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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Media Relations saat ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat

efektif dan efisien dalam membantu komunikasi dengan publik. Agar kepentingan

dngan publik dapat terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap

organisasi mesti direspons media relations, atau dengan kata lain bagaimana

mempublikasikan atau mempromosikan organisasi melalui media massa.

Hubungan media relations dan pers merupakan alat, dan kerja sama untuk

kepentingan proses publikasi atau publisitas berbagai kegiatan program kerja atau

untuk kelancaran aktifitas komunikasi humas dengan pihak publik. Karena

peranan hubungan internal dan eksternal dalam kehumasan tersebut dapat sebagai

saluran chanel dalam penyampaian pesan, maka  peningkatan  informasi atau

pemberitaan dari pihak publikasi humas merupakan prioritas utama. Hal tersebut

dikarenakan salah satu fungsi pers adalah kekuatan pembentuk opini positif

masyarakat mengenai suatu perusahaan atau lembaga.

Disamping itu, kerja sama dengan pers akan menghasilkan frekuensi

publisitas yang cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut bersifat stimultaneity

effect(efek keserempakan), efek dramatisir, atau efek publisitas tinggi, memiliki

pengaruh yang luar biasa besarnya terhadap pembentukan opini publik dalam

waktu yang cukup singkat, hal ini terjadi mengingat jumlah pembaca atau

audiensi yang tersebar di berbagai tempat atau kawasan dalam waktu yang

bersamaan.
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Dari kerjasama yang baik inilah diharapkan akan tercipta suatu opini

publik yang positif sekaligus memperoleh “citra yang baik“ pula dari pihak publik

sebagai khalayak khususnya dan masyarakat luas lain pada umumnya.1

Usaha untuk selalu membangun dan mempertahankan hubungan yang

baik dengan media, menjadi ciri khas humas.yaitu berita tentang organisasi

diterbitkan dan disiarkan media massa menjadi cara tradisional untuk memperoleh

dukungan publik bagi pelaku bisnis, organisasi nirlaba, dan badan pemerintahan.

Media memberikan metode yang relatif ekonomis dan efektif untuk

berkomunikasi dengan publik yang luas dan menyebar. Dalam hal ini media

berfungsi menjadi penjaga gerbang dan bagi praktisi humas menjangkau publik

umum dan kelompok lainya yang dukunganya di butuhkan.2

Tugas  humas adalah membina hubungan yang baik dengan publik

organisasi Ringkasnya, tugas humas adalah membangun hubungan yang baik

dengan stakeholder organisasi. Akan tetapi bukan hanya sekedar menjalin

hubungan baik saja, melainkan bagaimana hubungan tersebut memiliki makna

bagi pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan organisasi membangun hubungan baik dengan publik bisa

beragam. Satu diantaranya adalah untuk meningkatkan atau menjaga citra

organisasi dimata publik atau stakeholder. Bisa juga untuk meningkatkan atau

memelihara reputasi organisasi. reputasi yang baik merupakan aset yang sangat

penting. Bila satu organisasi yang baik reputasinya, maka para karyawan pun akan

bangga bekerja di organisasi itu.

1 Rosadi Ruslan, Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi, (Jakarta,  Pt Raja
Grafindo Persada, 2010) , 200

2 L Toth Dkk, Public Relations dan  Praktik, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010) , 200
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Humas dalam menjalankan kegiatan melalui media relations, adalah

menjalin hubungan dengan wartawan. Menjalin hubungan yang baik dengan

wartawan memang penting bagi kegiatan media relations organisasi.

