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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini angka pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah dan 

masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Angka 

pengangguran di Indonesia ini memang mengalami penurunan dari tahun ke tahun 

dengan adanya bantuan dari pemerintah, swasta, maupun LSM tetapi penurunannya 

tidak cukup drastis.  

 

Pada bulan Juli tahun 2012 dari Department of Statistic Malaysia mengeluarkan 

angka tingkat penggangguran di Malaysia mencapai 3,1%  dan pada tahun 2012 

angka pengangguran di Singapura mencapai 2,1%.  

 

Untuk membantu mengurangi angka pengangguran ini pentingnya mensosialisasikan 

kepada para target bantuan (pengangguran). Oleh karena itu masalah ini dapat 

diselesaikan dengan ilmu DKV dengan bantuan mensosialisasikan program-program 

yang ada selama ini yang mungkin kurang diketahui oleh masyarakat banyak.  

Penulis mengangkat masalah ini untuk dijadikan topik Tugas Akhir karena 

dapat membantu mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia dengan 

memberikan bantuan penyuluhan dan sosialisasi melalui ilmu DKV kepada 

masyarakat yang selama ini mungkin kurang paham mengenai bantuan-bantuan yang 

ada. 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

Untuk menentukan solusi yang tepat dalam suatu permasalah, terlebih dahulu 

permasalahan tersebut harus dianalisis dan disusun ke dalam bentuk formulasi yang 

sistematis    

a. Bagaimana cara membantu mengurangi angka pengangguran di Indonesia? 

b. Bagaimana cara mensosialisasikan untuk mulai berwirausaha kepada pelajar 

SMU supaya dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Indonesia 

yang dimana persentase terbanyaknya ada pada lulusan tingkat SMU? 

Untuk memfokuskan penelitian ini maka penulis membatasi ruang lingkup 

sebagai berikut: 

a. Sosialisasi event pendidikan dan penyuluhan cara-cara untuk berwirausaha 

b. Sosialisasi adanya bantuan dana PKBL dari Telkom dengan memberi tahu 

syarat-syarat yang berlaku sehingga pelajar dapat mulai berwirausaha 

c. Segmen untuk event ini adalah pelajar dari SMU 1 sampai dengan SMU 3 

yaitu berkisar antara umur 15-18 tahun 

 

1.3 Tujuan Perancangan 

 Adapun tujuan dari rancangan tugas akhir ini adalah untuk membuat dan 

mensosialisasikan event pendidikan berwirausaha ini agar pelajar SMU mau 

berwirausaha sendiri dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.  
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1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data yang diperoleh adalah dari CDC Telkom Bandung dengan data 

dari program-program dari dana PKBL Telkom Bandung yang sudah  pernah 

dilakukan dengan wawancara kepada informan Bapak Sunarya yang menjabat 

sebagai Manager Administrasi dan Evaluasi Bina Lingkungan dan kuesioner 

disebarkan pada 50 pelajar. Yang dilakukan penulis untuk pengumpulan data adalah 

dengan : 

• Observasi 

• Wawancara 

• Kuesioner 

• Studi Pustaka 
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1.5 Skema Perancangan 

 

 

 

 


