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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pengangguran menjadi masalah di hampir semua negara di dunia termasuk di 

Indonesia. mulai dari lulusan sekolah menengah sampai bergelar sarjana banyak 

yang belum terserap di lapangan kerja. Menurut data yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik per Agustus 2015, tercatat 653.586 mahasiswa/i bergelar sarjana di 

Indonesia menjadi pengangguran terbuka dari jumlah 112,4 juta angkatan kerja. 

Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dilihat dari data Agustus 2014 yang 

berjumlah 495.143 orang.  

Menurut Edi Suandii Hamid seorang Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, terdapat beberapa faktor penyebab penyerapan 

lapangan kerja yang lambat di kalangan sarjana, antara lain; rendahnya kompetensi 

dan soft skill fresh graduate sehingga alokasi lapangan pekerjaan tidak terpenuhi, 

dan juga mental lulusan yang memilih mencari pekerjaan dibandingkan 

menciptakan lapangan pekerjaan.  

Namun ternyata, di tengah permasalahan banyaknya lulusan sarjana yang tidak 

terserap, perusahaan menyatakan kesulitan mencari tenaga kerja ditengah 

banyaknya jumlah pelamar. Banyak perusahaan yang merasa bahwa lulusan fresh 

graduate sekarang ini kurang memiliki kualitas dan nilai tambah, sehingga sulit 

untuk dipercaya untuk menempati posisi dalam perusahaan. 
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Hasil studi Willis Towers Watson tentang Talent Management and Rewards tahun 

2014 mengungkap, delapan dari sepuluh perusahaan di Indonesia kesulitan 

mendapatkan lulusan perguruan tinggi yang siap untuk dipekerjakan. Menurut 

perusahaan, kebanyakan mental kerja dari fresh graduate saat ini belum terbentuk 

dan belum memiliki mental pemimpin. Dalam acara Graduation Fair Day di 

University Club UGM, PT. Indomarco Prismatama sebagai pembicara dalam salah  

satu seminar juga mengungkapkan permasalahan yang sama dalam mencari pekerja 

dari kalangan fresh graduate. 

PT. Indomarco Prismatama (Indomaret Group) merupakan perusahaan ritel 

nasional dan jejaring peritel waralaba terbesar di Indonesia. Indomaret Group 

memiliki 7 sektor bisnis yaitu Retail, Grocery, IT Consultant, Food and Baverages, 

Shopping Plaza, Bakery dan Japanese restaurant, dengan motto The Biggest 

National Retail in Indonesia. Skala perusahaan yang besar membuat Indomaret 

Group membutuhkan banyak sumber daya manusia yang handal dan kompeten 

yang dapat menunjang perusahaannya dalam mengelola berbagai bidang bisnis dan 

cabang. Untuk menyikapi kebutuhan tersebut, dibentuklah Management 

Development Program (MDP).  

Management Development Program (MDP) adalah program yang dimiliki 

perusahaan dan ditujukan kepada karyawan melalui jalur MDP, berupa serangkaian 

seminar, kelas, dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan 

dalam tingkat manajerial. Tujuan utama dari program ini adalah menghasilkan 

tenaga kerja yang terampil, memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik 

sehingga sesuai dengan standard perusahaan dan dapat dipercaya untuk memegang 
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posisi penting dalam perusahaan. Selain menguntungkan bagi perusahaan, program 

ini juga menguntungkan bagi peserta MDP karena memperoleh skills dan jenjang 

karir yang terjamin.  

Berdasarkan riset awal berupa kuesioner yang dilakukan kepada 50 orang 

mahasiswa/i dan fresh graduate, ditemukan bahwa 88% responden tidak 

mengetahui atau hanya pernah mendengar program MDP yang ditawarkan 

Indomaret Group tanpa mengetahui program yang ditawarkan. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa awarness mahasiswa/i mengenai MDP masih sangat 

kurang. Berdasarkan hasil riset dilapangan telah dilakukan berbagai upaya promosi 

dan sosialisasi oleh pihak Indomaret Group seperti jobfair, campus hiring, website, 

seminar dan iklan media cetak, namun ternyata dalam menginformasikan MDP 

Indomaret Group secara lengkap masih memiliki keterbatasan karena penyampaian 

informasi dilakukan melalui pendekatan personal. Akibatnya karena ruang lingkup 

penyebaran informasi yang terbatas, informasi tidak dapat menjangkau banyak 

orang, padahal target peserta MDP berskala nasional.  