Hubungan yang baik dengan media tentunya disertai harapan agar

berbagai kegiatan yang dijalankan organisasi diliput media secara jujur, akurat,

dan berimbang. Untuk mencapai maksud tersebut maka organisasi wajib

mengembangkan hubungan yang kokoh dan erat dengan media cetak, media

penyiaran, dan tak kalah pentingnya adalah menjalin hubungan dengan cara on-

line. Tujuanya agar citra positifdi mata para stakeholder-nya bisa terus terjaga

dengan baik.3

PT .indah Kiat Pulp and Paper Product Perawang selalu meningkatkan

hubungan baik dengan media baik itu menjalin hubungan kemitraan yang baik

sehingga menghantarkan humas IKPP menerima penghargaan Sahabat Pers dari

Serikat Perusahaan Pers (SPS) Provoinsi Riau pada puncak perigatan Hari Pers

Nasional (HPN) 2015 Provinsi Riaudi daerah Tengku Kelana Tembilahan

Kabupaten Indra Giri Hilir.4

Khalayak dianggap lebih Mengetahui  informasi publikasi yang

dikemas dalam sajian berita. Berdasarkan dengan penjelasan di atas, publisitas

sangatlah penting untuk meningkatkan citra atau bahkan mempertahankan

reputasi perusahaan. Untuk menciptakan hubungan yang positif perlu adanya

hubungan baik antara PR dengan media (wartawan). Karena hal tersebut maka

penulis tertarik meneliti tentang

3 Yosal Iriantara, Media Relations Konsep, Pendekatan dan Praktik, (Bandung Sambiosa
Rekatama Media, 2005), 3

4 Dok : Armadi Humas IKPP
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“Pemanfaatan Media Relations Dalam Mempublikasikan Kegiatan

di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Perawang”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan terjadinya kesalahan dalam penelitian ini,

maka diadakan penegasan istilah:

1. Pemanfaatan.

Pemanfaatan adalah cara, proses atau perbuatan memanfaatkan (KBBI).

2. Media relations.

Media relations adalah bagian dari PR yang berfokus kepada hubungan

terhadap media untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan

organisasi.5

3. Mempublikasikan.

Mempublikasikan adalah cara yang dilakukan agar suatu konten dapat

dikenal oleh publik.6

4. Kegiatan.

Kegiatan adalah aktifitas, usaha, pekerjaan atau kekuatan dan ketangkasan

serta kegairahan (KBBI).

5. PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.

PT. Indah Kiat adalah sebuah perusahaan atau pabrik yang memproduksi

kertas dan bubur kertas utama di Indonesia serta merupakan anak grup

Sinar Mas.7

5 Iriantara, Media Relations,  28
6 Wikipedia, https://id.m.wikipedia (Bahasa Indonesia, 20 Desember 2014), 20,30
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6. Perawang.

Perawang adalah ibukota Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau,

Indonesia.8

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya berfokus kepada

pemanfaatan Media Relations dalam mempublikasikan kegiatan diPT. Indah Kiat

Pulp & Paper  Tbk, Perawang.

Dan yang menjadi rumusan masalah adalah dalam penelitian ini

bagaimana Pemanfaatan Media Relations Dalam Mempublikasikan kegiatan di PT

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang.

7 Website PT. Indah Kiat
8 Ibid, Wikipedia, Bahasa Indonesia
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan diadakanya penelitian ini yaitu:

1. Tujuan penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Media Relations dalam

mempublikasikan kegiatan yang ada di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Perawang.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan meningkatkan keilmuan  dan

khasanah mahasiswa pada umumnya dan penulis pada khususnya.

serta hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai masukan bagi para

mahasiswa konsentrasi public relations.

b. Kegunaan praktisi.

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi pada

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Ilmu komunikasi dan

mendapatkan gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.I Kom)

Di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
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E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan tentang latar Belakang Masalah, Penegasan

Istilah, batasan dan rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan

Penelititian, Sitematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIRAN

Kajian Teori mencangkup Pengertian Media Relations, Manfaat

Media Relations, Tujuan Media Relations, Peran Media Reltions,

Fungsi Media Relations, Tahapan Media Relations, Hal-hal Pokok

Perihal Pers Pengertian publikasi, Fungsi Publikasi, Bentuk-bentuk

Publikasi, Jenis-Jenis Publikasi, Kajian Terdahulu mencangkup

Kegiatan Media Media Relations Puskom Publik Dalam Membina

Hubungan Dengan Baik Wartawan di Lingkungan Kemenhan

Republik Indonesia, Aktivitas Media Relations Dalam

Menyampaikan Informasi Program KB di BKKBN Provinsi Riau.

dan Kerangka Pikiran mencangkup Pengertian Kerangka Pikir,

Flowchat 2.1, Pengertian Gambar 2,1

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian,

Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data,

Validitas Data, Teknik Analisis Data.
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BAB IV : GAMBARAN UMUM (Subyek Penelitian)

Sejarah Tempat Penelitian, Tokoh Penting, Sturuktur Organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian, Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Kesimpulan, Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


