sehat bagi masyarakat Indonesia yaitu dengan 

cara menciptakan produk susu, gula, minyak goreng, maupun cookies 

rendah lemak. Sehingga, hal ini secara tidak langsung, PT. Nutrifood 

Indonesia telah membantu menurunkan angka pertumbuhan penyakit 

tidak menular (PTM) di Indonesia secara perlahan. 

Sebagai salah satu well established Fast-moving Consumer Goods 

Company di Indonesia, maka PT. Nutrifood Indonesia memiliki 

company value and company culture yang baik, bukan hanya untuk 

menginspirasi hidup sehat bagi masyarakat Indonesia saja, Namun, 

value dan culture hidup sehat tersebut senantiasa konsisten diterapkan 

ke dalam Nutrifooder di dalamnya (sebutan untuk employee yang 

bekerja di dalam Perusahaan PT. Nutrifood Indonesia). Salah satu 

langkah nyata yang diterapkan PT. Nutrifood Indonesia untuk 

menginsiprasi hidup sehat bagi Nutrifooder yaitu dengan 

menyediakan perlengkapan gym di kantor di mana gym tersebut dapat 

diakses secara bebas dan gratis bagi seluruh Nutrifooder. Selain itu 
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seperti Zumba Class setiap hari senin, Booth Camp Class setiap hari 

Selasa, Body Combat Class setiap hari Rabu serta Yoga Class setiap 

hari kamis. Nutrifood juga memberikan free lunch bagi setiap 

Nutrifooder di mana menu makan siang tersebut merupakan menu 

makanan yang sehat sesuai anjuran Isi Piringku oleh Kementrian 

Kesehatan Indonesia. 

Tentunya, untuk membangun citra Perusahaan PT. Nutrifood 

Indonesia diperlukan peran Public Relations untuk menciptakan 

kepercayaan masyarakat secara terus menerus. Public Relations PT. 

Nutrifood Indonesia sendiri memiliki peran fundamental dalam 

membangun langkah strategis Perusahaan. Hal ini lah yang 

menyebabkan Public Relations Nutrifood memiliki aktifitas yang 

dibilang sangat padat. Maka dari itu, saya tertarik untuk bisa 

mendapatkan pengalaman magang di PT. Nutrifood Indonesia. 

Karena bagi saya, Nutrifood tidak hanya memberikan pengalaman 

bekerja secara professional saja namun saya  telah menjadikan 

Nutrifood sebagai salah satu bagian Rumah Kedua.
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B. TUJUAN 

Tujuan penulis melakukan Kuliah Kerja Media (KKM) di  PT. 

Nutrifood Indonesia mencangkup beberapa aspek di bawah ini yaitu: 

1. Tujuan Khusus 

 
Dalam kegiatan magang selama 2 bulan di PT. Nutrifood 

Indonesia, maka penulis ingin mencari tahu sistem kerja suatu 

Perusahaan berbasis korporat seperti PT. Nutrifood Indonesia dalam 

menjalankan tugas-tugasnya terkhusus pada Divisi Public Relations 

untuk mendapatkan suatu ilmu dan pengalaman baru yang mana 

penulis belum pernah rasakan sebelumnya. 

2. Tujuan Umum 

 
Penulis ingin menguji keabsahan teori mengenai Public Relations 

yang penulis dapatkan selama masa perkuliahaan berlangsung di 

kehidupan kerja yang sesungguhnya. Keabsahaan teori yang 

dimaksud yaitu mengenai langkah strategis suatu Perusahaan untuk 

menciptakan citra yang positif bagi masyarakat. Penulis ingin 

mengetahui, langkah konkrit yang seperti apa untuk bisa membangun 

kepercayaan suatu Perusahaan kepada publik. 

Sebagai seorang mahasiswa Public Relations, maka penulis ingin 

mengembangkan hard skill dan soft skill yang penulis miliki dalam 

kaitannya bekerja di dunia professional. Karena melalui Kegiatan 

Kuliah Media (KKM) selama 2 bulan lamanya, penulis percaya 

bahwa akan ada manfaat yang bisa penulis ambil dalam  kaitannya 

dengan skill pengembangan diri seperti public speaking, creative 

thinking, problem solving, writing, event management, dsb. 
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C. MANFAAT 

Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan Kuliah Kerja Media 

selama 2 bulan ini antara lain: 

 
a. Menjadikan Kuliah Kerja Media ini sebagai sebuah landasan 

dalam mengembangkan media pembelajaran secara lebih lanjut 

yang nantinya dapat bermanfaat bagi DIII Komunikasi Terapan 

FISIP UNS serta bagi adik tingkat selanjutnya 

b. Berbagi pengalaman dan mengembangkan teori – teori Public 

Relations dan berbagi pengalaman yang belum pernah diajarkan 

sebelumnya untuk sistem pembelajaran mata kuliah yang lebih 

baik. 

c. Memahami lebih dalam mengenai teori Public Relations secara 

lebih konkrit Manfaat bagi penulis yaitu memberikan 

pengalaman secara langsung untuk dapat bekerja sebagai seorang 

Profesional Public Relations Officer. 

d. Manfaat bagi almamater DIII Komunikasi Terapan yaitu 

diharapkan dapat memberikan insight bagi adik tingkat 

selanjutnya apabila ingin mendapatkan pengalaman magang di 

salah satu Fast-moving Consumer Goods Company terbesar di 

Indonesia dan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

membangun citra positif bagi lulusan Public Relations DIII 

Komunikasi Terapan FISIP UNS. 

e. Manfaat bagi almamater DIII Komunikasi Terapan selanjutnya 

yaitu diharapkan dapat membuka channel secara lebih luas bagi 

DIII Komunikasi Terapan FISIP UNS apabila ingin melakukan 

Study Tour bagi adik tingkat selanjutnya. 

f. Manfaat bagi PT. Nutrifood Indonesia yaitu diharapkan dapat 

memberikan ide-ide baru bagi PT. Nutrifood Indonesia terhadap 

hasil yang telah penulis kerjakan selama masa magang 

berlangsung. 
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