Karena permasalahan tersebut, penulis merasa diperlukan bentuk promosi yang 

dapat meningkatkan awarness dan informasi program MDP Indomaret Group yaitu 

melalui sebuah video. Menurut Ben Hook seorang CEO digital marketing, saat ini 

pertumbuhan traffic internet dalam bentuk video mencapai 79% dan merupakan 

salah satu media paling efektif dalam penyampaian pesan, karena 60% audiens 

memilih menonton video sebelum membaca teks.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah agar tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan dan kebutuhan sehingga daapat dirumuskan 

sebagai berikut 

“Bagaimana perancangan promosi Management Development Program Indomaret 

Group yang dapat meningkatkan awareness dan memenuhi kebutuhan informasi?” 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan sesuai dengan uraian latar belakang, 

sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka 

penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Geografis: 

- Wilayah dalam penyebaran kuesioner meliputi universitas-universitas yang 

berada dalam ruang lingkup Jabodetabek karena adanya keterbatasan waktu, dan 

juga Jabodetabek dirasa telah mampu mewakili keseluruhan fresh graduate di 

Indonesia. 

2. Demografis 

- Subjek penelitian ini adalah kebangsaan Indonesia yang berusia 19-25 tahun yaitu 

usia ketika mahasiswa/i telah memasuki semester 3 dan mulai menentukan jurusan, 

sampai dengan 25 tahun yaitu kriteria usia akhir mengikuti program MDP 

Indomaret Group. 
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- Kelas sosial yang dituju adalah kelas sosial dari seluruh kalangan, dengan latar 

belakang pendidikan sedang menjalani S1 maupun yang baru saja lulus 

perkuliahan. 

3. Psikografis 

-  Mahasiswa/i yang melek media dan sering menggunakan internet dalam kegiatan 

sehari-harinya, memiliki motivasi kerja, berpikiran terbuka, dan visioner. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari tugas akhir ini adalah dapat 

mensosialisasikan dan meningkatkan awarness mahasiswa/i maupun fresh graduate 

mengenai program MDP Indomaret Group. 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Berdasarkan perancangan ini, adapun manfaat yang penulis harapkan, yaitu: 

1. Manfaat bagi Penulis 

Berdasarkan penelitian ini penulis dapat mengembangkan soft skill maupun 

hardskill. Selain itu penulis juga mendapat mengembangkan dan menerapkan teori-

teori desain yang diperoleh melalui perkuliahan dan memperoleh wawasan 

mengenai objek yang diteliti. 

2. Manfaat bagi Orang Lain 

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah informasi mengenai 

program MDP Indomaret Group terhadap mahasiswa/i maupun fresh graduate. 
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Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya 

dengan topik yang serupa. 

3. Manfaat bagi Universitas        

Bagi Universitas penelitian ini sebagai pemenuhan kurikulum dan sebagai bentuk 

kontribusi penulis terutama kepada Fakultas Seni dan Desain Universitas 

Multimedia Nusantara. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu data yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian, dan sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang 

telah disusun dan dipublikasikan. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data 

digunakan metode gabungan (Mixed Methods). Menurut Sarwono (2011) mixed 

methods merupakan penggunaan lebih dari satu metode penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif (hlm. 1). 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan mengamati situasi lapangan secara 

langsung. Penulis melakukan observasi terhadap perilaku mahasiswa/i dalam 

mengikuti jobfair Indomaret Group. 

2. Metode Wawancara 
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Penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu HR Recruitment and 

placement Indomaret Group sebagai pihak yang berpengalaman dalam 

mempromosikan lowongan MDP Indomaret Group untuk memperoleh data. 

3. Metode Kuesioner 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dua kali kuesioner. Kuesioner pertama 

merupakan pra-riset dengan maksud untuk menemukan permasalahan dengan 

target mahasiswa/i sebanyak 50 responden dengan lingkup yang lebih umum. 

