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MOTTO  

 

v Hidup itu penuh perjuangan, berjuanglah untuk hidup karena Allah tidak akan 

mengubah nasib seseorang jika orang tersebut tidak berusaha dengan sungguh – 

sungguh 

v Jangan mudah putus asa dan maju terus pantang mundur. 

v Cinta adalah suatu anugrah yang agung, patut di jaga karena hidup tanpa ada 

orang yang tercinta di samping kita tidaklah ada artinya. 
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PERSEMBAHAN  

 

Karya ini penulis persembahkan untuk : 

 

Ë Almarhum ayahku dan ibuku tercinta 

Ë Nenekku tersayang 

Ë Kakek dan Nenekku di Ngenden 

Ë Kekasih hidupku yang sangat kucintai dan ku 

sayangi 

Ë Adikku  

Ë Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’ alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir ini dengan baik. 

 Kuliah Kerja Media ( KKM ) dirasa sangatlah penting dan diperlukan bagi 

mahasiswa dalam akhir studi. Dengan KKM dapat meningkatkan pemahaman 

praktis dari dasar teoritis yang didapatkan semasa perkuliahan. Harapan agar 

mahasiswa yang bersangkutan akan lebih siap dalam menapaki dunia kerja dan 

dapat menjadi seorang yang professional dalam lingkup disiplin ilmu yang 

digelutinya. 

Tugas Akhir dengan judul “ Peranan Public Relation Officer Dalam 

Membangun Image ( Citra ) Perusahaan di PT. Radio Bintang Media Swara    

Surakarta ( Solo_radio 92,9 FM ) ”  Di susun guna memenuhi kewajiban Tugas 

Akhir sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Public 

Relation Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Selama penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapatkan 

bimbingan, pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak yang semua ini sangat 

besar artinya bagi penulis. Dan pada kesempatan ini, penulis menghaturkan rasa 

hormat serta terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Dwi Tiyanto, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin KKM. 

2. Bapak Drs. A. Eko Setyanto, Msi selaku ketua Program Diploma III 

Komunikasi terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret. 

3. Bapak Drs. Hamid Arifin, Msi selaku dosen pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta 

mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
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4. Bapak Drs. Alex Ibnu M, Msi selaku dosen Pembimbing Akademik yang 

telah membumbing penulis selama ini. 

5. Seluruh dosen dan staff Program III Komunikasi Terapan  

6. Bapak Ir. Pedhet Wijaya, MM selaku General Manager PT. Radio Bintang 

Media Swara ( solo _ radio 92,9 FM ) yang telah memberikan ijin penulis 

melaksanakan KKM. 

7. Ibu Titik Kuswidiyati selaku Personal Coordinator yang telah memberikan 

ijin  dan membantu dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan. 

8. Ibu Fransisca Endiah Wijayanti, SS selaku Bussines Development 

Manager , atas segala arahan dan bimbingannya serta masukan yang 

berarti bagi penulis sekaligus berkenan menjadi tempat curhat penulis. 

Thank’s for every thing, mom! 

9. Ibu Echlesia Listyawati Santosa Putri selaku Public Relations Officer dan 

Website Team Head yang telah membantu penulis selama melaksanakan 

KKM di solo_radio 92,9 FM dan berkenan berbagi pengalaman serta ilmu. 

10. Mbak Atin, Mbak Pipit, Mbak Tiwi, BapakYunianto, Mas Bagus, Mas 

Yudi, Mas Ery, Mas Yandi, Mbak Esti, Mas Eza, Mas Dicky, dan 

semuanya aja deh, atas bantuan dan keramahannya selama penulis 

melaksanakan KKM di solo_radio 92,9 FM. 

11. Almarhum Ayahku tercinta, atas semuanya yang engkau berikan dan 

ibuku, atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan. 

12. Nenekku yang baik, yang berkenan memberikan penulis tempat berlindung 

dan memberikan support yang tiada henti baik moril dan spirituil. 

13. Special for my soul “ Irawan Tri Jati Utomo ”  atas cinta, kasih sayang, 

perhatian, dan support yang tiada hentinya baik moril, materiil dan 

spirituil. You are every thing in my life. I love you always. Beserta 

keluarganya. 

14. Kakakku “ Yudistira Putra Fajar ”  yang bersedia berbagi komputer 

dengan penulis. Beserta keluarganya. 

15. Kakek dan nenekku di Ngenden, atas segala yang telah diberikan pada 

penulis. Tanpamu aku tidakkan jadi apa – apa. 
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16. Keluarga besarku, semuanya saja, yang telah memberikan penulis 

semangat untuk tetap berjuang hidup.  

17. My best friend Dian, Haning yang selalu setia menjadi teman curhat 

penulis dan masukan – masukan yang di berikan. Keep our friendship !! 

18. Ritta, Windi, Atikah, dan semua teman – teman D III Public Relations atas 

kebersamaannya selama ini. 

19. Dan kepada semua pihak yang telah benyak memberikan bantuan kepada 

penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Harapan penulis semoga bimbingan  dan bantuan tersebut dapat 

mereleasikan Tugas Akhir ini dengan baik, namun penulis sadar bahwa Tugas 

Akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis juga mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini adapt bermanfaat dan 

berguna bagi masyarakat pada umumnya dan rekan – rekan mahasiswa Diploma 

III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada khususnya. 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 

 

Surakarta, Juni  2006 

Penulis 

 

  ROSYANA DENNI  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, radio swasta diharapkan mampu memberikan 

informasi dan hiburan ( entertain ) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain 

radio sebagai media massa elektronik yang harganya cukup terjangkau sehingga 

hampir semua orang memilikinya dan bersifat auditif serta dalam menyampaikan 

pesan dapat langsung didengarkan oleh pendengarnya. Oleh karena itu, radio 

dapat menjadi pilihan selain televisi. 

Dalam menghadapi era global, solo_radio 92,9 FM dituntut untuk dapat 

menciptakan budaya perusahaan yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari 

publik, apalagi solo_radio 92,9 FM tergolong stasiun radio swasta yang masih 

baru yaitu baru beroperasi sekitar tiga tahun yang lalu. Untuk dapat menciptakan 

citra yang baik maka dibutuhkan seorang Public Relations Officer professional 

yang diharapkan mampu membangun good image dari solo_radio 92,9 FM. 

Public relations sangat penting bagi sebuah organisasi karena aktivitasnya 

dapat menjadi wahana integrasi internal, menjembatani saling pengertian anggota 

komunitas, sehingga menimbulkan loyalitas pada kalangan karyawan dan 

memperkuat etos kerja di kalangan direksi / manajer.  

Disinilah kegiatan humas ( public relations ) memegang peranan penting. 

Sebab peran humas sangat dominan dalam menjalin hubungan antara perusahaan 

dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, karena segala 
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kegiatan public relations terkandung unsur – unsur yakni citra baik( good image ), 

itikad baik ( good will ), saling pengertian ( mutual understanding ), saling 

mempercayai ( mutual appreciation ) serta toleransi yang dapat menghantarkan 

perusahaan pada hubungan yang baik dan pada akhirnya akan membentuk citra 

yang positif terhadap perusahaan. Selain itu, seorang public relations juga 

mempunyai peranan yang penting dalam menangani persoalan – persoalan yang 

berkaitan dengan keinginan dan harapan stakeholders, baik itu stakeholders 

internal ( pihak internal perusahaan ) maupun stakeholders eksternal ( pendengar 

dan media massa baik cetak seperti koran dan majalah ataupun elektronik dalam 

konteks ini adalah stasiun televisi ) demi perkembangan solo_radio 92,9 FM 

untuk kearah yang lebih baik serta dapat membangun kepercayaan publik. Adanya 

kepercayaan dari publik ( public trust ) akan memberikan image yang positif 

terhadap keberadaan solo_radio 92,9 FM. 

Kuliah Kerja Media bisa dikatakan mempunyai arti yang penting bagi 

profesi public relations adalah untuk meningkatkan serta memperluas pengalaman 

autentik di dalam dunia kerja nyata, selain ini untuk menerapkan teori serta 

praktek yang telah diberikan selama mengikuti perkuliahan. 

Kuliah kerja Media adalah kesertaan  mahasiswa secara nyata dan langsung 

dalam kegiatan kerja profesi baik pada satu atau lebih perusahaan instansi tempat 

KKM merupakan wahana untuk menerapkan dan mempraktekkan ilmu yang telah 

didapat selama perkuliahan serta untuk mengenal dan mempelajari pekerjaan yang 

berkaitan dengan public relations. 
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Untuk itulah penulis memilih PT. Radio Bintang Media Swara ( solo_radio 

92,9 FM ) yang terletak di jalan Menteri Supeno No. 6  Manahan Surakarta ini 

sebagai tempat melaksanakan Kuliah Kerja Media ( KKM ) 2006, ini dengan 

pertimbangan bahwa penulis ingin lebih mengetahui segala kegiatan public 

relations solo_radio 92,9 FM karena solo_radio 92,9 FM tergolong  sebagai 

stasiun radio baru yang masih dalam tahap membangun image positif dari publik. 

Penulis memulai KKM pada tanggal 1 Februari sampai dengan 16 Maret 2006 dan 

ditempatkan pada Bussines Development Division sebagai Public Relations.  

B. Tujuan Kuliah Kerja Media ( KKM ) 

Selain sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli 

Madya ( A. Md ) bidang Komunikasi Terapan, proses Kuliah Kerja ini 

dilaksanakan agar mahasiswa dapat mengambil suatu pelajaran yang positif 

selama melaksanakan Kuliah Kerja Media. Adapun tujuan penulis dalam 

pelaksanaan Kuliah Kerja Media di PT. Radio Bintang Media Swara ( solo_radio 

92,9 FM ) adalah sebagi berikut : 

1. Ingin mengetahui peranan Public Relations Officer dalam membangun 

image perusahaan di PT. Radio Bintang Media Swara ( solo_radio 92,9 

FM ) 

2. Memperoleh pengalaman secara nyata tentang dunia kerja beserta system 

kerja yang sebenarnya. 

3. Mengenal lebih dekat aktivitas kerja kehumasan radio di PT. Radio 

Bintang Media Swara ( solo_radio 92,9 FM ) 
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4. Melatih penulis untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi 

permasalahan dan menyelesaikan tugas – tugas di lingkungan kerja. 

5. Membekali mahasiswa untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan 

khususnya bidang kehumasan agar dapat terjun ke dunia kerja secara 

maksimal serta menjadi seorang humas yang professional.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Radio Siaran Sebagai Media Massa Elektronik 

Sebagai unsur dari proses komunikasi dalam hal ini sebagai media massa, 

radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya. 

Jelas berbeda dengan surat kabar yang merupakan media cetak dan dengan film 

yang bersifat mekanik optik. 

Radio tentu saja sangat berbeda dengan televisi, hanya saja sama – saja 

media elektronik. Adapun perbedaannya yaitu radio sifatnya audial sedangkan 

televisi bersifat audiovisual. Radio melebihi televisi dalam hal daya jangkaunya 

yang lebih jauh ( apabila tanpa satelit ) dan mudahnya penyampaiannya suatu 

pesan yang bersifat informatif, edukatif, persuasive, stimulatif, dan komunikatif. 

Penyampaian pesan melalui radio siaran dilakukan dengan menggunakan bahasa 

lisan, kalaupun ada lambang – lambang nonverbal yang dipergunakan jumlahnya 

sangat sedikit dan sifatnya santai. 

Setiap stasiun radio siaran mempunyai gaya ( style ) bersiaran sendiri. 

Biasanya radio didengarkan oleh audience secara sambil lalu, maka dalam 

menyiarkan suatu pesan seharusnya kalimat dan kata – kata yang diucapkan oleh 

penyiar misalnya, harus pendek, ringan, jelas. Maksudnya, agar mudah didengar 

dan dipahami oleh para pendengarnya. Sebab pendengar radio berada dimana saja. 

