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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat terelakan di era 

globalisasi seperti saat ini. Salah satunya adalah munculnya suatu medium 

komunikasi yang dikenal dengan internet. Pada saat ini pengguna internet di 

indonesiatelah mencapai 55.000.000 atau 25% dari keseluruhan jumlah 

masyarakat indonesia yang jika dinominalkan adalah sebesar 220.000.000 

(Kompas, 2012). Dari persentase tersebut, dapat terlihat bahwa seperempat 

penduduk indonesia telah terkena pengaruh kemajuan teknologi. Hal tersebut 

dapat dipahami karena internet sebagai salah satu media massa memang 

menawarkan berbagai macam keuntungan diantaranya adalah sebagai sarana 

mencari pengamatan sosial, kolerasi sosial, sosialisasi dan hiburan (Naina et al. 

2008, 461). 

Pada awalnya di tahun 1990, internet menggunakan sistem berbasis Web 

1.0. Pada sistem tersebut, pola komunikasi yang terjadi adalah pola komunikasi 

satu arah, sehingga para pengakses bebas atau masyarakat biasa, hanya dapat 

mengakses data tanpa mengetahui kebenaran data tersebut. Memasuki era 

globalisasi muncul teknologi Web 2.0 yang memiliki kekurangan sekaligus 

kelebihan dibandingkan dengan Web 1.0. Web 2.0 memungkinkan para 

penggunanya untuk melakukan interaksi dua arah antara pengirim dan penerima 
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pesan dalam tujuan untuk membangun suatu hubungan yang bersifat 

menguntungkan (Becky Livingston 2010,1). 

Internet juga dilihat sebagai suatu peluang oleh praktisi Public Relations. 

Kemampuan internet untuk menghubungkan praktisi PR dengan beragam 

stakeholder dan juga kecepatan dalam menyampaikan pesan menjadi 

pertimbangan utama pemanfaatan medium tersebut dalam beragam aktivitas PR. 

Kesadaran akan pentingnya penggunaan internet sebagai medium baru di dalam 

berkomunikasi dilihat public relations sebagai suatu kesempatan baik bagi 

penyelesaian tugas mereka  (Hotlz 2002, 3). Salah satunya adalah penyelesaian 

tugas dalam menjalankan fungsi utama seorang public relations sebagai jembatan 

antara organisasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan dan 

membangun pesan melalui komunikasi yang efektif (Latimore et al. 2004, 5). 

Pembangunan pesan tersebut tentunya bertujuan untuk membentuk suatu 

hubungan yang dapat memenuhi keinginan kedua belah pihak ataupun memenuhi 

keinginan stakeholder dari tujuan public relations yang ingin dicapai. 

Salah satu stakeholder yang memiliki peranan penting bagi public 

relations adalah media massa, khususnya jurnalis media cetak (Seitel 1995, 9–11). 

Nama dari kegiatan yang berfungsi untuk membangun hubungan antara organisasi 

dengan media massa tersebut dinamakan dengan media relations. Upaya tersebut 

dilakukan sebagai bentuk usaha untuk meringankan pekerjaan para jurnalis dan 

reporter yang sekaligus memberikan keuntungan bagi public relations suatu 

organisasi atau perusahaan (Holtz 2002, 157).  
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Timothy W. Coombs dan Sherry J. dalam buku New Media and Public 

Relations (2007, 178) menjelaskan tentang betapa pentingnya hubungan yang 

dibangun antara public relations dengan media massa khususnya jurnalis yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

     “Negative media coverage and WOM are real threats to a reputation. An Internet contagion 
unfavorable messages spreading on the Internet, is recognized as a serious threat as well” 

 
 

Untuk mengantisipasi adanya pemberitaan negatif mengenai suatu 

organisasi ataupun suatu perusahaan, media relations kerap digunakan untuk 

membantu krisis dalam suatu perusahaan. Pendapat mengenai perlunya menjalin 

hubungan baik dengan media massa ini dipertegas oleh Arie I. Chandra (2011) 

dengan mengungkapkan kasus yang terjadi pada salah satu produk Johnson & 

Johnson bermerek Tylenol yang mampu bertahan setelah mengalami masalah 

dikarenakan cepatnya penanggulangan krisis untuk pemulihan citra dengan 

memanfaatkan pemberitaan media massa secara efektif, salah satunya dengan 

memberikan lebih dari 600 news release kepada jurnalis media cetak.  

