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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dan era keterbukaan informasi membuat setiap orang 

dapat mengakses informasi tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Fenomena tersebut 

memiliki dampak dalam meningkatkan resiko terhadap reputasi dari organisasi. Hal itu 

disebabkan karena tingkat kognitif publik mengenai kegiatan serta isu mengenai 

organisasi semakin meningkat (Puspito, 2018). Selain itu, tingkat ekspektasi publik 

terhadap kinerja organisasi juga ikut meningkat (Puspito, 2018). Oleh sebab itu, saat 

ini semua organisasi saling berlomba untuk memenuhi setiap ekspektasi dari pemangku 

kepentingan guna meraih reputasi positif. Menurut John Dalton seperti dikutip oleh 

Hamid dan Budianto (2017) mengatakan bahwa reputasi adalah akumulasi penilaian 

dari publik terhadap organisasi berdasarkan persepsi dan interpretasi mereka pada citra 

yang dikomunikasikan secara berkelanjutan oleh organisasi. Dari definisi tersebut, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa reputasi didapatkan melalui persepsi dan keyakinan 

dari setiap pemangku kepentingan terhadap upaya yang dilakukan organisasi dalam 

menyampaikan citranya. 

 Salah satu cara untuk membentuk reputasi adalah dengan melakukan kampanye 

atau program public relations. Secara umum public relations bertujuan untuk 

menciptakan dan mempertahankan reputasi serta hubungan yang baik dengan tiap-tiap 
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pemangku kepentingan (Lattimore, Baskin, Heiman, & Toth, 2012 : 4). Dalam 

membentuk dan mempertahankan reputasi, diperlukan upaya-upaya komunikasi yang 

berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan melalui strategic public relations 

plan. Menurut Lattimore dkk. (2012 : 120) strategic public relations plan merupakan 

rencana guna mencapai tujuan paling utama dari suatu organisasi, mempengaruhi atau 

mengubah persepsi serta perilaku publik, dan meningkatkan kesadaran serta 

membentuk reputasi yang positif. Strategic plan tersebut harus dijalankan karena 

public relations adalah sebuah disiplin yang bertujuan menjaga dan mempertahankan 

reputasi dengan cara mendapatkan pemahaman dan dukungan sehingga terjalin itikad 

baik antara organisasi dan publik melalui upaya yang terencana (Gregory, 2010 : 3). 

Dalam membuat strategic public relations plan, Gregory (2010 : 41) merumuskan 

suatu konsep bernama 12 stages of planning agar organisasi membuat suatu kampanye 

atau program yang efektif. Langkah tersebut dimulai dari melakukan riset dan 

menganalisis situasi di internal organisasi dan eksternal yang dapat berpengaruh 

terhadap jalannya program atau kampanye seperti analisis SWOT (strength, weakness, 

opportunity, threat) atau PEST (politic, economy, social, technology), menetapkan 

tujuan dan objektif yang ingin dicapai, dan menentukan stakeholder atau pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam kampanye atau program. Selanjutnya, menyusun 

strategi, taktik dan konten dalam kampanye untuk mencapai tujuan dan objektif yang 

telah ditentukan. Menentukan rentang waktu (timescales) dan menyiapkan sumber 

daya yang dibutuhkan dalam mengeksekusi kampanye atau program juga menjadi 
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langkah penting yang harus diperhitungkan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah 

melakukan monitoring atau pengawasan terhadap kampanye yang telah dieksekusi dan 

melakukan evaluasi untuk melihat apakah tujuan dan objektif telah tercapai melalui 

kampanye atau program yang dijalankan.  

Implementasi dari strategic public relations plan tersebut dijalankan oleh Ikatan 

Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dalam event “Road to KedokteRAN 

2019” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku dari 

publik mengenai resiko kesehatan dalam ajang olahraga lari sekaligus mengenalkan 

event “KedokteRAN 2019”, sebuah ajang Fun Run yang diadakan pada tanggal 17 

November 2019 untuk merayakan reuni perak angkatan 1994. Meningkatnya jumlah 

ajang olahraga lari di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan korban 

meninggal saat berlari. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai cara 

penanganan dan penanggulangan yang tepat terhadap cedera serta resiko kesehatan 

lainnya membuat ajang olahraga lari menjadi berbahaya. Keadaan tersebut menjadi 

semakin sulit karena hoaks kesehatan terkait olahraga lari. Hoaks kesehatan adalah 

informasi terkait kesehatan yang keliru dan belum terjamin serta teruji secara medis. 

komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dari publik sekaligus 

meningkatkan reputasi positif dari ILUNI FK UI sebagai wadah para dokter dan 

praktisi kesehatan.  
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Namun realitanya, tidak semua perusahaan atau organisasi memiliki fungsi atau 

divisi public relations yang strategis untuk mengeksekusi program public relations 

termasuk ILUNI FK UI sendiri. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pihak ketiga 

yang berasal dari luar organisasi untuk membantu menyukseskan kegiatan komunikasi 

mereka. Pihak ketiga ini adalah Imogen Public relations and Digital sebagai konsultan 

yang merancang strategi komunikasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh 

ILUNI FK UI. Imogen Public relations and Digital membuat program media relations 

berupa media briefing atau press conference dalam merealisasikan tujuan dari ILUNI 

FK UI untuk mengenalkan event “KedokteRAN 2019” dan meningkatkan kesadaran 

serta pemahaman mengenai resiko kesehatan dalam ajang olahraga lari. Program 

tersebut dipilih karena media massa merupakan sumber informasi bagi publik dan 

merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan pesan kepada khalayak 

(Andjani, 2009).  

