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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan public relations (PR) baik sebagai ilmu maupun Profesi di 

lembaga pendidikan baik dalam memberikan informasi, atau sebagai alat media 

komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dan publik tidak bisa terlepas dari 

perkembangan teknologi komunikasi. Pengaruh teknologi komunikasi terhadap 

PR dapat berbentuk sebagai alat atau media PR baru dalam membentuk kegiatan 

PR yang memunculkan istilah cyber PR yaitu inisiatif Public Relations (PR) yang 

menggunakan media internet sebagai sarana publisitas. Mengingat popularitas dan 

multifungsi media internet, sehingga media ini banyak dimanfaatkan para pelaku 

PR sebagai media untuk membangun merek (brand) dan memelihara kepercayaan 

(trust).
1
 

Berdasarkan data APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia pada  tahun 2017,  jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 

143,26 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. Data 

tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII). Sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono 

menjelaskan, jumlah pengguna internet pada tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 

persen dari total populasi Indonesia yang mencapai 262 juta orang.
2
 

Untuk itu, banyak perusahaan/organisasi yang sudah menggunakan 

teknologi tersebut seperti membuat e-mail, website bahkan yang terbaru saat ini 

adalah metode yang menggunakan internet sebagai fungsi untuk mempermudah 

kegiatan yaitu di dunia Public Relation atau sering disebut PR menggunakan e-PR 

atau “e” disini di artikan electronic. Dalam paper ini, yang akan dibahas secara 

khusus adalah e-PR. Sekilas yang kita tahu e-PR adalah sebuah 

                                                           
1
 Bob Julius Onggo, Cyber Public Relations, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), 1.  

2
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-

internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang. ( Diakses pada tanggal 12 Maret 2018). 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang
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perusahaan/organisasi kemasyarakatan atau yang berhubungan dengan publik 

yang cara kerjanya menggunakan media elektronik atau on-line atau cyber.
3
 

Salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan perkembangan 

teknologi komunikasi terhadap PR pada saat ini yaitu humas SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yang menggunakan media Cyber PR sebagai 

media dalam mempublikasikan sekolah. Kegiatan humas di SMK Farmasi Ikasari 

Pekanbaru dilakukan melalui beberapa media cyber PR seperti email,  blog, 

website  dan  media  sosial atau yang sering disebut dengan media baru yaitu: 

facebook, twitter, whatsups, line, youtube. Melalui media Cyber PR humas SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru memiliki tujuan yaitu untuk 

menyampaikan penyebaran informasi, pertukaran data dan untuk menjalin 

hubungan yang baik antara guru dengan siswa-siswi SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru serta memudahkan masyarakat mencari tahu dan 

mengenal SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

Dengan kemajuan teknologi internet pada saat ini humas SMK Farmasi 

Ikasari Pekanbaru mengambil peluang dengan cara mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki siswa/siswi SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru dalam bentuk 

kegiatan pendidikan seperti PBM, ekstra kulikuler, pengembangan diri di SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yang nantinya dapat dipublikasikan 

melalui email, blog, website  dan  media  sosial atau  media baru seperti: 

facebook, twitter, whats ups, line, youtube, dan kemudian aktivitas ataupun 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan disekolah dibagikan melalui beberapa media 

internet seperti website dan beberapa berita online.
4
 

Selain itu sebagai sekolah SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru merupakan salah satu pendidikan sekolah menengah kejuruan di kota 

pekanbaru untuk mutu pendidikan perlu ditingkatkan yaitu melalui media cyber. 

Dengan itu perlu adanya pemanfaatan cyber Public Relations karena melihat pada 

saat ini banyaknya masyarakat ataupun publik yang menggunakan media internet 

                                                           
3
Http://cyber.blogspot.co.id/2015/06/latar-belakang.html. (Diakses pada tanggal 12 

Maret jam 02.48 WIB). 
4
Hasil wawancara dengan Rolimarta pada tanggal 01 Agustus 2017 di SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

http://cyber.blogspot.co.id/2015/06/latar-belakang.html
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untuk memenuhi kebutuhan dunia pendidikan di sekolah serta masyarakat.. Maka 

humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru dituntut untuk 

memanfaatkan media cyber Public Relations dalam menyediakan informasi 

ataupun untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan siswa-siswi 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru serta masyarakat mengenai SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru melalui berbagai media-media cyber 

yang ada di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru, sehingga humas 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru dapat mengakses setiap 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakulikuler yang di adakan oleh 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

Oleh sebab itu peran ataupun fungsi humas SMK Farmasi Ikasari Yayasan 

UNRI Pekanbaru sangat penting dalam membentuk media Cyber Public Relations 

dalam mempublikasikan kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru.  