Sementara Dennis L. Wilcox dalam buku Public Relations; Writing and 

Media Techniques (2005, 284-301) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

media yang dapat dipakai oleh public relations di dalam menyampaikan pesan 

kepada jurnalis, diantaranya adalah mail, fax, electronic wire services, dan feature 

placement firms. Jika dikategorikan berdasarkan fungsinya maka media tersebut 

dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai media tradisional dan media instant global 

communication atau Web. 

Media tradisional dapat dibedakan menjadi tiga yaitu radio, televisi, dan 

media cetak (Tempo, 2012). Dengan memanfaatkan ketiga media massa tersebut 
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seorang praktisi public relations dapat menyampaikan pesan 

organisasi/perusahaan kepada jurnalis dan pada akhirnya pesan tersebut dapat 

tersampaikan kepada publik secara luas. Meskipun termasuk dalam kategori 

media tradisional, radio, televisi, dan media cetak tetap memiliki perbedaan 

esensial di antara ketiganya, hal ini tentu membuat seorang public relations harus 

mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing media massa tersebut. 

Misalnya radio memiliki kelebihan dalam pembagian segmentasi dan kekurangan 

pada isi pesan yang disampaikannya. Sedangkan televisi memiliki kelebihan pada 

jangkauannya namun memiliki kekurangan pada sisi pesan yang bersifat 

sementara (Bivins 2008, 55–56).  

Sementara terkait media cetak, Irv Schenkler dan Tony Herrling (2004, 

12) menyatakan, terdapat beberapa kelebihan media cetak ketika digunakan oleh 

seorang public relations untuk menyampaikan pesan melalui news release kepada 

publik. Kelebihan tersebut diantaranya adalah menciptakan suatu berita yang 

sesuai dengan apa yang kita inginkan, menyampaikan seluruh pesan, dapat 

dikenali dengan mudah dan dapat disimpan untuk keperluan jangka panjang. 

Namun, kerugian yang tidak dapat dipungkiri adalah kemungkinan news release 

tersebut rusak, hilang kotor dan menumpuk di kantor jurnalis. Selain itu 

penggunaan news release secara tradisional tidak lagi dapat diandalkan karena 

berbagai macam hal seperti harus memenuhi kriteria jurnalis tertentu dan 

terkadang hanya sampai kepada jurnalis ataupun reporter yang bersangkutan 

(David Meerman Scott,  2012). 

G. Dowling lebih lanjut menyatakan bahwa peran teknologi sangat 
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mempengaruhi  kemajuan ataupun kemunduran suatu organisasi atau perusahaan 

seperti ungkapan: 

    “A negative message spreading through cyberspace is a potential threat to an organization's 
reputation and how it is perceived by stakeholders. Reputation is recognized as an extremely 
valuable, intangible asset for Ana organization. A positive reputation has been linked to 
improved sales, stronger stock prices and higher-quality job application” (Dowling 2001, 178) 
. 

 
Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan teknologi seperti di dunia 

maya, suatu informasi dapat berkembang secara cepat terutama mengenai hal–hal 

negatif yang pada akhirnya akan merusak reputasi. Suatu reputasi dianggap 

penting karena dapat menjadi suatu pendorong dan juga tolok ukur keberhasilan 

suatu perusahaan yang dapat dilihat dari kondisi keuangan perusahaan tersebut. 