Jadi, ada dua faktor yang menyebabkannya yaitu sifat radio siaran itu yang auditif 
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( mengandung gangguan tapi harus akrab ) dan sifat pendengar radio yang 

heterogin, pribadi, aktif, selektif serta ingin jelas, ringan dan segera. 1  

Seseorang dapat menikmati acara siaran radio sambil makan, tiduran dan 

bahkan sambil bekerja, yang tidak bisa dilakukan oleh media massa lainnya. 

Radio sifatnya auditori untuk didengarkan  dan lebih mudah orang menyampaikan 

pesan dalam bentuk acara yang menarik. 

Daya pikat untuk dapat melancarkan pesan ini penting artinya dalam proses 

komunikasi, terutama melalui media massa. Bentuk komunikasi yang bersifat satu 

arah ( one way traffic communication ) ini mengharuskan pihak radio dituntut 

untuk selalu menyajikan acara – acara yang menarik perhatian para audiencenya 

yang diharapkan akan mendapatkan feed back yang  baik dari masyarakat.  

B. Pengertian Humas ( Public Relations )   

Public Relations bukan sekadar menjual senyum, berpropaganda dengan 

tujuan memperoleh kemenangan sendiri atau mendekati pers dengan tujuan untuk 

memperoleh pemberitaan. Lebih dari itu, Public Relations mengandalkan strategi, 

yakni agar perusahaan disukai dan dipercaya oleh pihak – pihak yang terkait. 2  

Pengertian Public Relations ( humas ) sampai sekarang belum ada suatu 

kesepakatan secara tegas karena banyaknya definisi Public Relations yang ada. 3 

Belum adanya batasan pengertian mengenai humas ( Public Relations ) yang pasti, 

menurut para ahli karena disebabkan : Pertama, beragamnya definisi public 

                                                 
1  Sam Pareno Ambede. 2002. Kuliah Komunikasi : Pengantar dan Praktek. Cetakan I. Surabaya : Papyrus,   
hal : 87. 
2 Ika Kusumadewi. 2005. Profesionalisme Peran Humas Dalam Rangka Membangun Citra Positif PT. PLN    
( Persero ) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta. FISIP UNS Surakarta. 
3 Kustadi Suhandang. 2004. Public Relations Perusahaan : Kajian, Program, dan Implementasi. Cetakan I. 
Bandung : Yayasan Nuansa Cendekia, hal : 43. 
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relations yan telah dirumuskan baik oleh para pakar/ahli maupun professional 

Public Relations/Humas. Kedua, terjadinya perbedaan batasan pengertian tentang 

humas/PR tersebut diakibatkan adanya latar belakang yang berbeda, misalnya 

definisi yang dilontarkanoleh kalangan akademis/teoritis perguruan tinggi 

tersebutakan bunyinya dengan apa yang diungkapkan oleh kalangan praktisi          

( Public Relations Practitioner ). Dan ketiga, adanya dedikasi yang menunjukkna 

bahwa kegiatan public relations itu bersifat fleksibel dan dinamis terhadap 

perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti pekembangan. 4 

Humas / Public Relations merupakan kegiatan komunikasi yang melibatkan 

seluruh anggota organisasi untuk menciptakan citra baik dimata publik yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Walaupun terdapat benyak perbedaan mengenai pengertian humas atau 

public relations, nemun pada prinsipnya inti dari semua pendapat itu adalah sama. 

Seperti yang diutarakan oleh Cutlip, Center dan Broom dalam bukunya “ Effective 

Public Relations ” mendefinisikan Public Relations sebagai berikut : 

“ Public Relations adalah fungsi manajemen yang secara khusus 
mendukung terbentuknya saling pengertian dalam komunikasi, pemahaman, 
penerimaan dan kerjasama antara organisasi dengan berbagai publiknya ”.5 

 
Selain pendapat diatas, masih ada 2000 lebih pendapat yang dikemukakan 

oleh para ahli di Amerika. Namun dari seluruh pendapat yang ada, setelah 

diseleksi panitia yang terdiri dari para ahli PR, Menurut Kustadi Suhandang dalam 

                                                 
4 Rosady Ruslan. 1998. Manajemen Humas & Manajemen Komunikasi : Konsepsi dan aplikasi. 
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal : 16. 
 

5 Sam Pareno Ambede. Ibid. 
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bukunya yang berjudul Public Relations Perusahaan menyebutkan bahwa 

terdapat tiga definisi yang dianggap terbaik, yaitu : 

1. Definisi Public Relations menurut J. C. Seidel, Public Relations Director, 

Division of Housing, State of New York berbunyi : 

Public relations adalah proses yang kontinyu dari usaha – usaha 
manajemen untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para 
langganannya, pegawainya dan publik umumnya ke dalam dengan 
mengadakan analisa dn perbaikan – perbaikan terhadap diri sendiri, keluar 
dengan mengadakan pernyataan – pernyataan4. 
 

2.  Definisi Public Relations menurut W. Emerson Reck, Public Relations 

Director, Colgate University berbunyi : 

Public relations adalah kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, 
penentuan pelayanan – pelayanan dan sikap yang disesuaikan dengan 
kepentingan orang – orang atau golongan agar orang atau lembaga itu 
memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Kedua, pelaksanaan 
kebijaksanaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin adanya 
pengertian dan penghargaan yang sebaik – baiknya4.   
 

3. Definisi Public Relations menurut Howard Bonham, Vice Chairman, 

Amerika National Red Cross berbunyi : 

Public relations adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik 
yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap 
seseorang atau sesuatu organisasi/badan ). 6 
 

Dalam pertemuan para pakar public relations di Mexico City pada tahun 

1978 menghasilkan definisi – definisi humas yang lebih singkat dan dinamakan     

“ The Statement of Mexico ”, definisi tersebut berbunyi : 

“ Praktik Public Relations adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu 
pengetahuan social yang dapat dipergunakan untuk menganalisis berbagai 
kecenderungan, memprediksi konsekuensi dari setiap kegiatan, memberi masukan 
dan saran – saran kepada para pemimpin organisasi dan melaksanakan program 

                                                 
6 Kustadi Suhandang. Ibid, hal : 44 
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yan terencana mengenal kegiatan – kegiatan yang melayani, baik untuk 
kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum”.7 

Meski terdapat perbedaan penekanan dalam unsur – unsur pokok pada 

beberapa definisi tersebut, namun terdapat banyak kesamaan dalam unsur – unsur 

utamanya. Menurut Rosady Ruslan ( 1999 ), definisi versi “ The Statement of 

Mexico ” dan versi Dr. Rex Harlow memiliki banyak kesamaannya, yaitu unsur– 

unsur  utamanya yang menyangkut antara lain : 

1. Fungsi manajemen yang melekat menggunakan penelitian dan 

perencanaan yang mengikuti standar – standar etis. 

2. Suatu proses yang mencakupi hubungan timbal balik antara organisasi dan 

publiknya. 

3. Analisis dan evaluasi melalui penelitian lapangan terhadap sikap, opini 

dan kecenderungan social, serta mengkomunikasikannnya kepada pihak 

manajemen/ pimpinan. 

4. Konseling manajemen agar dapat dipastikan bahwa kebijaksanaan, tata 

cara kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara social dalam konteks 

demi kepentingan bersama bagi kedua belah pihak. 

5. Pelaksanaan atau menindaklanjuti program aktivitas yang etrencana, 

mengkomunikasikan, dan mengevaluasi. 

6. Perencanaan dengan itikad yang baik, saling pengertian, dan penerimaan 

dari pihak publiknya ( internal dan eksternal ) sebagai hasil akhir dari 

aktivitas public relations/humas.8  

                                                 
7 Rosady Ruslan. ibid, hal : 17. 
8 Sam Pareno Ambede. Ibid,   hal : 182. 
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Keenam unsur utama tersebut diatas menunjukkan adanya hubungan kait 

mengkait secara holistic yang merupakan proses kesinambungan dalam fungsional 

public relations/humas yang melekat dengan manajemen organisasi dalam upaya 

mencapai tujuan bersama dan sasaran utama badan usaha/organisasi. 

I. Peranan Public Relations    

Perkembangan profesionalisme kinerja public relations yang berkaitan 

dengan perkembangan peranan public relations, bahkan sebagai praktisi maupun 

professional dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sebagaimana diketahui, 

peranan adalah pelaksanaan dari peran, sedangkan peran adalah wujud dari fungsi. 

Menurut Dozier D. M. ( 1992 ), bahwa peranan praktisi public relations dalam 

organisasi tersebut salah satu kunci untuk memahami fungsi PR. Disamping itu 

juga merupakan  kunci untuk pengembangan peranan praktisi PR dan pencapaian 

professional dalam PR. Menurut Rosady Ruslan ( 1999 ) menyebutkan peranan 

humas sebagai berikut : 

a. Membina hubungan ke dalam ( public internal ). Public internal adalah 

publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu 

sendiri. Dan mampu mengidentifikasi atau mengenali hal – hal yang 

menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat, sebelum kebijakan itu 

dijalankan oleh organisasi. 

b. Membina hubungan keluar ( public external ). Public external adalah publik 

umum ( masyarakat ). Dalam hal ini peranan humas adalah mengusahakan 
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tumbuhnya sikap dan gambaran yang positif terhadap lembaga yang 

diwakilinya. 9 

Sedangkan menurut Dozier & Broom ( 1995 ) bahwa peranan public 

relations dibagi empat kategori dalam suatu organisasi, yaitu sebagai berikut : 

1. Technician Communication 

Public Relations dianggap sebagai pelaksana teknis komunikasi. Public 

relations menyediakan layanan di bidang teknis, sementara kebijakan dan 

keputusan teknik komunikasi yang akan digunakan merupakan keputusan 

manajemen. 

2. Expert Preciber Communications 

Public relations dianggap sebagai orang yang ahli memberikan nasehat 

kepada pimpinan. Hubungan praktisi PR dengan manajemen organisasi 

seperti hubungan antara dokter dan pasiennya. Sebagai praktisi ahli Public 

relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat 

membantu untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan 

dengan publiknya ( public relationship ). 

3. Communication Facilitator 

Public relations bertindak sebagai perantara/mediator yang menjaga jalur 

komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik eksternal maupun 

internalnya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut yang 

dilaksanakan oleh bersangkutan dapat menciptakan saling perngertian, 

mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak.  
                                                 
9  Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 184. 
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4. Problem Solving Facilitator 

Public relations harus mampu membantu pihak lain dalam perusahaan untuk 

menyelesaikan suatu persoalan. Selain itu seorang praktisi PR harus dapat 

merencanakan dan melaksanakan program public relations secara rasional.10 

Dengan demikian, sebagai pendukung perusahaan, humas berperan didalam 

pelaksanaan : 

a Building corporate identity and image yaitu  menciptakan identitas dan citra 

perusahaan yang positif, dan mendukung kegiatan komunikasi timbal balik 

dua arah dengan berbagai arah. 

b Facing crisis dalam menangani complain, membentuk manajemen krisis 

dan PR recovery of image, memperbaiki lost of image and damage. 11 

J. Proses Komunikasi Public Relations   

Komunikasi merupakan hal yang mendasar dan penting bagi proses social 

dalam kehidupan manusia, karena setiap harinya manusia umumnya berinteraksi 

dengan sesamanya melalui komunikasi. Demikian juga dalam kegiatan PR, 

komunikasi memegang peranan utama dalam memelihara dan menjaga citra 

organisasi dikalangan anggota masyarakat dan publik yang berkaitan dengan 

organisasi tersebut. Model komunikasi dalam kegiatan PR bersesuaian dengan 

model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell yang digambarkan 

dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan. 

