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ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Iqbal Harahap 

Jurusan : Ilmu Komunikasi 

Judul                : Perencanaan Komunikasi Eksternal Melalui Program Campus 

Relation PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang  Dalam 

Menjalin Hubungan Dengan Perguruan Tinggi Di Riau. 

 

Perencanaan Komunikasi eksternal melalui program campus relation yang 

dijalankan perusahaan dalam kaitannya dengan menjalin hubungan yang baik dan 

harmonis dengan perguruan tinggi di Riau. Dengan tujuan mengetahui bagaimana 

perencanaan komunikasi eksternal melalui program campus relation dalam 

menjalin hubungan dengan perguruan tinggi di Riau. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perencanaan komunikasi Cultip & Centre. Adapun metode 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dengan teknis pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dengan informan berjumlah 3 orang yaitu  pimpinan public relations, 

secretary & EO dan mahasiswa penerima perencanaan, kemudian hasil observasi 

dan dokumen yang berada di perusaaan. Sedangkan data sekunder adalah data 

arsip dan dokemen yang berhubungan dengan perencanaan komunikasi eksternal. 

Hasil penelitian penulis dari data dan wawancara yang telah penulis lakukan 

adalah public relations PT. IKPP melakukan penelitian ke lapangan untuk 

mendapatkan informasi mengenai kebutuhan dari perguruan tinggi di Riau 

sehingga perusahaan dapat memberikan berupa kontribusi melalui perencanaan 

komunikasi berupa Pemateri/Pembicara, Kurikulum, Job Fair, Job Training, 

Dosen, Beasiswa dan Sponsorship, Riset dan study tour yang sifatnya bermanfaat 

bagi akademisi perguruan tinggi dalam perencanaan komunikasi eksternal. 

Berdasarkan informasi tersebut public relations perusahaan menyusun perencanan 

komunikasi eksternal melalui campus relations dengan perguruan tinggi Di Riau 

yang diadakan setiap bulan maupun setiap tahun. Dan perencanaan komunikasi 

eksternal yang telah dikonsepkan ini disampaikan oleh public relations secara 

lisan dan tulisan dan melakukan evaluasi yang sifatanya silaturahmi. Dalam 

perencaaan komunikasi eksternal di harapkan terjalinnya hubungan yang baik dan 

harmonis dan menunjang dan terjalin kerja sama. 
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