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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemikiran yang beorientasi pada pasar, pencitraan positif merupakan 

kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Salah satu penyebabnya adalah 

tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan kualitas produk atau jasa local 

maupun global. Hal ini sangat dipengaruhi oleh salah satu factor yang dominan 

yakni media masa.  

Peranan media massa/pers (termasuk radio dan televisi) yang begitu 

ampuh dalam penyebarluasan informasi tidak mungkin diabaikan oleh 

organisasi/institusi lembaga/perusahaan apapun. Sifat keserempakan yang 

menjadi ciri media massa, memungkinkan publik/ khalayak yang jumlahnya 

ratusan ribu, bahkan jutaan pada saat yang sama secara bersama-sama 

memperhatikan suatu pesan yang disampaikan oleh media massa. Karena 

dikonsumsi oleh massa yang amat heterogen, pers pun mampu membentuk opini 

khalayak dan menimbulkan citra pihak-pihak yang diberitakannya.  

Opini dan citra khalayak yang muncul bisa sangat positif, tetapi bisa pula 

sangat negatif. Citra positif muncul karena isi pesan yang positif sehingga 

membentuk persepsi positif khalayak sedangkan citra negatif muncul karena 

pesan yang muncul pun negatif. Citra dari opini yang muncul tidak bisa diabaikan 

begitu saja,  karena opini yang terbentuk bisa berbeda dengan kenyataan yang ada.  

Suatu citra yang sudah dibangun dengan baik, dapat seketika runtuh karena 
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perantaraan media. Karena media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi 

opini public dan  dianggap sebagai kekuatan  ke empat setelah eksekutif, legislatif 

dan yudikatif (Abdullah, 2000:4). 

Agar suatu organisasi dapat memanfaatkan  media massa, dapat menjadi 

pemenang melalui opini publik maupun publisitas yang di ciptakan melalui media 

massa, setiap organisasi perlu memahami bagaimana membina hubungan baik 

dengan media massa. Setiap organisasi (melalui lembaga atau petugas Public 

Relations/Humas-nya), perlu menguasai seluk beluk media massa, serta perlu 

memahami prinsip-prinsip dan kiat-kiat berhubungan dengan media massa. 

Bahjan Jerry Dalton Jr, salah seorang manajer komunikasi perusahaan di Aircraft 

Company mengatakan bahwa humas memiliki peranan penting dalam menjalin 

hubungan dengan media (Nurudin, 2008 :12).  

Untuk  membina hubungan baik dengan media massa perlu dipahami 

perbedaan fungsi dan tugasnya masing-masing. Jika dilihat secara umum maka 

fungsi Public Relations dan media massa / pers akan bertolak belakang. Ruslan 

(1999 : 159) mengatakan bahwa secara umum pers berfungsi memberikan 

informasi, penyebaran, pengetahuan, unsur mendidik dan menghibur bagi 

pembacanya.  

Selain itu fungsi khusus pers adalah kemampuan untuk mempengaruhi 

opini masyarakat, melaksanakan sistem kepengawasan sosial. Hal tersebut 

memiliki pertentangan dengan fungsi PR yang justru berkaitan dengan publikasi 

bersifat positif, dengan penyebaran informasi atau pesan untuk meningkatkan 

pengenalan (awareness), mendidik, menciptakan citra dan opini masyarakat 
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kepada sesuatu yang positif serta menghindarkan unsur-unsur pemberitaan atau 

publikasi yang bersifat negatif, sensasional, polemik atau kontroversial di 

masayarakat.  

Membina hubungan dengan media massa dilakukan karena peranan media 

massa sebagai media saluran (channel) dalam penyampaian pesan. Media massa 

memiliki kemampuan dalam penciptaan publikasi yang cukup tinggi baik yang 

bersifat stimultaneity effect (efek keserempakan), maupun efek mendramatisir, 

atau efek publisitas yang luar biasa pengaruhnya (influencing spheres)  terhadap 

pembentukan opini publik (public opinion) dalam jangka waktu relatif singkat, 

bersamaan dengan jangkauan jumlah pembaca yang tersebar di berbagai tempat 

atau kawasan (Ruslan, 1999 : 153). Hasil kerjasama yang baik antara Public 

Relations  dan pers diharapkan akan tercipta suatu opini publik yang positif pula, 

yang dapat menguntungkan citra perusahaan atau organisasi di mata publiknya. 

Tidak terkecuali bagi Universitas Muhammadiyah Malang 1964, sebagai 

salah satu penyedia jasa pendidikan swasta terkemuka di Indonesia bertaraf 

Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam yang berorientasi pada komitmen 

pendidikan untuk Negara (Official Website /UMM.ac.id).  

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan kampus yang 

mengutamakan perkembangan lingkungan sebagai salah satu bentuk untuk 

mengambil perhatian masyarakat melalui program terbaru UMM yakni program 

Green and Clean Campus. Program Green and Clean Campus (GCC) yang 

diluncurkan pada tanggal 16 November 2013 merupakan program yang 
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dicanangkan oleh UMM untuk mengubah kebiasaan berkendaraan bermotor 

seluruh civitas akademika kampus putih dengan bersepeda pancal. Hal ini 

diharapkan untuk menambah potensi belajar mahasiswa menjadi lebih kondusif. 

“Dengan mencanangkan program GCC, saat ini UMM telah memesan 1.000 lebih 

sepeda pancal untuk mengakomodir jumlah mahasiswa UMM, namun saat ini 

baru tersedia 350 sepeda pancal dengan dua jenis, sepeda laki-laki (sepeda 

gunung) dan sepeda perempuan (berkeranjang dan memiliki sadel boncengan) 

dengan desain khusus berlogokan UMM dibatang rangkanya”( dikutip dari Surya 

Online Malang /16/11/13). 