                                                 
10 Frida Kusumastuti. 2002. Dasar – dasar Humas. Ghalia Indonesia. Jakarta, hal : 18. 
9 Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 184. 
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THE LASWELL FORMULA 

 

 

Gambar  Model komunikasi Laswell 

Dalam model komunikasi Laswell menggambarkan kecenderungan awal 

model komunikasi yang menganggap komunikator sangat powerfull, mampu 

mempengaruhi komunikan dan menganggap bahwa pesan pasti memiliki efek di 

dalam diri komunikannya.12 

Komunikasi oleh PR bertujuan untuk menghasilkan efek – efek tertentu baik 

nilai, opini, dan image serta sikap publik terhadap perusahaan. Efek – efek 

tersebut meliputi : efek kognitif, terjadi perubahan pengetahuan pada penerima 

yaitu pada pembentukan dan perubahan citra. Efek afektif, terjadi perubahan sikap 

pada penerima kendati tidak selalu yang kerap kali meramalkan tindakan yang 

akan diambil oleh seorang individu. Efek behavioral, terjadi perubahan dalam 

perilaku nyata penerima, seperti berbuat atau tidak berbuat seperti yang 

dilanjutkan. 

Jadi PR selain menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan 

tata cara perusahaan demi kepentingan publik juga merupakan pelaksana program 

kegiatan dan komunikasi untuk meraih pengertian umum dan dukungan publik. 

Publik dalam ruang lingkup Humas/PR dibedakan menjadi dua yakni publik 

internal dan publik eksternal. Praktisi PR diharapkan menjadi agen spionase bagi 

top manajemen dari suatu organisasi yang ruang lingkup aktivitasnya meliputi : 

                                                 
12 Drs. Dani Vardiansyah, Msi. Pengantar Ilmu Komuniksi ( Pendekatan Taksonomi Konseptual ). Ghalia 
Indonesia. Jakarta. 2004. hal : 115.  
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a Membina hubungan ke dalam ( public internal ). 

Publik internal adalah orang – orang yang berada didalam perusahaan, 

seperti pemegang saham, manajer, dan top executive, karyawan, dan lain – 

lain. Tugas Public relations dalm publik internal yaitu : 

1. Menyelenggarakan komunkasi yang sifatnya persuasive dan 

informative. 

2. Menentukan prosedur dan pengembangan organisasi. 

3. Memberikan informasi kepada yang ikut menangani kepemimpinan 

tentang apa yang diungkapkan dalam media massa. 

4. Mengumpulkan data tentang bagaimana penilaian kelompok – 

kelompok masyarakat terhadap perusahaan/organisasi. 

5. Menyusun dan menyebarkan kliping dan pers, teks radio, televisi, dll. 

6. Memberi nasehat dalam kepemimpinan untuk rencana jandka pendek 

dan panjang. 

b Membina hubungan ke luar ( public eksternal ). 

Publik eksternal adalah orang – orang yang berada diluar lingkup 

perusahaan, seperti konsumen, pemasok, pemerintah, kompetitor, dan 

komuniktas. Tugas eksternal public relations yang dilaksanakan untuk 

memperoleh dukungan, pengertian, dan kepercayaan dari publik, antara 

lain : 

1. Menilai sikap dan opini publik terhadap kepemimpinan para 

pegawai dan metode yang digunakan. 
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2. Memberi advice dan counsel pada pimpinan tentang segala sesuatu 

yang ada hubungannya dengan public relations mengenai perbaikan 

– perbaikan, kegiatan, dan lain – lain. 

3. Memberi penerangan – penerangan yang obyektif agar publik tetap 

informed tentang segala aktivitas dan perkembangan organisasi. 

4. Menyusun staf yang efektif untuk bagian itu.13 

Sering timbul salah satu paham pada masyarakat awam bahwa ruang 

lingkup pekrjaan PR terbatas pada publik eksternal saja. Anggapan ini tidak benar, 

karena PR bertugas membina hubungan yang serasi dan saling percaya, baik 

dengan pihak – pihak di dalam perusahaan melalui proses komunikasi. 

Publik dalam suatu organisasi sangatlah kompleks, untuk itulah sebagai 

pendukung fungsi manajemen perusahaan, PR harus melaksanakan kegiatan – 

kegiatan PR dengan baik. Menurut Bovee dan Arens, kegiatan – kegiatan itu 

meliputi : 

a. Publicity and Press Agency 

Mengangkat berita tentang sesorang, produk, atau pelayanan yang 

ditampilkan melalui siaran radio atau media cetak dan merencanakan serta 

melaksanakan kegiatan untuk menarik perhatian dan menimbulkan 

publisitas yang berkaitan dengan media. 

 

 

 

                                                 
13 Kustadi Suhandang. Ibid, hal : 73 
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b. Public Affair and Lobbying 

Membuat janji, bekrja sama dengan badan – badan pemerintahan serta 

berhubungan dengan urusan masyarakat melalui pendekatan – pendekatan 

tertentu. 

c. Promotion and Special Event Management 

Mempromosikan dan mengatur kegiatan – kegiatan tertentu melalui iklan, 

press release, open house, dan perayaan – perayaan kegiatan tertentu. 

d. Publication 

Membuat penerbitan seperti profil perusahaan, buklet, pamflet, brosur, 

dan buku –buku tentang perusahaan. 

e. Research 

Penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. 

f. Fund Ralsing and Membership Drives 

Mengumpulkan dana dan menggerakkan keanggotaan. 

g. Public Speaking 

Kemampuan berbicara di depan umum. 

h. Planning and Execution 

Merencanakan dan memutuskan kegiatan – kegiatan public relations 

dengan menganalisis hubungan antara organisasi dengan publiknya 

masing – masing. 

K. Perencanaan Public Relations   

Dalam melaksanakan upaya membangun image ( citra ) dan 

mempertahankan image tersebut, humas memerlukan suatu perencanaan yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



17 

 

baik dan dapat diterima oleh semua pihak. Ada salah satu model perencanaan 

humas yang biasa disebut model enam langkah. Model ini sudah diterima secara 

luas oleh para praktisi humas professional. Adapun keenam tahapannya yaitu : 

a. Pengenalan situasi : hal ini bisa diperoleh dengna mengajukan dan 

menjawab serangkaian pertanyaan. 

b. Penetapan tujuan : hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang masuk 

skala prioritas dan memiliki sumber dana serta sumber daya manusia yang 

mampu mendukungnya. 

c. Definisi khalayak : dengan menentukan sebagian diantara khalayak yang 

sekiranya paling sesuai atau yang paling dibutuhkannya. 

d. Pemilihan media dan teknik – teknik humas : hal ini juga sesuai 

kemampuan dana dan ukuran terhadap media yang dianggap paling 

efektif. 

e. Perencanaan anggaran : pos – pos anggaran harus ditetapkan, demikian 

pula mekanisme pengeluaran data. 

f. Pengukuran hasil kegiatan humas : metode pengumulan pendapat atau uji 

sikap ( attitude test ) merupakan dua hal yang sering digunakan. 

Terdapat pula model perencanaan yang dinamai “ Circle PR Programming 

& Communication ” yang sistematis dan disusun secara logis, melalui delapan 

langkah menuju sukses untuk melaksanakan tujuan dan sekaligus meraih sasaran 

seperti yang dikehendaki. Delapan langkah itu dimulai dari perncian analisis 

situasi dan komunikasi, menentukan tujuan dan waktu, sasaran khalayak ( target 

audience ) dan job description bagi semua personel yang terlibat, dukungan sarana 
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media, anggaran hingga perencanaan tugas, pengecekan dan menganalisis hasil     

( evaluasi ) dari pelaksanaan untuk mencapai tujuan akhir ( target ) dari public 

relations. 

Tetapi model tersebut bisa fleksibel dan dinamis, tergantung pada apa dan 

bagaimana masalah yang akan dihadapi atau diinginkan ( case study ) oleh setiap 

perusahaan melalui tugas dan funsi PR – nya. 

Model Circle Programming & Communication 

 

                

   A 

 

 

 

 

 

Gbr. Model Circle Programming & Communication 

 Langkah kedua ( B ) yakni disebut sebagai sasaran. Sasaran tersebut 

konkret atau merupakan wujud dari hasil prestasi yang telah dicapai sebelumnya. 

Sasaran ini merupakan target yang akan dicapai oleh perusahaan, setelah melalui 

persyaratan – persyaratan tertentu, baik teknis maupun mekanis, proses 

penggiatan tugas dan fungsi dari beberapa perencanaan program kerja PR dan 

tujuan yang telah disusun sebelumnya secara terinci, sistematis, dan logis. 

 Dari sekian banyak target yang akan dicapai tersebut secara garis besar 

dan disederhanakan, yakni berupa citra, kepercayaan, realitas, manfaat, dan 
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keterikatan. Kelima target tersebut berkaitan dengan target audience atau target 

khalayak sebagai sasaran bagi kepentingan citra perusahaan ( corporate image ). 

Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang selama ini telah memberikan 

suatu produk atau pelayanan kepada publik sasaran ( konsumen, pelanggan, 

nasabah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya ). Sebaliknya, pihak 

publiksasaran akan menerima manfaat ( benefit ) dari produk atau jasanya. Ada 

unsur jual beli antara konsumen dan produsen secara materiil dan konsumen 

memperoleh keuntungan secara materiil ( tangible ) dan pihak perusahaan 

memperoleh citra baik dari prestasi yang telah dihasilkan ( intangible ) 

berdasarkan program kerja dan tujuan yang ditetapkan. 14 

L. Kualifikasi Public Relations Yang Profesional  

Terdapat lima persyaratan mendasar bagi seseorang yang berprofesi 

humas/public relations, seperti yang dikemukakan Jefkins antara lain : 

a. Ability to communicate ( kemampuan berkomunikasi ) 

Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang yang memiliki aneka 

ragam karakter. 

b. Ability to organize ( kemampuan mengorganisasikan ) 

Kemampuan mengorganisasikan dapatdiartikan sebagai kemampuan 

manajerial yang dapat mengelola program PR mulai dari fact finding               

(pengumpulan data), planning (perencanaan), communication 

(mengkomunikasikan program), dan evaluating ( evaluasi program ). 

c. Ability to get on with people ( kemampuan bergaul/membina relasi ) 

                                                 
14 Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 191 - 195.  
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Kemampuan ini dapat diartikan sebagai kemampuan menciptakan 

networking ( jaringan ) dengan berbagai pihak yang barkaitan dengan 

organisasi/perusahaan atau kegiatan PR itu sendiri. 

d. Personal integrity ( berkepribadian utuh/jujur ) 

Terhadap PRO maupun perusahaan tempat PRO bekerja. Kejujuran harus 

tetap melandasi seseorang yang menjadi profesi apapun, termasuk public 

relations ( PR ), karena aspek ini yang dapat membentuk kredibilitas 

(kepercayaan) orang lain 

e. Imagination ( memiliki imajinasi yang kuat ) 

Profesi PR haruslah seseorang yang penuh dengan gagasan atau ide – ide 

mampu memecahkan problem yang dihadapi, mempu menyusun rencana 

yang orisinil dan dapat mengembangkan imajinasi untuk melahirkan 

kreativitas – kreativitas kerja.15 

Untuk menjadi professional, seseorang harus memiliki ciri – ciri khusus 

tertentu yang melekat pada profesi yang ditekuninya khususnya professional 

public relations. Cutlip, Center & Broom mengemukakan 4 hal yang dibutuhkan 

bagi keberhasilan seorang PR professional yaitu : 

1. Skill 

Seorang PR professional harus memiliki keahlian untuk menulis secara 

efektif dan berbicara secara persuasive untuk dapat mempengaruhi minat 

publik. 

2. Knowledge 

                                                 
15 Drs. Sholeh Sumirat & Drs. Elvirano Ardianto, Msi. Dasar – Dasar Public Relations. PT. Remaja 
Rosdakarya. Bandung. 2003, hal : 159 
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Pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik dan media, 

mengerti tentang proses manajemen organisasi dan memiliki ketepatan 

untuk mengantisipasi gejala yang terjadi terutama dalam masalah bisnis 

dan finansial. 