Kuesioner kedua ditujukan kepada sampel yaitu mahasiswa/i maupun fresh 

graduate yang berada dalam wilayah Kopertis III dengan teknik sampling Slovin 

sebagai berikut: 

n = N/ 1+ N e2 

dimana  

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

e : tingkat error 

maka 

n = 401.248/ 1 + 401.248 (0,008)2 

n = 401.248/ 2568,9872 

n = 156,189  
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   = 157 responden 

Pertanyaan kuesioner kedua lebih spesifik dalam mengkaji informasi seperti tempat 

kerja yang dituju setelah lulus, apa yang menjadi dasar pemilihan tempat tersebut, 

pengetahuan mereka mengenai program MDP Indomaret Group, media yang sering 

digunakan dalam memperoleh informasi, gaya desain yang sesuai untuk kalangan 

remaja dan sebagainya. 

4. Studi Pustaka 

Penulis menggunakan metode ini dengan mendapatkan data melalui buku, artikel, 

dan media lainnya yang berhubungan dengan media promosi dan video. Jaringan 

internet diperlukan untuk mempermudah penulis mencari informasi-informasi yang 

bersangkutan dengan tema tugas akhir ini dan melakukan pengumpulan data dari e-

book atau jurnal online.  

1.7. Metode Perancangan 

Untuk menciptakan hasil karya yang tepat dan akurat, diperlukan perencanaan yang 

matang yaitu dengan menggunakan metode perancangan. Metode perancangan 

yang penulis gunakan adalah metode Robin Landa dalam buku Graphic Design 

Solutions, yaitu : 

1. Orientasi 

Dalam proses ini ini dilakukan pencarian inti masalah, mengumpulkan fakta-fakta 

dan bacaaan yang relevan sebelum melakukan perancangan. Orientasi ini didukung 

dengan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pihak HR 
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Indomaret Group sedan juga mahasiswa/i dilingkungan Jabodetabek secara 

mendalam, serta kuesioner kepada mahasiswa/i dan fresh graduate. 

2. Analisis 

Setelah mengumpulkan berbagai informasi dari hasil observasi, wawancara dan 

kuesioner, maka dilakukan analisis mendalam untuk menentukan solusi desain 

yang dibutuhkan. Variabel sasaran yang dianalisa adalah demografi, dan psikografi 

mengenai perilaku masyarakat kemudian dikembangkan kedalam bentuk Mind 

Map untuk memudahkan analisis. Hasil analisis kemudian menjadi dasar 

perancangan agar menjadi berdasar dan terarah. 

3. Konseptual desain 

Berangkat dari mind map mengenai permasalahan yang akan dibahas, setelah 

mengetahui permasalahan dan solusi, penulis mengkategorikan ide-ide 

perancangan motion graphic ke dalam konsep desain , meliputi warna, bentuk, 

illustrasi, tipografi, informasi yang disampaikan dan elemen-elemen visual lainnya 

yang kemudian direalisasikan dalam sketsa story board dan storyline, untuk 

dikembangan menjadi video yang sesuai. 

4. Desain 

Pada tahap ini proses desain motion graphic dikerjakan berdasarkan sketsa konsep 

desain yang telah dibuat. Konsep yang telah digarap memudahkan penulis dalam 

mendesain agar tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan.  

5. Implementasi 
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Pada tahap ini aplikasi dari hasil desain story board ke motion graphic siap 

diproduksi.  

1.8. Skematika Perancangan 

Berikut skematika perancangan promosi MDP Indomaret Group:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Skematika Perancangan 

Latar Belakang 
-Banyaknya pengangguran bergelar 

sarjana 

-Permasalahan kinerja fresh graduate 

-Kurangnya awareness  program MDP 

yang ditawarkan oleh Indomaret Group 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan promosi 

mengenai program MDP Indomaret Group 

agar dapat meningkatkan awareness dan 

kebutuhan informasi? 

 

Batasan Masalah 

1. Subjek penelitian adalah usia 19-25  

2. penelitian ini memfokuskan mengenai media 

promosi motion graphic sebagai solusi media 

alternatif baru Indomaret Group 

3. Penelitian ini mencangkup universitas-universitas 

yang berada dalam ruang lingkup Kopertis 3 

Metode Pengumpulan Data 

Penelitian Kuantitatif dan kualitatif 

Studi pustaka: mempelajari literatur terkait 

Existing study: mempelajari video sejenis yang 

sudah ada. 

 

Target Sasaran 

Usia 19-25 tahun 

Insight 

Indomaret Group sebagai ritel yang besar 

Konsep Perancangan 

Pioneer, warmth, ideas 
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