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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat telah 

mendorong munculnya beragam bentuk media massa. Media massa sendiri 

memiliki pengertian sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari 

sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi 

mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara 2002, 134). Redaksi 

dari media massa tersebut berusaha sedemikian rupa mencari isu-isu atau 

fenomena-fenomena yang sedang terjadi, yang memiliki nilai berita bagi 

pembacanya. Sehingga masyarakat menjadikan media massa sebagai sumber 

informasi utama untuk mereka mendefinisikan suatu perkara atau memposisikan 

diri mereka terhadap isu-isu yang sedang beredar di lingkungan sekitar, sesuai 

dengan media yang dianggap memiliki kredibilitas tinggi. 

Di sisi lain, organisasi dan atau perusahaan juga mengharapkan 

pemberitaan yang menarik dan positif dari media massa untuk meningkatkan 

publisitas dan sekaligus publikasi agar stakeholder dari organisasi atau 

perusahaan dapat terinformasi dengan baik, sehingga pesan yang dimaksudkan 

oleh organisasi benar-benar tersampaikan. Dalam hal ini stakeholder adalah 

pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dan saling 

mempengaruhi satu sama lain di dalam maupun di luar suatu organisasi atau 

perusahaan, seperti: konsumen, pekerja, pemerintah, internasional, dan juga 
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media. Organisasi atau perusahaan membutuhkan pemberitaan untuk membangun 

brand itu sendiri, sehingga tercipta citra dan reputasi yang positif di mata 

stakeholdersnya. 

Di sini peran media relations menjadi sangat penting bagi organisasi atau 

perusahaan untuk dapat memanfaatkan penggunaan media massa. Agar 

penggunaan media massa tersebut dapat berjalan dengan efekif dan berkelanjutan, 

dibutuhkan sebuah relasi antara organisasi atau perusahaan dan media-media itu 

sendiri. Media relations menjadi suatu peran yang efektif dalam menjalin dan 

menjaga hubungan dengan media dengan maksud membangun, menjaga, 

meningkatkan, dan mempertahankan citra atau reputasi di mata stakeholder. Hal 

ini mengacu pada pernyataan Frank Jefkins (Jefkins 2004, 98) tentang media 

relations, dimana media relations memiliki fungsi menyiarkan atau 

mempublikasikan seluas-luasnya informasi Public Relations (PR) guna 

menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi publiknya. 

Saat ini di Indonesia istilah media relations  mulai marak dan 

memasyarakat. Terutama bagi organisasi formal baik yang bergerak di bidang 

bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya sudah mulai mengandalkan  

media relations disamping penggunaan advertising. Beberapa perusahaan 

organisasi yang mengandalkan peran media relations sebagai bagian dari aktivitas 

public relations yaitu perusahaan minyak PetroChina, PT Pertamina (Persero), 

perusahaan produksi pesawat terbang Boeing dan Airbus, Pemerintahan, dan lain 

sebagainya tidak terkecuali Universitas Pelita Harapan Karawaci. Hal ini 

dikarenakan oleh “kekuatan” media massa yang bukan hanya berperan dalam 
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menyampaikan pesan kepada khalayaknya, namun media juga memiliki fungsi 

menginformasi, mendidik, menghibur, dan menjadi kontrol sosial. Sehingga 

media berpotensi untuk memberikan definisi, pendapat, mengubah pendapat dan 

prinsip, serta perilaku seseorang. Secara khusus, Yosal Iriantara (Iriantara 2005, 

32) juga mengartikan media relations sebagai bagian dari public relations 

eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publik untuk mencapai 

tujuan organisasi. Dengan kata lain, perusahaan menggunakan media massa 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan kepada publik. Maka dari itu sesuai 

dengan namanya, aktivitas dari media relations tidak akan terlepas dari media. 

Aktivitas media relations meliputi kegiatan mengirimkan press release kepada 

media massa secara berkala dan teratur yang berisi informasi/pesan yang ingin 

perusahaan sampaikan kepada publiknya, menyelenggarakan konferensi pers 

terkait isu/topic tertentu yang berkaitan dengan perusahaan yang menarik 

perhatian dan memiliki nilai berita bagi meida, mengemas isu-isu penting 

organisasi untuk diinformasikan kepada publiknya melalui pemberitaan media, 

kunjungan ke media-media, menyediakan atau menjadi narasumber bagi media 

menghadapi isu-isu terkait, dan melakukan monitoring terhadap media. 

Penulis kemudian melihat kegiatan media relations yang menjadi bagian 

dari Public Relations Section Universitas Pelita Harapan Karawaci, memiliki 

peran penting dalam persiapan dan pelaksanaan acara tahunan terbesarnya yaitu 

UPH Festival 19 yang telah diadakan pada bulan Agustus tahun 2012 lalu. Media 

relations Universitas Pelita Harapan Karawaci mengadakan dan menjalin serta 
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mempertahankan hubungan baik dengan publik eksternalnya yaitu media massa. 