3. Abilities 

Mampu memecahkan masalah membuat kepustusan yang tidak berpihak, 

bersikap objektif, dapat menangani masalah publik, mampu 

menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungannya, serta keberanian untuk 

bertanggung jawab. 

4. Qualities 

Mantap dan berakal sehat, dinamis punya semangat yang tinggi, 

berwawasan luas, memiliki kemampuan untuk maju, bersikap positif, 

memiliki kemampuan untuk mengembangkan inteletualitasnya, rasa ingin 

tahu yang tinggi, menjadi pendengar yang baik, toleransi terhadap instansi 

dan memiliki gaya yang khas dengan penampilan baik. 

M. Pengertian Image ( Citra )  

Citra merupakan tujuan pokok  sebuah perusahaan dan sekaligus merupakan 

reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia humas atau public relations. 

Terciptanya suatu citra perusahaan ( corporate image ) yang baik di mata 

khalayak atau publiknya akan banyak menguntungkan. Pengertian citra itu sendiri  

sebenarnya abstrak ( intangible ), tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian/penerimaan , kesadaran dan pengertian, baik semacam tanda respek dan 

rasa hormat dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap perusahaan 
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sebagai badan usaha ataupun terhadap personalnya ( dipercayai, professional, dan 

dapat  diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik ).16 

Menurut Philip Kotler, pengertian citra adalah seperangkat keyakinan, ide, 

kesan, seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang 

terhadap suatu objek akan ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan 

kondisi terbaiknya. 

Citra adalah kesan yang timbul dari pemahaman suatu fakta, seperti yang 

diungkapkan oleh Frank Jefkins yaitu : 

Citra dari organisasi secara keseluruhan adalah gambaran masyarakat sekitar 
perusahaan itu sendiri yang merupakan buah dari pengamatan, penginderaan, 
kesan, daya khayal, yang meliputi keseluruhan perusahaan.17 
  

Penilaian atau tanggapan masyarakat dapat timbul karena rasa hormat, kesan 

yang baik dan menguntungkan terhadap suatu  perusahaan/produk barang/jasa 

pelayanannya yang diwakili oleh seorang Public Relations. Landasan citra berasal 

dari nilai – nilai kepercayaan yang diberikan seorang individu yang merupakan 

hasil dari pandangan atau presepsi. Tujuan yang ingin dicapai dari setiap 

perusahaan intinya adalah sama, yaitu mendapatkan corporate image yang positif 

dan kepercayaan dari publiknya. Corporate image diartikan sebagai persepsi 

orang/masyarakat terhadap perusahaan. 

Proses pembentukan citra atau image dapat dilihat dalam Teori Image 

Building yaitu : 

 

 
                                                 
16 Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 196. 
17 Frank Jefkins. 1992. Public Relations Techniques ( Second Edition ). Butterworth Heinemann. Great 
Britain.  Hal : 321. 
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Model tersebut menggambarkan proses pembentukan citra melalui proses 

penerimaan panca indera, filter perhatian ( attention filter ). Dari sini, kemudian 

menghasilkan pesan yang dapat dimengerti ( perception message ) yang berubah 

menjadi persepsi dan akhirnya membentuk citra. 

Praktisi humas senantiasa dihadapkan pada tantangan dan harus menangani 

berbagai macam fakta yang sebenarnya. Perkembangan komunikasi tidak 

memungkinkan lagi bagi suatu organisasi untuk menutup – nutupi suatu fakta. 

Oleh karena itu, para personelnya kini jauh lebih dituntut untuk mampu 

menjadikan orang – orang lain memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi 

atau citra lembaga atau perusahaan yang diwakilinya. Adapun beberapa  jenis – 

jenis citra, yaitu sebagai berikut : 

a. Citra Bayangan 

Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai 

pandangan luar terhadap organisasi. 

b. Citra yang Berlaku 

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada 

pihak – pihak luar mengenai suatu organisasi. 

c. Citra Harapan 

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. 

Biasanya citra harapan lebih baik atau menyenagkan  daripada citra yang 

ada. 
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d. Citra Perusahaan 

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan citra atas produk dan pelayanan saja. 

e. Citra Majemuk 

Citra majemuk sangatlah kompeks. Jumlah citra yang dimiliki suatu 

perusahaan boleh dikatakan sama banyaknya dengan jumlah unit dan 

pegawai yang dimilikinya, sebab setiap individu membawa perangi dan 

perilaku tersendiri sehingga secara otomatis mereka memunculkan suatu 

citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau perusahaan 

secara keseluruhan. 

f. Citra Positif dan Negatif 

Citra positif dan negatif adalah suatu citra yang terbentuk senantiasa 

menyandang reputasi yang baik dan sekaligus yang buruk. Kedua macam 

citra tersebut bersumber dari adanya citra – citra yang berlaku yang 

bersifat negatif dan positif.18 

Public relations dalam prakteknya dilandasi bahwa untuk memperoleh citra 

positif suatu organisasi seharusnya dilengkapi dengan kegiatan hubungan 

konsumen. Pembentukan citra itu sendiri merupakan hal yang penting bagi suatu 

lembaga atau organisasi. Karena dengan citra yang positif sebuah lembaga mampu 

mempertahankan eksistensinya dan mendapatkan kepercayaan dari publik. 

                                                 
18 Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 200 - 205.  
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N. Hubungan Antara PR dengan Citra Perusahaan   

Pembetukan citra merupakan hal yang penting bagi suatu lembaga atau 

organisasi karena dengan citra yang positif sebuah lembaga mampu 

mempertahankan eksistensinya dan mendapatkan kepercayaan dari publiknya. 

Dalam membentuk citra perusahaan, ujung tombak pelaksanaan ada pada 

public relations. Hal ini disebabkan public relations merupakan wakil perusahaan 

yang bertugas memberikan pemahaman mengenai perusahaannya kepada publik 

secara umum untuk mendapatkan opini publik yang favorable dan corporate 

image yang tepat. 

Public relations dapat meningkatkan lembaga dengan menunjukkan hal –hal 

positif tentang apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh lembaga. 

Dengan demikian dapat dikatakan seorang public relations mempunyai tanggung 

jawab yang besar salam membentuk dan mempertahankan citra lembaga yang 

positif. 

Berhasil tidaknya citra perusahaan telah terbentuk di masyarakat, dapat 

dilihat melalui publik sasarannya apakah mereka telah terkena dampak 

keberadaan perusahaan tersebut atau tidak.seperti yang diungkapkan Rosady 

Ruslan, masyarakat/publik sasaran yang dijadikan tolak ukur telah tercapainya 

suatu citra yang positif perusahaan adalah : 

1. Pemerintah sebagai pengelola negara yang sangat menentukan eksistensi 

setiap perusahaan 
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2. Opinion Leader sebagai penentu atau panutan bagi masyarakat mengenai 

tanggapan positif atau negatif tentang aktivitas dan operasional 

perusahaan. 

3. Konsumen sebagai pengguna jasa yang harus mendapatkan pelayanan 

terbaik dan merasa nyaman serta puas. 

4. Mitra kerja/rekanan perusahaan sebagai penunjang keberhasilan bisnis 

danbadan perusahaan. 

5. Generasi Muda sebagai penerus bangsa dikemudian hari yang perlu 

mendapat pembinaan yang positif. 

6. Publik Internal. Dalam hal ini karyawan, pemilik, pemegang saham 

sebagai pengelola atau pekerja yang perlu diperhatikan sebagai penunjang 

kekuatan dari dalam perusahaan. 

7. Media Massa sebagai mitra kerja untuk membentuk opini publik yang 

menguntungkan. Selain itu melalui media, public relations dapat 

menyebarluaskan secara maksimal informasi yang diinginkan, yang pada 

gilirannya akan tercipta suatu citra positif bagi perusahaan. 19 

Dalam upaya membangun citra positif perusahaan, public relations dapat 

melakukan aktivitas publikasi seperti berikut : 

a. House Jurnal dan PR writing. Meliputi penerbitan bulletin, majalah 

booklet, leaflet, annual report, company profile, press release, news 

letter,artikel/feature, advertorial, naskah presentasi bisnis, makalah 

                                                 
19 Sam Pareno Ambede. Ibid, hal : 197 - 198.  
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seminar, naskah pidato, papan pengumuman dan bahan publikasi PR 

lainnya. 

b. Dokumentasi dan kliping  

c. Special event. Misalnya peringatan hari ulang tahun perusahaan, hari raya 

keagamaan, peringatan hari besar nasional, peresmian, seminar, open 

house, serta acara komersial dan non komersial lainnya. 

d. Pembuatan Souvenir. Meliputi kalender, kartu lebaran, agenda kerja, pin, 

bolpoint, asbak, note book dan lain – lain. 

e. Pameran 

f. Penerbitan Iklan. 

g. Berpartisipasi sebagai sponsor. 
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BAB III 

DESKRIPSI PERUSAHAAN 

 

K. Sejarah Singkat Berdirinya solo_radio 92,9 FM   

Akhir tahun 2002 Komisaris Putri solo_radio Bp. Robby Koesnadhi, Bp. 

Budi Soesetyo dan Bp. Budi Arifianto dari Solo serta Bp. Arifin Gandawijaya dari 

Bandung yang merupakan Direktur Utama Radio Ardan,  sepakat untuk 

mendirikan usaha radio  di Solo. Untuk merealisasikan usaha tersebut, pada Bulan 

Mei 2003 keempat Komisaris Putri solo_radio menunjuk Bp. Pedhet Wijaya, SE, 

MM yang pada saat itu berprofesi sebagai Broadcast Management Consultant, 

sebagai General Manager Putri solo_radio. Pada tahun 1985 – 2000 Beliau 

mengembangkan Radio Ardan Bandung (dari radio baru sampai dengan radio 

terkemuka di Bandung). Setelah Beliau  mengadakan riset, dimungkinkan di Kota 

Solo berdiri sebuah Stasiun Radio baru yang memiliki prospek menjadi terkemuka 

(pendengar dan pendapatan iklan terbanyak di Kota Solo). 

Pada Bulan Mei 2003 ditetapkan Putri solo_radio sebagai nama Radio 

tersebut dan berlokasi di Jl. Menteri Supeno No. 06, Solo. Setelah 2 bulan 

pembangunan fisik Studio Putri solo_radio,  mulai perekrutan karyawan untuk 

memperlancar mekanisme kerja di Putri solo_radio. Perekrutan tersebut guna 

menjaring Putra-putri terbaik di Kota Solo dalam bidang Broadcast yang melalui 

4 (empat) tahap seleksi yaitu tahap fit & Propert yang dilakukan oleh Bp. Pedhet 

Wijaya, SE, MM, tahap seleksi kemampuan Bahasa Asing, tahap interview I dan 
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II yang diselenggarakan di Hotel Berbintang di Kota Solo. Calon Karyawan yang 

lolos tahap interview II efektif  bekerja pada Bulan September 2003. 

Pemilihan nama Putri solo_radio didasarkan pada ciri khas Kota Solo yang 

harus tetap dipertahankan yaitu kelembutan, keluwesan dan keayuan sehingga 

warganya memiliki kebanggaan tersendiri atas Kotanya. Dalam pengembangan 

usaha ini Putri solo_radio memiliki sebuah konsep siaran yang unik yaitu Famous, 

Fit & Fashionable dan memiliki corporate sport “Tennis” yang dapat mencairkan 

sekat-sekat dalam ketiga Divisi yang ada di Putri solo_radio. Semua nama 

program siaran Putri solo_radio berkaitan dengan istilah-istilah dalam Olahraga 

Tennis. Famous, Fit & Fashionable sendiri merupakan visi dari Kota Solo yang 

ingin terkenal ‘sehat’ dan bergaya hidup modern. Dalam perkembangannya, nama 

Putri solo_radio lebih familiar dengan nama solo_radio. 

