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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Saat ini masyarakat mengalami proses perubahan, seiring dengan cepatnya 

perubahan di era globalisasi, dimana manusia dituntut untuk menimba ilmu setinggi-

tingginya dan seluas-luasnya. Pendidikan merupakan suatu wahana di mana kita 

dapat mengetahui berbagai ilmu pengetahuan dan tata cara hidup berkualitas, 

sehingga dapat tumbuh menjadi manusia yang dapat berfikir untuk jangka panjang 

dan cerdas untuk membangun bangsa. Pendidikan menjadi kebutuhan masyarakat 

untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, karena itu lembaga pendidikan 

sekarang ini dituntut memberikan layanan informasi, keterampilan mengelola 

informasi, dan kerjasama dengan lembaga lain. 

Peranan lembaga pendidikan saat ini semakin di tuntut memberikan 

manajemen dan layanan yang profesional kepada masyarakat, hal ini dikarenakan 

semakin meningkatnya minat dan kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan studi. 

Masyarakat sebagai salah satu konsumen lembaga pendidikan sekarang ini lebih 

kritis, dan realistis dalam memilih lembaga pendidikan. Sikap masyarakat seperti itu 

menuntut lembaga pedidikan untuk tetap menjaga dan meningkatkan image yang 

positif lembaganya dimata masyarakat (Zulkarnain,2006:21). 

Pendidikan dasar menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas 

tanggung jawab pemerintah. Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan 9 
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tahun, ini berarti pendidikan minimal yang harus dimiliki adalah tingkat Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana anak berusia tujuh 

sampai lima belas tahun. Namun sayangnya tidak semua masyarakat di Negeri ini 

mampu merasakan pendidikan secara formal. Sering sekali kita menyaksikan melalui 

liputan dari berbagai media tentang banyaknya jumlah anak putus sekolah di 

Indonesia karena masalah ekonomi. 

Pada tahun 2007 berdiri sebuah sekolah gratis yang diperuntukan bagi anak-

anak yang tidak mampu yakni Sekolah Mengenah Atas (SMA) Selamat Pagi 

Indonesia yang didirikan oleh Julianto Eka Putra seorang pebisnis dari salah satu 

multilevel marketing.  

Sekolah yang terletak di Desa Pandanrejo, Bumiaji Kota Batu Jawa Timur ini 

berbasis boarding school atau asrama dengan mengusung konsep Bhineka Tunggal 

Ika. Dimana siswa - siswi disini bersasal dari berbagai macam daerah di Indonesia 

dengan latar belakang, suku, ras dan agama yang berbeda dan merupakan anak-anak 

yang dianggap kurang mampu. Tempat tinggal, makan, dan tentunya pendidikan 

selayaknya di sekolah formal diberikan secara gratis di sekolah ini. Pada tahun 

pertama sekolah ini hanya memiliki 23 murid dan 9 orang tenaga pengajar. 

(www.selamatpagiindonesia.org) 

Visi dari SMA Selamat Pagi Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia 

yang berjiwa pancasila, unggul, mandiri, berbudaya, cinta lingkungan, dan mampu 

bersaing di era global. Sedangkan salah satu dari misinya adalah menyelenggarakan 

pembelajaran berbasis kecakapan hidup (life skill) untuk menjadi generasi mandiri, 

melalui metode penilaian PAKSA (Pray, Attitude, Knowledge, Skill, Action). Dengan 
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demikian ketika telah menyelesaikan pendidikan disini mereka dapat kembali ke 

daerah asalnya dengan life skill yang telah dibentuk selama mendapatkan pendidikan 

di sekolah ini.  

Sebelumnya, pada awal berdirinya sekolah ini pernah terkena isu miring 

dimana banyak yang mengira bahwa sekolah ini dijadikan tempat untuk melakukan 

gerakan kristenisasi, dan juga dianggap sekolah eksklusif islam garis keras. Pada 11 

februari 2011 Harian Jawa pos mengupas mengenai konsep Bhineka Tunggal Ika di 

SMA Selamat Pagi Indonesia secara objektif sehingga isu-isu negatif itu pun tidak 

terbukti sampai akhirnya sekolah ini dapat diterima baik di masyarakat sekitar.  

Pada 18 april 2013 sekolah ini diliput oleh stasiun televisi swasta Metro tv 

dengan mengangkat mengenai pendidikan gratis yang diberikan kepada anak-anak 

Indonesia yang putus sekolah. Sehingga dapat dikatakan dengan peliputan oleh media 

akan semakin mengangkat nama sekolah ini sehingga lebih diketahui dimata publik. 

 Public relations atau humas adalah salah satu fungsi manajemen yang 

membedakannya dengan manajemen yang lain untuk membantu menetapkan, 

memelihara komunikasi timbal balik, pemahaman, penerimaan, dan kerja sama antara 

organisasi dengan publik. (Liliweri, 2011 : 654) 

Artinya seorang praktisi humas dalam sebuah lembaga/organisasi merupakan 

penyelenggara komunikasi timbal balik antara lembaga dengan publiknya yang 

memiliki pengaruh bagi lembaganya. Untuk dapat berkomunikasi dengan publiknya 

humas memerlukan media untuk menyampaikan informasi mengenai lembaganya.  