Selain dapat dimanfaatkan untuk membantu mengatasi krisis dalam upaya 

pembentukan citra dan reputasi perusahaan, hubungan baik dengan media  massa 

juga dapat membantu perusahaan untuk mempromosikan dan meningkatkan 

pemasaran suatu produk dan jasa, menjalin komunikasi berkesinambungan, 

meningkatkan kepercayaan publik dan meningkatkan citra baik 

perusahaan/organisasi (Rumanti 2002, 118).  Pembentukan citra dapat merupakan 

suatu hasil persepsi yang didapatkan melalui sensasi yang diberikan oleh public 

relations suatu organisasi atau perusahaan. Persepsi dianggap penting karena di 

dalam persepsi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspertasi, 

memori dan motivasi untuk melakukan sesuatu (Desiderato 1976, 129).  

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Suatu kegiatan public relations akan dikatakan berhasil jika dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan, salah satunya adalah menyatukan 
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persepsi company actual dengan company ideal melalui program yang 

direncanakan (Ritongga 2004, 132). Di dalam menjalankan media relations, 

seorang public relations harus mampu menganalisis dan mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien, termasuk di dalam pemilihan medium yang digunakan. Setiap 

medium komunikasi mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri, sehingga 

tidak dapat dikatakan menjadi media yang baik. 

Kemajuan teknologi khususnya Web 2.0 mengubah persepsi banyak 

orang, khususnya para praktisi komunikasi. David Meerman Scoot menyatakan 

adanya peran mutlak keberadaan Web 2.0 dalam membantu keberhasilan aktivitas 

dan program public relations. Ia juga mengatakan bahwa media tradisional 

khususnya media cetak telah menjadi suatu media yang lemah di dalam pekerjaan 

(David Meerman Scott,  2012). 

Tidak adanya kelebihan lagi yang dimiliki media tradisional dipertegas 

oleh Didit Sidarta, yang juga seorang jurnalis berita satu online, dengan 

menyatakan bahwa informasi di Web 2.0 memiliki kelebihan lebih cepat 

dibandingkan media massa lainnya dalam menyampaikan pesan, selain itu isi 

pesannya juga dapat berupa audio, gambar ataupun video (Berita Satu, 2012). 

Kelebihan yang dimiliki Web 2.0 ini, membuat para jurnalis semakin mudah 

mendapatkan, menerjemahkan serta mengerti konten isi berita yang 

diinginkannya.  Namun, pada saat yang bersamaan, Didit Sidarta juga 

mengutarakan bahwa Web 2.0 di Indonesia memiliki kekurangan terkait masalah 

kredibilitas ataupun akurasi dari kebenaran pemberian karena setiap orang dapat 

berkontribusi di dalam membuat sebuah berita (Berita Satu, 2012). Hal tersebut 
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menyebabkan para jurnalis harus lebih hati-hati di dalam mencari berita melalui 

web 2.0 karena bagaimana pun seorang jurnalis harus mengutamakan kebenaran 

berita sesuai kode etik jurnalistik.  

Kurangnya kredibilitas dan akurasi kebenaran pemberitaan di Web 2.0 

juga dinyatakan oleh Yohanes Widodo yang mengatakan bahwa dengan 

menggunakan Web 2.0, suatu berita tidak dapat dipertanggung jawabkan 

kredibilitasnya karena banyak yang tidak melalui gate keeper. Sedangkan pada 

media cetak, yang juga termasuk salah satu jenis media tradisional, para 

pembacanya dapat lebih mempercayai berita yang terkandung di dalamnya karena 

telah melalui proses gate keeping sehingga berita yang termuat dalam media cetak 

tersebut telah memenuhi nilai–nilai jurnalisme (Widodo 2011). 

Kenyamanan dan kemudahan para jurnalis harus diperhatikan oleh public 

relations agar berita ataupun keterangan mengenai organisasi ataupun perusahaan 

dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, dengan menggunakan media yang 

efektif maka suatu perusahaan dapat menghemat pengeluaran yang dapat 

dialokasikan kepada kegiatan lainnya (Onggo 2004, 6). Kenyamanan yang 

dirasakan oleh jurnalis akan membentuk persepsi terhadap organisasi/perusahaan. 