L. Manajemen Perusahaan 

Manajemen solo_radio 92,9 FM terbagi menjadi : 

a. Sistem 

Solo_radio 92,9 FM “ famous, fit & fasionable, didukung pengalaman 

system manajemen radio siaran yang telah teruji puluhan tahun di berbagai 

daerah, dan mengantarkan radio – radio tersebut menjadi terbaik dalam 

pelayanan di kotanya, serta senantiasa berkembang paling cepat. Radio – radio 

tersebut adalah : 

i. Radio Ardan – Bandung dengan high tech fm, target anak muda – dewasa 

yang berdaya beli tinggi. 
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ii. Radio Kuta FM – Denpasar dengan all about surfing, target anak muda – 

dewasa berdaya beli tinggi 

iii. Radio Star FM – Tangerang dengan indo_gateway, target anak muda – 

dewasa berdaya beli tinggi 

b. Operasional 

Selain kegiatan on air yang telah tercantum dalam program siaran, 

solo_radio “ famous, fit & fasionable ” menyelenggarakan kegiatan off air 

yang bersifat community development, berdasarkan pengalaman puluhan 

tahun dari personilnya, misalnya : rally mobil, tournament tennis, music show, 

costumer education, riset pemasaran, promo tour / roadshow, launching party 

dan lain – lain. 

c. Personil Manajemen 

Personil dalam manajemen maupun operasional terdiri dari putra – putrid 

terbaik di kota Solo yang terjaring dengan system perekrutan yang 

professional. Manajer – manajer kuncinya memiliki pengalaman puluhan 

tahun, dan atau lulusan dari universitas – universitas terkemuka di Indonesia. 

d. Komisaris 

Beberapa komisaris memiliki jaringan usaha yang sangat luas, baik 

sebagai pemegang saham maupun bermitra usaha di beberapa kota yaitu Solo, 

Bandung, Jakarta dan lain – lain. Adapun dewan komisaris solo_radio 92,9 

FM adalah Bapak Robby Koesnadhi, Bapak Budi Soesetyo dan Bapak Budi 

Arifianto dari Solo serta Bapak Arifin Gandawijaya dari Bandung yang 

merupakan Direktur Utama Radio Ardan.  
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M. Konsep Siaran 

Konsep siaran yang ada di solo_radio 92,9 FM yang bisa dibilang unik dan 

berbeda dari yang lain yaitu Famous, Fit & Fashionable. Konsep ini mempunyai 

makna yaitu memasyarakatkan kepedulian kepada hal – hal yang bersifat 

kesehatan jasmani dan rohani, menjunjung tinggi sikap sportif, menjaga keelokan 

dari kotanya ( ngadi saliro dan ngadi busana ), dan akan bermuara pada kota dan 

masyarakat Solo yang ‘ misuwur lan mocer kuncarane ’. 

Konsep ini diadaptasi dari konsep siaran stasiun radio Ardan Bandung. 

Solo_radio 92,9 FM merupakan anak perusahaan dari Radio Ardan Bandung, 

namun secara manajerial solo_radio 92,9 FM sepenuhnya berdiri sendiri. 

N. Visi dan Misi Perusahaan   

Visi 

Kota Solo telah memiliki keunikan yang tidak dimiliki kota lain sebagai ciri 

khas yang harus terus dipertahankan sehingga warganya memiliki kebanggaan 

atas kotanya dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasinya dalam 

pembangunan kota. Ciri itu adalah adanya dua keraton yaitu keraton Kasunanan 

dan Mangkunegaran yang tetap hidup dihati warga kota sebagai kiblat budi 

pekerti dan seni budaya yang adiluhung. 

Sebagai pusat kekuasaan tertua sebelum Indonesia merdeka, Kota Solo 

memiliki social capital yang paling besar, sehingga tidak mustahil jika kemudian 

pusat perdagangan ( busana ) Pasar Klewer tetap eksis hingga sekarang, termasuk 

penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional ( PON I ) diselenggarakan di Kota 

Solo, mengingat disini paling siap sarana dan prasarana olah kanuragan. 
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Kota Solo perlu memiliki media komunikasi massa yang berfungsi sebagai 

perekat dan kontrol social, sehingga melalui media tersebut segenap potensi dan 

partisipasi masyarakatdapat disinergikan untuk peningkatan kesejahteraan social 

seluruh warganya. 

Solo_radio berpandangan ketiadaan media yang mengartikulasikan keayuan 

( ngadi saliro – ngadi busana ) Kota Solo, dan sekaligus berperan menjaga dan 

meningkatkan sosialcapital Kota Solo, akan berakibat kurang baik pada 

citra/eksistensi kota dan kurangnya rasa handarbeni ( memiliki ) warga terhadap 

kotanya. 

Misi  

Solo_radio mempunyai beberapa misi yaitu : 

Solo_radio menjadi media terbik dalam mengartikulasikan keayuan Kota 

Solo dengan bahasa metropolitan, serta menjadi kebanggaan warga Solo. 

 Solo_radio menjadi media interaksi terpercaya seluruh element masyarakat 

Solo_radio berperan aktif dalam upaya menjaga dan meningkatkan citra 

Kota Solo sebagai pusat perdagangan ( busana ) dan sebagai pusat olah kanuragan 

serta menampilkan keelokan kota  dan sportifitas warganya. 

O. Logo Perusahaan  
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Pemilihan warna logo Putri solo_radio yaitu Merah, Hijau dan Kuning 

didasarkan pada keinginan untuk mengembalikan ciri khas Kota Solo yang sudah 

melekat sejak dahulu.  

§ Tulisan ‘Putri’ – Warna Merah: Penggambaran Kota Solo yang tetap “lembut, 

luwes dan ayu”  

§ Tulisan ‘Solo’ – Warna Hijau: Penggambaran Kota Solo  yang tetap sejuk 

§ Tulisan ‘Radio’ – Warna Kuning: Penggambaran Persahabatan 

§ Icon Smile pada huruf ‘O’: Penggambaran keramahtamahan Kota Solo  

§ Tanda titik dua dan kurung tutup pada huruf ‘O’ (Kata Radio): Penggambaran 

Putri solo_radio dilengkapi dengan teknologi tinggi (Teknologi Informasi) 

§ Tanda garis bawah – Warna Merah: Penggambaran penggabungan dua 

variabel (kata)  menjadi satu variable (kata) dan simbol ini memiliki nilai yang 

sangat penting  

§ Tanda 3 kaki di bawah – Warna Merah, Hijau dan Kuning: Penggambaran 3 

(tiga) divisi yang ada di Putri solo_radio dapat berjalan dengan seimbang 

P. Struktur Organisasi   

Organisasi dalam manajemen solo_radio 92,9 FM tergolong lengkap. 

Pasalnya, personil yang dimiliki didalamnya lengkap, disetiap personilnya 

memiliki porsi pekerjaan sendiri – sendiri. Dalam solo_radio memiliki tiga divisi 

pokok yaitu Program Division, Business Development Division, dan Team 

Resources Divison. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut : 
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STRUKTUR ORGANISASI 

PT. RADIO BINTANG MEDIA SWARA ( solo_radio 92,9 FM ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  bagan struktur organisasi solo_radio 92,9 FM 

Q. Spesifikasi Teknik 

Spesifikasi teknik solo_radio 92,9 FM memiliki dua macam yaitu : 

a. Data Teknik Standard 

§ Pemancar, BE INC, USA, Solid State FM Transmitter 

§ FM Digital Audio Processor 

§ ERI, USA – 4 Bay Circularly FM Antenna 

§ Self Support tower, 80 meter 

§ Audiotronics, USA – 12 CH Audio Mixer 

DEWAN KOMISARIS/DIREKSI 

TEAM MANAJEMEN : 
GENERAL MANAGER ( GM ) 

1. Resource Director ( RD ) 
2. Business Development ( BDD ) 
3. Program Director ( PD ) 

Program Division 
1. Music Director 
2. Team Reporter & 

Produser 
3. Team Production 

Supervisor & Operator 
4. Announcer 

1. General Adm. RD ( GA Resources ) 
2. General Adm. BDD ( GA Business 

Development ) 
3.    General Adm. PD ( GA Program ) 
 

Business Development 
Division 
1. Marketing Executive 
2. Public Relations 

Officer 
3. Front Office 

Team Resources Divison 
1. Asset Rent Oficer 
2. Accounting 
3. Security 
4. Office Boy 
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§ Digital Radio Automation Systems 

§ Digital Audio Workstation For Radio Production 

Rincian detail data teknik sebagai berikut : 

Frekwensi                                        : FM 92,9 mhz 
Output Power / Daya Pancar              : Maximal 
Antenna System / Sistem Antena         : Vertikal, 80 meter 
Coverage Area/ Radius Pancaran        : 60 KM efektif  
Transmitter                                       : BE INC, USA, Solid State FM 
Audio Equipment/Peralatan Audio      : FM Digital Audio Processor, ERI,USA-4 
Bay Circularly FM Antenna, USA-12            
                                                        CH audio Mixer, Digital RadioAutomation 
System, Digital Audio Workstation  
                                                        For radio Production 

b. Data Teknik Unggulan  

 Selain menggunakan peralatan siaran professional berstandard 

internasional, solo_radio “ famous, fit, & fasionable menambahkan teknologi 

yang belum dimiliki radio siaran di Solo maupun Jawa Tengah yang 

memungkinkan solo_radio “ famous, fit, & fasionable ” melayani lebih baik, 

lebih akurat dan lebih cepat kepada pendengar maupun mitra bisnis. Adapun 

radius siaran ( Coverage Area ) yang luas juga dapat menunjang bisnis, 

meliputi Solo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen, dan 

Kartasura. 

R. Networking 

Bagi para komisaris, solo_radio “ famous, fit, & fasionable ” merupakan 

akumulasi pengalamannya dalam mendirikan bisnis yang memenangkan 

persaingan usaha dibidangnya secara sehat dan professional. Oleh karena itu, 

usaha – usaha para komisaris solo_radio “ famous, fit, & fasionable ” menjadi 

pilar utama dari jaringan usaha PT. Radio Bintang Media Swara sebagai 
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penyelenggara solo_radio “ famous, fit, & fasionable ”. Perusahaan perusahaan itu 

adalah : 

a. Radio Ardan, radio # 1 di Bandung sejak 1984, dengan target audience anak 

muda – dewasa dengan daya beli tinggi. 

b. Radio Cosmo, radio dangdut paling keren di Bandung sejak 2001 

c. B Radio, radio yang peduli kesehatan di Bandung, target audience dewasa 

sejak 2003. 

d. Kallista, perusahaan garment orientasi eksport di Solo, sejak 1995 

e. Putri Salju, perusahaan es di Solo, sejak 1987 

f. Orient Restaurant, restoran Chinese Food terkenal di Solo 

g. PT. Panggung Motor, main dealer Yamaha Motor 

h. Hotel Pondok Asri – Tawang mangu, penginapan paling eksklusif di 

Tawang mangu ( tujuan wisata utama Solo ) 

i. Farm, peternakan – ayam – sapi – babi  dan kambing 

Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah stasiun radio pendapatannya berasal 

dari iklan dan value yang dimiliki. Berikut ini tarif ( rate ) iklan yang dikenakan 

Solo_radio 92,9 FM  yang berlaku pada tahun 2006  : 

TARIF IKLAN  
NO JENIS IKLAN DURASI HARGA 
1 SPOT 

 
2 AD-LIPS 

 

 
30 detik 
60 detik 

 
Rp.     250.000,- 
Rp.     150.000,- 

3 TIME SIGNAL 
 

30 detik 
60 detik 

Rp.     275.000,- 
Rp.     300.000,- 

4 SPONSOR PROGRAM , 
TALKSHOW 

60 Rp.  2.000.000,- 
 

5 LIVE REPORT 
 

2 - 3menit Rp.     400.000,- 

 

·  Biaya produksi spot : Rp 300.000,- 
·  Harga  belum termasuk PPN 10% 
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·   50 % cash = Discount 10 % 
·   Pembatalan dikenakan denda 50% dari jumlah yang dibatalkan 

   

S. Musik dan Informasi 

Solo_radio 92,9 FM menyajikan berbagai macam musik dan informasi yang 

menarik. Berbagai musik yang disajikan adalah Top Forty, R & B, Slow Rock, 

Pop kreatif, Pop Indi, Musik Humor ( Solo ), dan Jazz. 