Media massa menjadi penting bagi kegiatan dan program humas lantaran 

media massa memang memiliki kekuatan. Bukan sekedar mampu menyampaikan 
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pesan kepada publik tetapi lebih karena media menjalankan fungsi mendidik, 

mempengaruhi, menginformasi dan memiliki potensi mengembangkan kesadaran: 

mengubah sikap, pendapat, dan perilaku: mendorong tindakan dan ada juga yang 

menyebutkan bahwa media massa bisa membantu merumuskan cara memandang 

dunia (Iriantara, 2005:12).  

Media relations atau menjalin hubungan dengan media merupakan salah satu 

bentuk kegiatan humas yang penting, mengingat media merupakan alat komunikasi 

yang digunakan seorang humas agar dapat berkomunikasi dengan publiknya, seperti 

memberikan informasi hingga melakukan publisitas. Untuk dapat melaksanakan 

kegiatan media relations praktisi humas harus dapat memilih dan menggunakan 

strategi yang tepat.  

Artinya media relations merupakan cara untuk meningkatkan informasi dan 

citra sebuah instansi di mata masyarakat. Dengan menyadari dan mengetahui 

pentingnya posisi media dalam program dan kegiatan kehumasan, maka menjalin 

hubungan yang harmonis dengan media massa menjadi yang penting dalam berbagai 

kegiatan kehumasan. 

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas banyak peneliti yang melakukan 

penelitian mengenai strategi humas dalam menjalin hubungan dengan media. Salah 

satu penelitian terdahulu yang pernah ada, dilakukan oleh Ayu Puspita Sari dengan 

judul penelitian : 

“Strategi humas pemerintah kabupaten malang dalam menjalin hubungan dengan 

media cetak”. Penelitian ini mengangkat tentang bagaiamana strategi yang digunakan 

Humas Pemerintah Kabupaten Malang dalam menjalin hubungan dengan media 
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cetak. Pemilihan media cetak karena dianggap memiliki jumlah lebih banyak dari 

pada media lainnya, berita yang menyeluruh, dapat menyebar dengan efektif, dan 

jangkauannya luas terhadap pembaca yang tersebar luas diberbagai tempat dalam 

waktu yang bersama-sama. Menjalin hubungan dengan media cetak dianggap dapat 

memberikan dampak yang akan berpengaruh terhadap citra Pemerintah Kabupaten 

Malang.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep strategi 

media relations yaitu mengelola relasi, mengembangkan jaringan, dan 

mengembangkan strategi. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif  kualitatif, untuk 

dapat menggambarkan atau mendiskripsikan secara detail strategi humas Pemerintah 

Kabupaten Malang dalam menjalin hubungan dengan media cetak. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang dikembangkan 

bagian humas dalam upaya memantapkan media cetak diantaranya adalah 

kontak pribadi, press release, peliputan kegiatan insan oleh pers dan press clipping. 

Dampak yang diperoleh humas Pemerintah Kabupaten Malang setelah melakukan 

strategi media relations yaitu terciptanya kelancaran publikasi, terjalin hubungan 

yang saling menghormati antara humas dan wartawan serta terjalinnya sikap saling 

pengertian diantara kedua belah pihak. 

Namun menurut peneliti kekurangan dari penelitian terdahulu ini adalah 

peneliti sebelumnya hanya mengkaji strategi humas dalam menjalin kerja sama 

dengan media cetak saja, tidak mengkaji lebih dalam lagi misalnya dengan media 

elektronik.  
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Hal inilah yang menurut peneliti sangat menarik untuk melakukan penelitian 

mengenai strategi media relations yang digunakan humas SMA Selamat Pagi 

Indonesia, melihat latar belakang sekolah ini merupakan sekolah gratis namun 

mampu mendatangkan murid-murid dari berbagai pulau di Indonesia.  

Namun disini peneliti lebih melihat pada bagaimana strategi media relations 

humas di lembaga pendidikan khusunya Sekolah Menengah Atas Selamat Pagi 

Indonesia dalam menjalin hubungan dengan media. Mengingat peranan media massa 

yang begitu ampuh dalam penyebarluasan informasi, sehingga tidak mungkin 

diabaikan oleh seorang praktisi humas, dimana kegiatan humas tidak akan berhasil 

tanpa dukungan media massa (cetak maupun elektronik). 

 

1.2 Rumusan Masalah :  

Bagaimana strategi media relations yang dilakukan humas SMA Selamat Pagi 

Indonesia?  

 

1.3 Tujuan Penelitian : 

Untuk menggambarkan strategi media relations humas SMA Selamat Pagi 

Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan 

dapatmenambah wawasan bagi peneliti dan mahasiswa ilmu komunikasi 
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khususnya konsentrasi public relations sehingga nantinya dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan strategi media 

relations yang dilakukan humas dalam lembaga pendidikan. 

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu komunikasi. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk memilih 

strategi media relations tepat untuk digunakan humas sekolah dalam menjalin 

hubungan dengan media, baik media cetak maupun media elektronik dalam hal 

meningkatkan publisitas. 

 