Bagi organisasi, media massa memiliki fungsi sebagai perantara untuk 

menyampaikan informasi, mendidik, dan mempengaruhi baik itu pendapat maupun 

perilaku (Andjani, 2009). Selain itu, menurut McQuail seperti dikutip oleh Fitriansyah 

(2018) mengatakan bahwa media massa memiliki efek terhadap publik yaitu kognitif 

berupa peningkatan kesadaran serta pengetahuan, afektif berupa perubahan emosi serta 

sikap, dan behavioral atau konatif berupa perubahan terhadap cara berperilaku. Oleh 

sebab itu, program media relations berbentuk media briefing sangat sesuai untuk 

diterapkan untuk mewujudkan tujuan dari ILUNI FK UI pada event “Road to 
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KedokteRAN 2019” dengan menggunakan media sebagai sarana untuk memberikan 

informasi kepada publik dalam meningkatkan kesadaran mengenai resiko kesehatan di 

ajang olahraga lari.  

Akan tetapi, untuk dapat mengeksekusi program tersebut, diperlukan perencanaan 

yang matang mulai dari menganalisis situasi, membuat strategi serta taktik yang sesuai, 

membuat jadwal, mengatur sumber daya apa saja yang dibutuhkan, sampai evaluasi 

untuk menilai keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu, fokus yang akan 

dibahas dalam laporan magang ini adalah mengenai penerapan 12 stages of planning 

oleh divisi public relations Imogen pada program media briefing “Road to 

KedokteRAN 2019” ILUNI FK UI.  

I.2 Tujuan Magang  

Pemagang memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapai terhadap seluruh 

kewajiban kerja yang diberikan oleh Imogen Public relations and Digital, yaitu: 

1) Untuk mempelajari penerapan 12 stages of planning oleh divisi public 

relations Imogen pada media briefing “Road to kedokteRAN 2019” ILUNI 

FK UI. 
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I.3 Ruang Lingkup dan Batasan Magang  

Ruang lingkup posisi pemagang di Imogen Public relations and Digital adalah 

sebagai asisten konsultan pada divisi public relations. Tugas utama dari pemagang 

sebagai asisten konsultan adalah membantu dalam menyusun strategic public 

relations plan yang meliputi pembuatan key message untuk sebuah kampanye atau 

aktivitas public relations seperti press conference, membuat press release untuk 

disebar kepada media, Selain itu, membuat potential Q&A, talking points, dan do’s & 

dont’s yang akan diberikan kepada narasumber pada saat briefing sebelum press 

conference.  

Selain itu tugas utama pemagang juga membantu melakukan riset seperti 

competitor review dan share of voice baik dari pihak klien atau kompetitor dari klien 

yang bersangkutan. Competitor review adalah penilaian mengenai kekuatan dan 

kelemahan dari pesaing saat ini dan yang berpotensi akan bersaing dimasa depan. 

Sedangkan share of voice adalah jumlah pemberitaan baik itu dari media konvensional 

atau daring mengenai klien atau kompetitor, seberapa banyak brand dari klien atau 

pesaing mendominasi percakapan di masyarakat. Riset tersebut berguna sebagai tahap 

awal dalam membuat strategic public relations plan yang efektif. Pemagang juga 

membantu konsultan dalam memberikan ide kreatif seperti tagline, gimmick, dan 

aktivitas public relations dalam suatu kampanye.  

Selain itu, pemagang juga membantu divisi media relations dalam 

menjalankan tugasnya seperti melakukan media monitoring, membuat report 
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media coverage, menghitung public relations value dari setiap pemberitaan, 

menulis transkrip press conference, Q&A session, dan doorstop. Pemagang juga 

mendapatkan tugas tambahan untuk membuat konten podcast “Ngopi (Ngobrol 

PR)” dan instagram milik Imogen Public relations and Digital. 

Pemagang mendapatkan bimbingan dan pengawasan langsung dalam 

menjalankan tugas utama sebagai asisten konsultan pada divisi public relations 

dari Bapak Suharjo S. Nugroho selaku managing director dan Bapak Arief Tritura 

selaku business director. Dalam membantu tugas pada divisi media relations, 

pemagang mendapatkan bimbingan dari Bapak Widhi Grafias selaku media and 

community relations manager. Semua tugas yang dikerjakan oleh pemagang harus 

mendapatkan persetujuan dari supervisor dari divisi yang bersangkutan. 

I.4 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang  

Kerja magang dilakukan dari tanggal 12 Agustus 2019 sampai 12 November 

2019 bertempat di Imogen Public relations and Digital yang beralamat di jalan 

Kemang Timur Raya No.65, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12730. Jadwal kerja pemagang adalah hari senin-jumat dimulai pada 

pukul 09.00-18.00 WIB. Selain itu, pemagang juga seringkali mendapatkan take home 

project atau pekerjaan konsultan yang tidak sempat diselesaikan di kantor, dan event 

diluar hari kerja dimana durasi pengerjaan project tersebut dihitung sebagai lembur. 

 

 