Selanjutnya semakin kuatnya persepsi yang dibangun maka akan membentuk citra 

mengenai suatu organisasi ataupun perusahaan, hal tersebut didukung oleh 

pernyataan Anthony Davis (2003, 10) yang mengungkapkan bahwa citra 

khususnya mengenai suatu organisasi dapat dilihat dari persepsi stakeholder 

melalui produk ataupun jasanya. Oleh karena itu penting bagi suatu public 

relations untuk merencanakan setiap kegiatannya dengan sistematis. Salah 
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satunya mengetahui dengan jelas bagaimana persepsi jurnalis mengenai pemilihan 

media yang dilakukan oleh public relations khususnya di Indonesia. 

Masih adanya pertentangan penggunaan media baru atau Web 2.0 dalam 

aktivitas publisitas public relations, menjadi ketertarikan Peneliti untuk mengkaji 

persepsi jurnalis media cetak terhadap penggunaan news release melalui media 

cetak dan Web 2.0. Penggunaan media dapat dikategorikan sebagai suatu sensasi 

yang membentuk persepsi jurnalis media cetak yang pada tingkat tertentu akan 

menciptakan aksi berupa pemilihan media itu sendiri. Namun, berbagai 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, baik oleh media tradisional dan media 

baru tersebut, perlu menjadi pemikian bagi praktisi public relations agar program 

dan aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan 

di atas, maka Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimana persepsi jurnalis media cetak DKI Jakarta mengenai 

penggunaan news release online melalui Web 2.0 ?” 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi jurnalis 

media cetak DKI Jakarta terhadap news release dengan menggunakan Web 2.0  
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1.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1 Kegunaan Akademis: 

Menjadi bahan referensi dan pengembangan wawasan peneliti lain melalui 

pengkajian ulang konsep yang digunakan, khususnya konsep mengenai 

penggunaan news release terutama melalui Web 2.0 Menjadi bahan referensi yang 

dapat digunakan oleh peneliti lain di dalam melakukan penelitian sejenis. 

I.5.2 Kegunaan Praktis: 

Membantu praktisi public relations dalam melaksanakan aktivitas media 

relations terutama dalam penggunaan news release yang didasarkan pada persepsi 

jurnalis media cetak, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan yang lebih 

efektif. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis 

membagi skripsi menjadi beberapa BAB yang memiliki keterikatan antara satu 

dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematika dari penelitian yang Penulis lakukan.  

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan secara umum tentang ruang lingkup dari topik 

penelitian dan fokus pada objek. Penulis menjelaskan mengenai jurnalis media 
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cetak serta pemaparan secara umum mengenai hal apa saja yang mempengaruhi 

jurnalis media cetak di dalam memilih berita Selain itu, penulis mencoba 

membangun konteks yang berhubungan dengan topik penelitian. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari ulasan akan teori yang bersangkutan seperti teori 

pertukaran sosial, media ekologi dan konsep media relations dalam rupa news 

release yang efektif di mata jurnalistik media cetak. Pada bab ketiga ini Penulis 

menyusun kerangka kerja teoritikal untuk memberikan jawaban yang bersifat 

teoritik terhadap masalah yang ditemukan. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan dari serangkaian metodologi yang digunakan Penulis dalam 

melakukan penelitian dideskripsikan pada bab ini. Metodologi yang dijelaskan, 

antara lain metode operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode 

pengumpulan data, metode pengujian data, dan metode analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab kelima memaparkan hasil atau data mentah yang ditemukan saat 

melakukan penelitian, tanpa menginterpretasi data tersebut. Selain itu, bab ini 

juga berisi pembahasan dengan referensi dari teori-teori dan konsep-konsep yang 

sudah dijelaskan. Pembahasan dilakukan berdasarkan pada rumusan majalah yang 

ingin dijawab. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian. Kesimpulan berupa 

jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditemukan dari hasil 
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pembahasan pada bab kelima. Saran yang perlu dipertimbangkan terhadap 

penelitian yang sudah dilakukan juga ditulis pada bab ini. Penulisan saran 

disesuaikan dengan kegunaan penelitian pada bab pertama. 




