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Penelitian ini dilakukan di Lembaga Wearnes Education Center (WEC) Malang Alasannya 

adalah WEC merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mendapatkan izin nama 

langsung dari Singapore Wearnes Computer System, sehingga nama tersebut merupakan jaminan 

kualitas bagi para wisudawannya. Untuk itu PR dituntut untuk menciptakan berita dalam rangka 

menjamin publisitas positif di berbagai media massa. Disamping itu bahwa menciptakan berita 

baik on the spot, serta melalui press release, news letter, brochure, leaflet, poster hingga 

adventorial demi go public merupakan 75 % kegiatan utama seorang PR. Dengan memiliki 

kemampuan mengolah bahan publikasi ini, maka PR dituntut lebih bekerja keras untuk 

mempromosikan lembaga pada media massa, sebagai upaya menciptakan citra dan opini 

masyarakat kepada sesuatu yang positif. Agar mempermudah proses penelitian, peneliti 

merumuskannya dalam rumusan masalah : Bagaimana pengelolaan bahan publikasi untuk media 

studi pada Lembaga Pendidikan Wearnes Education Center Malang. Adapun tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengelolaan bahan 

publikasi untuk media studi pada lembaga pendidikan Wearnes Education Center Malang. 

Selanjutnya untuk memperkuat penelitian, peneliti menggunakan kerangka pikiran dari berbagai 

sumber pustaka. Seperti pengertian Publikasi, Publikasi dalam penelitian ini adalah suatu 

informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang 

atau sebab yang biasanya dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu 

menyangkut kepentingan publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini. (Ruslan 

,1996:54). Berkenaan dengan pengelolaan bahan publikasi untuk media, maka setidaknya proses 

kerja public relations dalam melaksanakan program kerjanya menurut Cultip & Center 

(Uchajana,1992:97-104) yang mengungkapkan setidaknya ada 4 tahapan dalam program kerja 

PR yaituPengumpulan fakta, Perencanaan, Pengkomunikasian (Action) dan Evaluasi.  

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. Obyek penelitiannya 

adalah Lembaga Pendidikan Wearnes education Center Malang. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik snowball sampling untuk menentukan informannya Kemudian metode 

pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisa 

data dalam penelitian ini menggunakan analisa taksonomis. Dengan teknik analisa tersebut, 

peneliti lebih memfokuskan pada masalah yang sangat berguna dalam upanya untuk 

mendeskripsikan atau menjelaskan perumusan masalah atau fokus yang menjadi sasaran peneliti. 

. 

Setelah melaksanakan pengelolaan bahan publikasi di lembaga Wearnes Education Center 

Malang peneliti melihat belum adanya optimalisasi. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan 

kegiatan PR yang dijalankannya belum sesuai dengan target yang diharapkan. Contohnya dalam 

membuat brosur WEC ini yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai media informasi 

mengenai kegiatan mahasiswa wearnes terutama pada isi pesan dalam brosur yang akan 

disampaikan telah dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini dapat berimplikasi, 

dimana tidak ter- covernya informasi yang baru untuk setiap tahun ajaran baru. Adapun 



pengelolaan bahan publikasi untuk media di WEC terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap 

pengumpulan fakta, tahap perencanaan publikasi dan tahap evaluasi. Dimana dalam pengelolaan 

bahan publikasi tersebut terdapat beberapa kendala yang menghambat. Diantaranya karena 

kekurangkompakan tim divisi publikasi, dukungan moral dari pimpinan yang kurang dan 

keterbatasan alat. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di divisi publikasi Lembaga Pendidikan 

Wearnes Education Center Malang, yang memiliki jumlah karyawan yang tidak lebih dari 5 oran 

 