Berbagai informasi yang disajikan sangat bervariasi dan actual, infotaiment, 

olah raga ( tennis, fitness, bulutangkis, volley, basket, sepeda, atletik, automotive, 

dan liga sepak bola mancanegara ), dan seni budaya local. 

Musik dan informasi yang disajikan sesuai dengan porsi waktu masing – 

masing.  Komposisi musik terdiri dari lagu – lagu Indonesia ( sebesar 30 % ), lagu 

barat ( sebesar 60 % ), dan lagu jazz ( sebesar 10 % ). Memang lagu – lagu yang 

diputar solo_radio 92,9 FM lebih dominan lagu – lagu barat, dikarenakan target 

pendengar ( target audience ) sebagian besar anak muda yang berusia rata – rata 

sekitar  15 – 29 tahun. Solo_radio 92,9 FM mempunyai nilai plus dalam 

mengudara bila dibandingkan stasiun radio lain. Jam siaran yang lebih lama satu 

jam yaitu mengudara selama 21 jam non stop mulai dari jam 05.00 – 02.00 WIB.  

T. Program Siaran  

Pelbagai  program siaran yang menarik disajikan untuk menghibur para 

pendengarnya. Dibawah ini program siaran yang dimiliki oleh solo_radio 92,9 FM 

yaitu: 

1. Umbul Pekerti   

Program ini disiarkan setiap hari pada jam 05.00 – 05.30 WIB.  
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2. Solo Baseline 

Program ini disiarkan setiap hari senin – minggu pada jam 05.00 – 08.00 

WIB. Program ini berisi morning show, solo info, pengucapan happy birthday, 

opini, fresh song, interaktif dengan penyiar melalui telepon dan SMS. 

3. Solo Court to Court 

Program ini disiarkan setiap hari senin – minggu pada jam 08.00 – 10.00 

WIB. Dalam program ini pendengar dapat meminta ( request ) lagu yang 

diinginkan baik lagu manca maupun lagu Indonesia melalui SMS. 

4. Solo Impact 

Program ini disiarkan setiap hari senin – minggu pada jam 10.00 – 13.00 

WIB. Program ini berisi info, tips, dan trik serta dapat request lagu. Pada jam 

10.00 – 11.00 WIB berisi tentang life style ( gaya hidup ), pada jam 11.00 – 

12.00 WIB berisi tentang gaya hidup sehat baik jasmani, rohani, psikolog dan 

lingkungan. Sedangkan pada jam 12.00 – 13.00 WIB berisi tentang solo air 

shop, ajang jual beli barang via SMS 5010. 

5. Cah Solo 

Program ini disiarkan setiap hari senin – minggu pada jam 13.00 – 15.00 

WIB. Program ini berisi live interaktif, show indie band/music humor, kuis 

dan indie song. 

6. Solo Voley Time 

Program ini disiarkan setiap hari senin – jumat pada jam 15.00 – 17.00 WIB. 

Dalam program ini pendengar dapat meminta ( request ) lagu yang diinginkan 

baik lagu manca melalui SMS ataupun kartu request. 
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7. Solo Tosing ( Solo Digital ) 

Program ini disiarkan setiap hari senin – jumat pada jam 17.00 – 18.00 WIB. 

Program ini berisi info high-tech/komputer, media grafis, elektronik, ponsel, 

dsb. Terkadang talkshow dan interaktif dengan pendengar ( listener ) via 

telepon dan SMS. 

8. Kongkow - Kongkow  

Program ini disiarkan setiap hari senin – jumat pada jam 18.00 – 21.00 WIB. 

Dalam program ini pendengar dapat meminta ( request ) lagu yang diinginkan 

baik lagu Indonesia melalui SMS ataupun kartu request. 

9. Solo On Night Court 

Program ini disiarkan setiap hari senin – jumat pada jam 21.00 – 24.00 WIB. 

Dalam program ini pendengar dapat meminta ( request ) lagu yang diinginkan 

baik lagu manca ataupun Indonesia, ngobrolin tema seputar anak muda, 

interaktif dengan pendengar melalui telepon, SMS dan kartu request. 

10. Lek – lekan 

Program ini disiarkan setiap hari senin – minggu pada jam 24.00 – 02.00 

WIB. Acara ini mengusung tema seni dan budaya, tema keseharian, 

melibatkan pembicara yang berkompeten dan memutar musik penghantar 

tidur, serta interkatif dengan pendengar melalui telepon, SMS, dan kartu 

request. 

11. Top 40 Ace 

Program ini disiarkan setiap hari sabtu pada jam 15.00 – 18.00 WIB. Program 

ini merupakan ajang chart 40 lagu mancanegara. 
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12. Indo Sa’kodi 

Program ini disiarkan setiap hari sabtu pada jam 18.00 – 20.00 WIB. Program 

ini merupakan ajang chart 20 lagu Indonesia. 

13. Indy’s Party 

Program ini disiarkan setiap hari sabtu pada jam 20.00 – 22.00 WIB. Program 

ini merupakan ajang play 10 lagu local indi yang sedang jadi hits. 

14. Clubbing Track 

Program ini disiarkan setiap hari sabtu pada jam 22.00 – 24.00 WIB. Program 

ini merupakan ajang clubbing on air radio, non stop dance dari high beat 

musik. 

15. Movie Zone 

Program ini disiarkan setiap hari minggu pada jam 20.00 – 21.00 WIB. 

Program ini berisi resensi film box office internasional dan nasional serta 

gossip – gossip artis Hollywood dan Indonesia. 

16. F3 Sunday 

Program ini disiarkan setiap hari minggu pada jam 21.00 – 24.00 WIB. 

Program ini berisi request dan ngobrolin tema anak muda dengan bahasa 

inggris, lagu mancanegara lewat SMS. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA ( KKM ) 

 

A. Kehumasan PT. Radio Bintang Media Swara ( solo_ radio 92,9 FM ) 

Seiring dengan perkembangan jaman, radio siaran semakin menjadi lirikan 

para pengusaha dan dianggap cukup menjanjikan untuk dijadikan peluang usaha 

atau bisnis sehingga semakin banyaknya bermunculan stasiun radio swasta baru 

yang tentu saja dengan system manajemen dan sajian siaran yang beragam. Radio 

siaran dinilai cukup efektif sebagai media massa elektronik selain televisi yang 

mempunyai sasaran khalayak dari kalangan bawah sampai kalangan atas. PT. 

Radio Bintang Media Swara sebagai media elektronik siaran yang tergolong 

masih baru, pada awalnya peranan PRO di solo_radio hanya untuk membangun 

image perusahaan sehingga menjadi sebuah radio yang popular di joglosemar dan 

menjalin hubungan baik dengan stakeholders perusahaan.  

Namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi, peranan PRO di solo_radio 

berubah fungsi. PRO bukan hanya sekedar meningkatkan image yang terbentuk 

dan mewujudkan misi perusahaan tetapi PRO akhirnya lebih cenderung 

mendahulukan kepentingan komersial yaitu dengan menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain yang mempunyai nilai ( value ) yang dapat bermanfaat untuk 

kepentingan solo_radio. Misalnya, RSHEC beriklan di solo_radio dan pihak 

RSHEC memberikan kompensasi yang berupa voucher kamar deluxe Quality 

Hotel. Sedangkan untuk menangani kerjasama full barter yaitu langsung oleh 

General Manager melalui petugas front office. 
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Dalam melaksanakan perannya, PRO memiliki pedoman perencanaan 

pekerjaan setiap bulannya sehingga segala kegiatan PRO dapat terprogram dengan 

baik. Setiap menjalankan tugas dan perannya, PRO tentu saja juga sering 

mengalami berbagai macam kendala yang mengharuskan image perusahaan 

dipertaruhkan pada publik ( klien dan masyarakat ). Misalnya apabila terjadi 

kesalah pahaman dengan klien maka PRO dapat berperan dalam mengcover 

image perusahaan di depan klien demi menjaga hubungan baik ( good relations ) 

dengan klien. Dengan demikian, seorang PRO mempunyai peranan yang penting 

dalam suatu perusahaan. 

B. Tempat dan Waktu KKM 

Pelaksanaan kegiatan magang yang merupakan serangkaian dari Kuliah 

Kerja Media 2006 ini dilaksanakan di PT. Radio Bintang Media Swara                  

( solo_radio 92,9 FM ) yang terletak di jalan Menteri Supeno No. 6 Manahan 

Surakarta. 

Sebenarnya aktivitas Kuliah Kerja Media tersebut dilaksanakan selama tiga 

bulan pada periode Pebruari - April, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2006 dan 

berakhir pada tanggal 31 April 2006. Akan tetapi, berhubung ada salah satu 

General Administration di Business Development Division yang mengambil cuti 

hamil selama tiga bulan maka terhitung mulai 16 Januari 2006, penulis diminta 

pihak manajemen untuk masuk  magang lebih awal yaitu pada tanggal 16 Januari 

2006. Menurut kesepakatan antara pihak manajemen ( resource division ) dengan 

penulis yaitu untuk tanggal 16 sampai dengan 31 Januari 2006 hanya sebatas masa 
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orientasi dan pengenalan. Dan pada tanggal 1 Februari 2006 barulah penulis 

melaksanakan magang secara resmi. 

Selama melaksanakan magang, penulis masuk kerja mulai hari senin hingga 

hari sabtu dengan jam kerja sesuai dengan jam kerja karyawan non operasional 

penyiaran yaitu mulai jam 08.00 – 16.00 WIB. Sedangkan untuk karyawan 

operasional diperkerjakan dengan system shift. Dalam sehari, kegiatan magang 

dilaksanakan selama 8 jam dan mendapat jatah istirahat selama satu jam yaitu jam 

!2.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada hari jumat, istirahat mulai jam 11.30 – 13.30 

WIB. Namun, ditengah perjalanan pelaksanaan Kuliah Kerja Media, penulis tidak 

mampu menyelesaikan kewajiban dan apa yang telah disepakati antara penulis 

dengan pihak manajemen dikarenakan adanya rasa kekecewaan penulis terhadap 

ketidak transparanan pihak manajemen solo_radio 92,9 FM. Jadi penulis hanya 

mampu melaksanakan sampai tanggal 16 Maret 2006. 

C. Bidang Pelaksanaan Magang 

Selama masa kegiatan Kuliah Kerja Media 2006 di PT. Radio Bintang 

Media Swara ( solo_radio 92,9 FM ), penulis ditempatan dibidang Public 

Relations yang berada dibawah Bussines Development Division yang dipimpin 

oleh business development manager. 

Namun pada praktiknya, penulis ternyata lebih banyak diberatkan dalam 

pekerjaan seorang general administration, tetapi juga masih punya sedikit 

kesempatan untuk mengikuti kegiatan PR. Tidak banyak yang penulis lakukan 

dalam kegiatan PR solo_radio sehinga tidak begitu mengerti tentang ke – PR – an 

eksternal. Penulis mengetahui tentang ke – PR – an solo_radio 92,9 FM melalui 
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dengan berbagi pengalaman dengan Public Relations Officernya dan beberapa 

karyawan yang berkaitan dengan ke – PR – an seperti ME, MD, Produser & 

reportase, ARO, dll. Dengan demikian penempatan tersebut masih kurang sesuai 

dengan jurusan public relations untuk pembelajaran dan penerapan ilmu – ilmu 

public relations dalam dunia kerja. 

Dalam penempatannya di Bussiness Develompent Division, penuls 

mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman baru tentang hal – hal yang 

berkaitan dengan hubungan komunikasi internal perusahaan dan sedikit mengenai 

hubungan komunikasi  eksternal serta peranan PR daam kaitannya dengan stoke 

holder perusahaan.  