Aktivitas Humas UMM berperan sebagai fasilitator dalam upaya mencapai 

publisitas pada semua media masa dengan harapan menjadi bahan pemberitaan 

yang favourable bagi citra UMM. Sebagai salah satu cabang dari aktivitas Humas 

UMM, maka media relations menjadi hal yang sangat penting khususnya dalam 

program Green and Clean Campus (GCC). Publistas tersebut merupakan sebuah 

hal yang penting dan juga dianggap lebih efektif daripada kegiatan komunikasi 

lain sepeti iklan dan sales promotions, karena publisitas dianggap memiliki 

kredibilitas yang tinggi karena berasal dari luar instansi (Mc Graw Hill, 2008 : 

256). 

Untuk itu, media dijadikan sebagai suatu hal yang sangat penting dalam 

aktivitas memperkenalkan dan publikasi program GCC Universitas 

Muhammadiyah Malang, karena informasi yang disampaikan oleh media nantinya 

akan bersifat massal sehingga pesan yang dimuat melalui informasi tersebut dapat 

diterima oleh khalayak secara luas. Tulisan dan berita yang akan muncul di media 
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akan lebih mudah untuk menarik perhatian masyarakat karena dianggap lebih 

objektif dalam melakukan pemberitaan, transparan serta lebih jujur dan terbuka 

dibandingkan informasi yang disebarkan melalui Humas UMM sendiri karena 

dianggap lebih memuat hal-hal yang cenderung mendukung dan hanya berkisar 

mengenai informasi yang positif saja. 

Memang diharapkan dengan dilakukannya aktivitas seperti media 

relations ini dapat membuat arus informasi positif yang deras dan mampu 

mempengaruhi persepsi public terhadap citra UMM, namun tidak ada yang dapat 

menjamin bahwa publisitas yang muncul di media akan sepenuhnya mendukung 

aktivitas program GCC UMM ini. Bila media relations direncanakan dan 

diimplementasikan dengan kurang baik oleh Humas UMM, maka publisitas 

mengenai program Green and Clean Campus UMM tidak akan cukup efektif. 

Dalam mengimplementasikan publisitas sebagai salah satu teknik komunikasi 

melalui media relations, Publisitas ini sangat bergantung kepada baiknya 

hubungan dengan media dan menjadikan hal tersebut sebagai penentuan  

informasi mengenai instansi (yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

UMM) dapat disiarkan atau tidak oleh media massa. 

Dipilihnya kegiatan publisitas oleh Humas UMM melalui media relations 

sebagai objek penelitian, dimana publisitas memiliki karakteristik kredibelitas 

mengingat publisitas datangnya dari media massa yang cenderung netral. 

Pentingnya publisitas diharapkan memiliki dampak besar untuk dapat 

mempengaruhi public dengan cara menyoroti kinerja positif instansi. 
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 Semakin tinggi persaingan antar penyedia jasa pendidikan Perguruan 

Tinggi Swasta, membuat pihak UMM lebih unjuk diri ( eksistensi ) dalam 

merebut perhatian publik dengan membuat Program-program baru, yang dalam 

penelitian adalah Program GCC ( Green & Clean Campus ) UMM. Program GCC 

yang bersifat program internal kampus namun mampu mendapatkan perhatian 

masyarakat melalui  pemberitaan di media massa.   

 Seperti yang telah sedikit dipaparkan oleh peneliti, Media massa memiliki 

tujuan pokok yang bertolak belakang dengan Public Relations atau Humas selain 

itu program GCC yang notabene adalah program bersifat internal mampu merebut 

perhatian media massa. Hal ini yang menjadi latar belakang permasalahan yang 

diambil untuk diteliti dengan judul  

“Publisitas Program Green and Clean Campus UMM melalui Media 

Relations”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dilihat dari latar belakang dan juga permasalahan umum yang tampak dan 

dikemukakan sebelumnya, maka peneliti ini berusaha untuk menjawab pertanyaan 

besar yaitu “Bagaimana aktivitas Media Relations yang dilakukan Humas 

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai upaya pencapaian Publisitas sebagai 

pendukung program Green and Clean Campus Universitas Muhammadiyah 

Malang?” yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kegiatan publisitas oleh Humas UMM melalui aktivitas media 

relations sebagai pendukung program GCC UMM? 
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2. Apa saja hambatan yang didapati Humas UMM dalam menjalankan media 

relations  untuk mencapai publisitas sebagai pendukung program GCC 

UMM? 

 

1.3 .Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneltian ini memiliki tujuan 

diantaranya : 

1. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa kegiatan publisitas 

oleh Humas UMM melalui aktivitas media relations sebagai pendukung 

program GCC UMM 

2. Mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisa hal apa saja 

hambatan yang didapati Humas UMM dalam menjalankan media relations  

untuk mencapai publisitas sebagai pendukung program GCC UMM. 

 

1.4 .Manfaat Penelitian 

Dengan mengacu pada tujuan dari penelitian ini, maka penelitian akan 

memiliki manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Untuk bidang akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademis secara langsung terhadap studi Komunikasi khususnya Public 

Relations yang menjalankan aktivitas Media Relations untuk mencapai publisitas 

yang dilaksanakan oleh Humas UMM. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dalam hal praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

Humas Universitas Muhammadiyah Malang dalam melakukan kegiatan media 

relations. Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pembenahan pihak 

UMM dalam menjalankan kegiatan Media Relations  dan juga sebagai gambaran 

mengenai kinerja Humas UMM dalam aktivitas Media Relations untuk mencapai 

publisitas. 

 

 

 