Universitas Pelita Harapan Karawaci sendiri merupakan institusi pendidikan 

tinggi yang sudah berdiri selama dua dekade dan memiliki mahasiswa dan 

pengajar lokal dan internasional. Universitas Pelita Harapan Karawaci selama ini 

telah dikenal sebagai institusi pendidikan yang eksis di bidang pendidikan dan 

teknologi melihat fasilitas lengkap yang dimiliki. Secara khusus, acara UPH 

Festival 19 banyak menarik minat khalayak baik yang menjadi publiknya maupun 

umum dilihat dari jumlah yang menghadiri acara ini, yaitu dengan total sekitar 

3000 orang per harinya. Dari situ, penulis melihat bahwa kegiatan media relations 

Universitas Pelita Harapan Karawaci dapat terbilang sukses melihat pemberitaan-

pemberitaan yang keluar di berbagai media, seperti: Sambut 1700 Mahasiswa 

Baru dengan Festival (Indopos), Tiga Menteri “Plonco” Mahasiswa Ospek di 

UPH Karawaci (Satelit News), UPH Tolak Semua Bentuk Ospek (Warta Kota), 

Cegah Bullying, Ospek Diganti dengan Festival (Tempo.co), Menteri 

Perdagangan Menjadi Pembicara Tamu dalam UPH Festival (Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreaif Republik Indonesia), Mendag: Masa Depan RI di 

Tangan Generasi Justin Bieber (BeritaSatu), Ready! Set! Grow! (Heartline FM), 

Sambut Mahasiswa Baru, UPH Gelar UPH Festival (Tangerang Now), Ini Petuah 

Dahlan Iskan, Gita Wirjawan & Mari Pangestu di UPH (Bisnis Indonesia), UPH 

Festival 19 Penuh Inspirasi dan Motivasi (Campus Life), Penutupan UPH Festival 

19 (Okezone), ‘Bieber Generation’ can Elevate Nation to Top Five, Gita Says 

(Jakarta Globe), UPH Festival 19: Gala Concert, Academic Gallery, HInga 

Ceramah Tiga Menteri (Sinar Harapan), dan lain sebagainya. Berbagai media 
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massa yang telah disebutkan merupakan sebagian dari media massa yang menjadi 

media partner dan diundang oleh media relations Universitas Pelita Harapan 

Karawaci. Wujud dari aktivitas media relations ini merupakan pemberitaan yang 

tidak berbayar dan disebut dengan publisitas. Tanpa adanya kontribusi dari media 

relations, maka dapat pemberitaan media mengenai acara UPH Festival 19 akan 

lebih sedikit. 

Dari berbagai teori yang membahas mengenai media relations, seorang 

media relations harus mampu menjalin, mempertahankan, dan memperdalam 

hubungan yang baik dengan media-media dengan maksud menjadikan media 

sebagai gerbang keluar masuknya informasi dan berita yang bernilai positif bagi 

organisasi. 

Melihat kegiatan media relations Universitas Pelita Harapan Karawaci 

yang terbilang sukses, Penulis ingin mempelajari lebih lanjut mengenai aktivitas 

media relations Universitas Pelita Harapan Karawaci terkait publisitas seperti apa 

yang akan dicapai pada acara UPH Festival 20, karena positif negatifnya 

publisitas yang terbentuk bergantung pada bagaimana media relations menjalin 

hubungan dengan media massa. Adalah sangat penting bagi media relations untuk 

melakukan aktivitas-aktivitasnya untuk dapat membangun relasi yang baik 

dengan media dan juga memperoleh publisitas yang bernilai positif bagi suatu 

organisasi atau perusahaan. 

I.2 Tujuan Magang 

Penulis memiliki beberapa hal yang ingin dicapai melalui laporan magang 

dan pelaksanaan magang ini, yaitu: 
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1) Mengetahui aktivitas Public Relations terkait kegiatan Media 

Relations Universitas Pelita Harapan Karawaci. 

2) Mempelajari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan 

Media Relations Universitas Pelita Harapan Karawaci dalam acara 

UPH Festival 20. 

I.3 Ruang Lingkup dan Batasan 

Penulis melakukan magang dalam batasan ilmu komunikasi sesuai dengan 

jurusan yang diambil Penulis yaitu Public Relations. Dalam magang ini, Penulis 

ditempatkan di dalam Media Relations yang berada di bawah pengawasan serta 

bimbingan dari Public Relations Section Head Universitas Pelita Harapan 

Karawaci. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan Penulis selama magang adalah 

melakukan monitoring media seperti Koran Investor Daily, Koran Suara 

Pembaruan, Koran Jakarta Globe, Majalah Globe Asia, Koran Media Indonesia, 

Koran Jakarta Post, Koran Tempo, Jawa Pos, The President Post, dan juga 

bebearapa media online seperti Beritasatu.com, kompas.com, metrotvnews.com, 

okezone.com, suarapembaruan.com, tempo.co, investor.co.id, tribunnews.com, 

dan lain sebagainya; kemudian disatukan dalam format media coverage report 

dan diserahkan kepada Public Relations Section Head. Kemudian, Penulis juga 

melakukan kegiatan public relations yang lain seperti membuat press release, 

melakukan kunjungan pers, dan mengirimkan press release kepada media massa. 

I.4 Lokasi dan Waktu Magang 

I.4.1 Waktu Pelaksanaan Magang: 
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Magang dilaksanakan di Universitas Pelita Harapan Karawaci, pada 

departemen Public Relations. Waktu operasional jam kerja Universitas Pelita 

Harapan Karawaci adalah setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, mulai 

pukul 07.30 – 16.30 WIB. Terhitung sejak 3 Juni 2013 – 31 Oktober 2013. 

I.4.2 Lokasi  

 

 

 

 
Gambar 1.1. Logo Universitas Pelita Harapan Karawaci 
Sumber: www.uph.edu 
 
Pelaksanaan Magang: 

Lokasi tempat Penulis melaksanakan magang, yaitu Universitas Pelita 

Harapan memiliki alamat sebagai berikut: 

Universitas Pelita Harapan Karawaci 

Jalan MH Thamrin Boulevard Lippo Karawaci, 

Tangerang 15811 – Indonesia 

Telepon: 021-546 0901, 547 0901 

www.uph.edu 

 