 

B. Penegasan Istilah 

  Penegasan istilah berguna untuk memperjelas dalam pemakaian istilah-

istilah dalam penelitian sesuai judul. Maka penulis perlu menjelaskan Istilah-

istilah tersebut dalam mempermudah penelitian. 

1. Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya berguna,berfaedah. 

Pemanfaatan yaitu proses atau cara perbuatan bermanfaat (KBBI).
5
Jadi 

pemanfaatan itu adalah cara  menggunakan   yang  sistematis agar mendapatkan 

sesuatu yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat ataupun publik. 

2. Cyber PR 

 Hidayat Dasrun dalam bukunya Media Public Relations mengatakan bahwa 

Cyber PR yaitu pelaksanaan kegiatan PR dengan menggunakan fasilitas jaringan 

internet. Internet dimanfaatkan karena dapat menjangkau masyarakat luas dan 

                                                           
5
 Pranala, “ Pemanfaatan” Dalam https://kbbi.web.id/manfaat , (diakses 21 februari 2018). 

https://kbbi.web.id/manfaat
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diseluruh dunia, sehingga dengan adanya teknologi internet, dunia menjadi lebih 

sempit dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk memudahkan PR bekerja.
6
 

3. Publikasi 

Publikasi berasal dari kata “Publicare” yang artinya “untuk umum”. 

Publikasi adalah kegiatan mengenalkan perusahaan sehingga umum, publik dan 

masyarakat dapat mengenalnya.
7
 

4. Ekstrakulikuler  

Menurut M. Yudha kegiatan  ekstrakurikuler sebagai  suatu 

program   di   luar   jam   pelajaran   sekolah   yang   dikembangkan   untuk 

memperlancar program kurikuler dengan kegiatan ini dapat berjalan lancar. 

Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  perencanaan  kegiatan  anak,  yaitu  kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan selama bersekolah dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan dan berupaya membentukan watak dan kepribadian serta 

pengembangan bakat, minat dan keunikan siswa.
8
 

5. SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru merupakan sekolah milik 

swasta yang didirikan pada tanggal 02 November 1962 dengan bidang keahlian 

kesehatan dan program keahlian farmasi. Sekolah ini dikelola di bawah naungan 

yayasan Universitas Riau. Dahulu namanya adalah Sekolah Asisten Apoteker 

(SAA) Ikasari Pekanbaru Yayasan Universitas Riau yang beralamat di jalan 

Patimura No.9 Pekanbaru. Pada tahun 1983 Sekolah Asisten Apoteker berubah 

menjadi Sekolah Menengah Farmasi (SMF). Kemudian pada tahun 2006 sekolah 

ini namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi Ikasari yayasan UNRI 

Pekanbaru, menempati gedung baru di jalan Bangau Sakti atau Mawar No. 98, 

Pekanbaru dan memiliki akreditasi A (Amat Baik).  

 

                                                           
6
 Hidayat  Dasrun,  Media Public Relations  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 60. 

7
 https://kbbi.web.id/publikasi, diakses tanggal 12 Maret 2018. 

8
 Yudha M. Saputra, Pengembangan kegiatan ko dan ekstrakurikuler (Depdiknas: Jakarta, 

1998), 8. 

https://kbbi.web.id/publikasi
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pemanfaatan cyber Public Relations dalam mempublikasi 

kegiatan ekstrakulikuler di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan Cyber PR 

dalam kegiatan mempublikasi kegiatan ekstrakulikuler di SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

1. Sebagai masukan dan informasi bagi para peneliti dan pembaca dalam hal 

pengembangan penelitian yang akan datang khususnya pada kajian 

komunikasi pimpinan. 

2. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

mengenai ilmu komunikasi, yakni khusus pada kajian komunikasi 

organisasi. 

3. penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran peneliti 

pengembangan dan pendalaman kajian ilmu komunikasi, terutama fokus 

mengenai kajian komunikasi organisasi dalam sebuah instansi. 

b. Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini untuk melengkapi tugas dan sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan informasi baru, acuan dan bahan evaluasi 

bagi SMK farmasi ikasari yayasan UNRI Pekanbaru. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Bentuk sistematika penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bab 

dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I:  PENDAHULUAN 

  Menjelaskan latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB  II:  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Menjelaskan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka 

pikir. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, 

informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan 

teknik analisis data.  

BAB IV:  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan atau instansi 

tempat penelitian. 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI:  PENUTUP 

  Menjelaskan kesimpulan, saran dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRA 