D. Penanggung Jawab Magang 

Penanggung jawab kegiatan magang di PT. Radio Bintang Media Swara       

( solo_radio 92,9 FM ) periode Februari – Maret adalah Echlesia Listyawati 

Santosa Putri selaku Public Relations Officer yang memegang peranan penting 

dalam perusahaan dan posisi di Bussiness Development Division. Dengan 

bantuannya dan seluruh karyawan solo_radio 92,9 FM terutama karyawan di 

Bussines Development Division, maka penulis dapat melaksanakan tugas – tugas 

yang diberikan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi serta mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman yang berharga. 

E. Pelaksanaan Kegiatan Magang 

Sebagai sebuah stasiun radio, rangkaian program acara dan kegiatan sehari – 

hari di solo_radio 92,9 FM tidak dapat dilepaskan dari bidang kerja PR dan 

penerapan segala peranannya. Hal tersebut menjadi suatu hal yang wajar karena 
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setiap saat, perusahaan selalu ingin menjalin hubungan dengan publiknya ( stake 

holder perusahaan ), baik publik intern maupun publik ekstern. Secara umum, 

sasaran kegiatan PR adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan dan 

dapat membangun serta menjaga image ( citra ) yang positif untuk perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, perlu diupayakan hubungan yang 

harmonis antara PR dengan publiknya. Hal tersebut disebabkan karena setiap saat 

radio selalu mempublikasikan sesuatu, mengiklankan banyak hal, serta mencoba 

memasarkan produk mereka beserta ide –ide yang kreatif agar mencapai target 

yang dinginkan perusahaan, masyarakat, dan klien yang bersangkutan. Maka 

diperlukan sebuah cara yang tepat untuk menempatkan kegiatan – kegiatan 

tersebut sebagai satu aspek yang menguntungkan dan mendatangkan profit yang 

besar bagi perusahaan dan stakeholdersnya. Perusahaan dapat mempergunakan PR 

sebagai suatu media yang paling tepat untuk menjembatani dengan 

stakeholdernya, agar dapat tercapai suatu hubungan yang harmonis. Hal ini 

membuktikan bahwa PR memegang peranan yang sangat perting demi kemajuan 

suatu perusahaan.  

Untuk mewujudkan misi perusahaan, program – program kerja PR dengan 

segala kegiatannya untuk menarik audience, mempertinggi profit, 

mempertahankan dan mendapatkan klien baru, menjali hubungan baik dengan 

publik dan klien, serta berbagai kebaikan  yang lainnya. Pada Kuliah Kerja Media 

kali ini, merupakan tugas penulis untuk mengamati, mencermati, mempelajari, 

menganalisi, dan mendata kejadian – kejadian serta penerapan ilmu Public 

Relations dalam bidang kerja dan kegiatan – kegiatan sehari –hari di solo_radio 
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92,9 FM. Namun tidak banyak yang penulis lakukan pada saat magang, maka 

penulis tidak dapat mengutarakan banyak hal tentang ke PR an solo_radio 92,9 

FM. 

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Media selama bulan Februari sampai 

dengan Maret ini akan penulis jabarkan menjadi enam periode dalam hitungan 

minggu. Berikut ini adalah kegiatan yang penulis lakukan di solo_radio 92,9 FM 

tiap minggunya adalah : 

1. Minggu ke I ( periode 1 Februari s/d 8 Februari 2006 ) 

a. Berhubung 15 hari sebelumnya penulis sudah mulai masuk magang 

sebagai masa orientasi, penulis sudah cukup mengenal seluruh personil 

solo_radio 92,9 FM. Hanya saja masih perlu adaptasi lebih lanjut, 

dikarenakan banyaknya karyawan dengan system shift. Pada saat masa 

orientasi, penulis melaksanakan pengenalan karyawan dan mendapatkan 

pengarahan secara langsung oleh Ibu Echlesia Listyawati Santosa Putri 

selaku PRO dan sekaligus penanggung jawab membimbing penulis 

sebelum penulis memulai kegiatan orientasi. 

b. Mempelajari company profile perusahaan agar penulis lebih mengenal 

perusahaan dan file – file yang ada. 

c. Menerima telepon dari luar perusahaan maupun dari dalam, yang 

kemudian disampaikan kepada personil atau staff solo_radio 92,9 FM 

maupun menjawab pertanyaan dari monitor dan klien yang 

berkepentingan, berkaitan dengan event yang diadakan, maupun program 

acara di solo_radio 92,9 FM. Solo_radio mempunyai lima line nomor 
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telepon yaitu 0271731341, 0271731342, 0271731343 ( Bussines ), 

0271731344, 0271731345 ( DJ ).  Semua nomor tersebut sentral pada satu 

pesawat telepon dan untuk menyalurkannya terdapat line pararel yang 

mempunyai kode – kode tersendiri di setiap pesawat teleponnya.Adapun 

line pararel. 

d. Membantu menjaga front office disaat penulis tidak ada pekerjaan. Penulis 

membantu apabila ada telepon yang masuk kemudian menyalurkannya 

kepada yang berkepentingan melalui line telepon pararel, menerima surat 

– surat dan proposal yang masuk, melayani sagala kepentingan solo lovers 

yang berupa pembelian tiket jika sedang ada event, pembelian kartu 

request dan kaset, melayani pertanyaan – pertanyaan solo lovers yang 

berkaitan dengan program – program siaran di solo_radio 92,9 FM.  

Adapun  line parallel telepon yaitu : 

- 110 :  Accounting 

- 102 :  Produser dan Reportase 

- 103 :  Bussines Development Division 

- 108 :  HRD  

- 105 :  ARO 

- 106 :  GM Room    

- 104 :  Ruang siaran 

- 111 :  Security 

e. Membuat kontrak media dengan mengikuti format yang sudah tersedia 

filenya. Menurut prosedur yang ada, kontrak media dibuat setelah MoU 
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disepakati antara pihak radio dan klien yang kemudian persetujuan dengan 

penandantanganan kontrak media sebelum dilaksanakan proses produksi. 

f. Membantu mengirimkan fax ke PT. Radio Ardan Bandung, PT. Radio 

Istara, PT. Radio Hardrock Bali, Aneka Yess terkait dengan event atas 

kerjasama pihak radio dengan Aneka Yess yang akan diselenggarakan di 

Yogyakarta. Dan kebetulan event tersebut ditangguhkan dahulu hari 

pelaksanaanya maka perlu diinformasikan keseluruh pihak terkait. Selain 

itu, penulis juga mengirimkan fax ke PT. Radionet Cipta Karya terkait 

event valentine “ IM3 Super Love ”, Warner Music Indonesia, EMI 

Indonesia. 

g. Membuat surat penawaran sponsorship kepada PT. HM Sampoerna terkait 

program regular “ Jazz Jemuah Live at Jineng Bali Resto & Lounge ” 

h. Menerima tamu yang memasukkan proposal untuk mengajukan kerjasama 

barter. Biasanya event – event tersebut membutuhkan media patner untuk 

promosi dan publikasi dan biasanya klien memberikan kompensasi untuk 

solo_radio 92,9 FM yang berupa MC Announcement, pencantuman logo 

di backdrop dan media publikasi cetak, tiket free pass, dll. 

i. Membuat laporan bukti penyiaran dari order yang telah selesai disiarkan 

dan akan dikirimkan kepada klien. Berhubung terlalu banyak yang harus 

dikerjakan jadi penulis merekap laporan dari log iklan setiap hari. Adapun 

klien – kliennya adalah Darma Speed, PT. Media Network Wahana ( iklan 

A Mild On Radio ), Arya Salon ( Program Title & Kuis berhadiah voucher 

Arya Salon ), Artcik ( iklan Pantene ), Be – Gaya, PT. Suzuki Indosolo 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



49 

 

Gemilang ( iklan Suzuki ), PT. Yamaha Panggung Motor, PT. Wahana 

Sarana Lestari ( Bengawan Sport Centre ), PT. Radionet Cipta Karya          

( event IM3 Super Love ), PT. Indosat ( Iklan Mentari Paket Mudik ), 

ELTI Solo ( iklan ELTI ). 

j. Menerima tamu dari ATMI yang akan menandatangi kontrak media kerja 

sama semi barter dan membayar 50% dari harga yang telah disepakati 

dengan PRO tentang event “ ATMI’s Struggling ”.  

2. Minggu II ( periode 9 Februari s/d 15 Februari 2006 ) 

a. Merekap laporan bukti penyiaran  yang akan dikirim untuk klien yaitu PT. 

Media Network Wahana ( iklan A Mild On Radio ), PT. Suzuki Indosolo 

Gemilang ( iklan Suzuki ), PT. Radionet Cipta Karya   ( event IM3 Super 

Love ), ELTI Solo ( iklan ELTI ), PT. Yamaha Indonesia, Lor In Bussines 

Resort & Spa, Matahari Departement Store Solo Grand Mall ( event 

Romantic Shopping ). 

b. Menerima telepon dari luar perusahaan ( klien ) maupun dari dalam, yang 

kemudian disampaikan kepada personil atau staff solo_radio 92,9 FM 

maupun menjawab pertanyaan dari monitor dan klien yang 

berkepentingan, berkaitan dengan event yang diadakan, maupun program 

acara di solo_radio 92,9 FM. 

c. Membuat order kerja untuk pelaksanaan proses produksi yaitu iklan 

Kompas Yogyakarta, event Sweet Banana Band, Fakultas Kedokteran 

UNS ( symposium ). 
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d. Membuat surat pengantar kepada PT. Media Network Wahana  untuk 

mengirimkan revisi laporan bukti penyiaran iklan A Mild On Radio bulan 

Januari serta mengirimkannya via jasa pengiriman Fancy.  

e. Mengirimkan fax ke TJ’s Extra Ordinary Club Yogyakarta ( Company 

Profile dan Rate 2006 ), PT. Media Network Wahana. 

f. Membantu merekap SMS Polling dalam rangka event valentine IM3 

Super Love untuk menentukan pemenang peserta love mate. 

g. Ikut berpartisipasi membantu menjadi salah satu kru Properti Set dalam 

rangka event valentine “ IM3 Super Love ” pada tanggal 14 Februari 2006 

pukul 18.30 – 22.00 WIB. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara 

PT. Indosat, PT. Radionet Cipta Karya, solo_radio 92,9 FM with Jineng 

Bali Resto & Lounge. Setiap tahun solo_radio selalu membuat event – 

event seperti ini agar membuat solo lovers lebih tertarik dengan 

keberadaan solo_radio dan secara otomatis image yang positif akan 

terbentuk dengan sendirinya. Event seperti merupakan salah satu bentuk 

menjalin komunikasi dengan para pendengarnya yang dikemas secara 

kreatif . 

h. Menerima tamu dari mataya production yang akan memasukkan proposal 

untuk kerjasama barter event pameran fotografi di Balai Sujatmoko. 

3. Minggu III ( periode 15 Februari s/d 22 Februari 2006 ) 

a. Merekap laporan bukti penyiaran  yang akan dikirim untuk klien yaitu PT. 

Media Network Wahana ( iklan A Mild On Radio ), PT. Suzuki Indosolo 

Gemilang ( iklan Suzuki ), ELTI Solo ( iklan ELTI ), PT. Yamaha 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



51 

 

Indonesia, ELTI Solo, Lor In Bussines Resort & Spa, Matahari 

Departement Store Solo Grand Mall, Malibu, PT. HM Sampoerna ( iklan 

Spekta Bola ). 

b. Menerima telepon dari luar perusahaan ( klien ) maupun dari dalam, yang 

kemudian disampaikan kepada personil atau staff solo_radio 92,9 FM 

maupun menjawab pertanyaan dari monitor dan klien yang 

berkepentingan, berkaitan dengan event yang diadakan, maupun program 

acara di solo_radio 92,9 FM. 

c. Membuat order kerja untuk pelaksanaan produksi yaitu Royal Season 

Hotel Education Center, PT. Sarana Bangun ( Solo Grand Mall ) 

kemudian mendistribusikan ke seluruh bagian divisi yang berkepentingan. 

d. Membuat kontrak media untuk ditindak lanjuti sebelum pelaksanaan 

produksi yaitu PT. Yamaha Panggung Sejahtera dan Royal Season Hotel 

Education Center. 

e. Sehubungan event Zone Modification kerjasama U mild dan Satoe 

Organizer, penulis mengirimkan fax kepada pihak event organizer terkait 

dengan solo_radio 92,9 FM dipercaya untuk menjadi media patner dan 

tempat pendaftaran Zone Modification. 

f. Berhubung PRO ( mbak Puput ) sedang sakit, penulis dipercaya untuk 

menghandle Royal Season Hotel Education Center mulai dari follow up, 

membuat kontrak media dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah 

pihak, membuat order kerja, menghandle materi iklan hingga iklan 

tersebut mengudara tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga follow 
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up PT. Yamaha Panggung Sejahtera karena marketing executif ( mas 

yudi) sedang outing hingga selesai proses administrasinya. 

g. Mengikuti meeting dengan klien “ Pengelola Solo Grand Mall ” bersama 

marketing executive ( mbak Atin ), PRO, dan tim M – stage yaitu bapak 

Yusuf di Food Court Solo Grand Mall mulai jam 13.00 – 15.00 WIB 

terkait dengan rencana program regular Solo Grand Mall dan penggunaan 

M – stage untuk program Solo Grand Mall. 

h. Menyiapkan log iklan untuk komersial produser yang digunakan untuk 

merekap iklan yang disiarkan setiap hari. 

i. Merapikan file – file log iklan dan kontrak media. 

 

4. Minggu IV ( periode 22 Februari s/d 01 Maret 2006 ) 

a. Merekap laporan bukti penyiaran  yang akan dikirim untuk klien yaitu PT. 

Media Network Wahana ( iklan A Mild On Radio ), PT. Suzuki Indosolo 

Gemilang ( iklan Suzuki ), ELTI Solo ( iklan ELTI ), PT. Yamaha 

Indonesia, ELTI Solo, Lor In Bussines Resort & Spa, PT. Konimex           

( event Hexos Cup), Malibu, PT. HM Sampoerna ( event Jikustik ), Two 

17, TIKI ( program title ), Area 27, PT. Lestari Putra Wira Sejati ( iklan 

Star Mild: apa obsesimu ? ), Solo Grand Mall ( iklan Ayo ke Solo Grand 

Mall ), Roti&Mie Merlion. 

b. Menerima telepon dari klien dan monitor. 

c. Sehubungan solo_radio ditunjuk sebagai ticket box konser jikustik, 

Membantu front office dalam penjualan tiket konser Jikustik yang 
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diadakan di UMS Pabelan dan mengikuti talkshow satu jam dengan 

jikustik di program cah solo. 

d. Melayani solo_lovers/pemenang kuis yang akan mengambil hadiah pada 

saat penulis mempunyai waktu luang. 

e. Membuat order kerja untuk pelaksanaan produksi yaitu Satoe Organizer     

( event Zone Modification ), Universal Music Indonesia ( promo album 

baru Marcell ) kemudian mendistribusikannya ke seluruh divisi yang 

bersangkutan. 

f. Membuat Kontrak Media untuk event Zone Modification yang kerja sama 

dengan U Mild yaitu Satoe Organizer. 

g. Ikut meeting dengan klien bersama marketing executive ( mbak Atin ) 

yaitu menemui ibu Gina ( store manager Matahari Departement Store 

Singosaren ) terkait iklan spot program matahari dust bulan maret dan 

menemui pemilik Inside Distro untuk kejelasan kerjasama semi barter. 

h. Membaca dan mempelajari majalah Olga! dan company profilenya. 

Majalah ini terbitan kota Semarang dan akan mengajukan kerjasama full 

barter untuk mempromosikan majalah tersebut di kota Solo. 

i. Membuat surat kehilangan untuk Sri Nugroho ( Produser & reporter 

solo_radio 92,9 FM ) yang kehilangan dompet dan sejumlah surat – surat 

penting. 

j. Ikut meeting dengan karyawan seluruh divisi di Jineng Bali yang 

membicarakan mengenai prosedur baru tentang pembuatan iklan adlips 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



54 

 

dan iklan spot karena sebelumnya sempat terjadi kesalahan prosedur 

dalam melaksanakan pembuatan iklan event jikustik. 

k.  Merapikan file – file kontrak. 

5. Minggu V ( periode 02 Maret s/d 08 Maret 2006 ) 

a. Merekap laporan bukti penyiaran  yang akan dikirim untuk klien yaitu PT. 

Media Network Wahana ( iklan A Mild On Radio ), PT. Suzuki Indosolo 

Gemilang ( iklan Suzuki ), ELTI Solo ( iklan ELTI ), PT. Yamaha 

Indonesia, ELTI Solo, PT. Konimex ( event Hexos Cup), Malibu, PT. HM 

Sampoerna ( event Jikustik ), Two 17, TIKI ( program title ), Area 27, PT. 

Lestari Putra Wira Sejati ( iklan Star Mild: apa obsesimu ? ), Roti&Mie 

Merlion. 

b. Menerima telepon dari klien dan monitor. 

c. Membuat order kerja untuk pelaksanaan produksi yaitu PT Indosat, PT. 

Radionet Cipta Karya, Wapala Exess USBS, Universitas Satya Wacana 

Salatiga, Joglo Semar Shuttle Bus, Matari Advertising ( iklan Paramex ), 

PT. Warner Music Indonesia ( promo album baru SamSons dan jumpa 

fans ) kemudian mendistribusikannya ke seluruh divisi yang bersangkutan. 

d. Mengirimkan fax ke bapak Norman Telkomsel untuk mengajukan 

penawara kerjasama sponsorship dalam rangka ulang tahun ELTI dan 

recruitment Announcer Teen. 

e. Mengirimkan surat ke Matari Advertising, PT. Media Network Wahana, 

Mindshare ( PT. Unilever ) via jasa pengiriman Fancy. 

f. Follow up penawaran kerjasama dengan bapak Norman ( PT. Telkomsel ). 
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g. Membuat Kontrak Media untuk program regular “ Jazz Jemuah Live at 

Jineng Bali Resto & Lounge ” yaitu PT. HM Sampoerna. 

h. Membuat surat pengantar ke Matari Advertising untuk mengirimkan copy 

slip  Additional Order untuk iklan spot PARAMEX yang sudah ditanda 

tangani. 

i. Merapikan file – file yang terkena virus yang mengakibatkan file folder 

IKLAN hilang semua dan akhirnya penulis mengulang semua pekerjaan. 

6. Minggu VI ( periode 09 Maret s/d 15 Maret 2006 ) 

a. Merekap laporan bukti penyiaran  yang akan dikirim untuk klien yaitu PT. 

Suzuki Indosolo Gemilang ( iklan Suzuki ), PT. Yamaha Indonesia, ELTI 

Solo, Area 27, PT. Lestari Putra Wira Sejati ( iklan Star Mild: apa 

obsesimu ? ), Roti&Mie Merlion, PT. Indosat ( iklan Mentari Hebat 

Berlima ), PT. Panggung Motor Sejahtera. 

b. Menerima telepon dari klien dan monitor. 

c. Mengirimkan tanda terima hadiah kuis A Mild On Radio via fax, 

mengirimkan media plan ke majalah Viplus via fax, mengirimkan 

company profile dan rate 2006 ke Jawa Timur Park via fax. 

d. Belajar membuat media plan yang berupa jadwal iklan ( Schedule of 

Advertisement ) untuk majalah viplus. Iklan tersebut dalam rangka 

mempromosikan majalah local yang masih baru tersebut.  

e. Membuat kontrak media untuk klien yaitu PT. Dewi Samudra Kusuma      

( peminjamanan genset dengan tariff per hari ). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



56 

 

f. Mengikuti jumpa fans SamSons di Jineng Bali Resto & Lounge pada 

tanggal 10 Maret 2006 jam 13.00 – 15.00 WIB. 

g. Membuat order kerja untuk pelaksanaan produksi yaitu TIKI dalam 

rangka perpanjangan kontrak program title TIKI kemudian 

mendistribusikannya ke seluruh divisi yang bersangkutan. 

h. Ikut meeting pagi harian mulai jam 08.00 – 09.00 WIB bersama ME dan 

GM di Jineng Bali Resto & Lounge yang membicarakan apa yang akan 

dilakukan ME hari ini dan target apa yang sudah dicapai. 

i. Ikut outing ME ( mbak Atin ) ke PT. Konimex untuk menemui bapak 

Handoyo untuk menyerahkan laporan bukti penyiaran dan live report 

event Hexos Cup di Bhineka Solo. 

j. Pada tanggal 15 Maret 2006 penulis melakukan interview dengan mbak 

Puput, Mbak Pipit, Mas Dicky, Mas Eza untuk menggali segenap 

pengalaman mereka miliki selama bekerja di bidang broadcasting. 

Dalam melaksanakan kerja magang, penulis juga mengalami kendala – 

kendala yang dihadapi, namun kendala yang ada sudah dapat diatasi dengan baik. 

Berikut ini kendala yang penulis hadapi selama melaksanakan kerja magang dan 

cara – cara yang penulis tempuh untuk mengatasinya adalah : 

a. Masih belum hafal semua karyawan diradio dan ada juga yang belum 

kenal sampai kerja magang berakhir. Penulis kebingungan pada saat 

menerima telepon dan harus menyalurkannya  kepada yang bersangkutan 

serta kebingungan ketika ada pertanyaan dari monitor. Cara – cara yang 
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penulis lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mulai menghafal 

karyawan dan banyak bertanya  pada instruktur atau karyawan lain. 

b. Masih belum memahami prosedur yang ada di perusahaan dan sering 

adanya kebijaksanaan yang berubah – ubah membuat penulis masih herus 

belajar dengan prosedur yang ada. Pada awalnya, penulis sering kali 

kebingungan harus bagaimana tetapi penulis banyak dibantu oleh rekan 

kerja yang lain dan melihat – lihat tata kerja karyawan lain sehingga tidak 

menjadi suatu masalah yang berat. 

c. Masih belum mengerti tata cara korespondensi yang baik. Penulis sering 

kali masih kebingungan dalam menyusun kata – kata pada saat membuat 

surat pengantar, laporan, kontrak, dll. Cara – cara yang penulis tempuh 

adalah dengan bertanya pada BD manager dan meminta pertimbangan 

beliau serta lebih banyak mempelajari arsip -  arsip yang ada. 

d. Masih grogi dalam menghadapi klien di telepon dan grogi dalam 

menghadapi tamu.  Cara – cara yang penulis tempuh adalah penulis belajar 

bersikap tenang dan menganalisa apa yang mereka inginkan. Setelah dua 

minggu penulis kerja magang dan menemui banyak tamu maka sudah 

tidak ada masalah lagi. 

e. Masih belum percaya diri terhadap apa yang dilakukan. Hal ini disebabkan 

penulis merasa takut salah dalam mengambil keputusan dan bersikap. Cara 

– cara yang penulis tempuh adalah dengan bertanya dengan BD manager 

atau PRO yang lebih berkompeten dalam hal ini. 
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f. Kinerja kurang maksimal karena penulis sering kali terlambat masuk kerja. 

Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan dirumah pada pagi hari yang 

membuat penulis kerepotan harus mengerjakannya sendiri dan masih harus 

mengurusi adik yang masih sekolah. Jadi terpaksa penulis sering 

terlambat. 

g. Belum banyak hal yang diketahui dan dapat dilakukan bila bertemu 

dengan klien karena setiap harinya penulis diberatkan dengan pekerjaan 

general administrasi dan internal sehingga penulis jarang mendapat 

kesempatan untuk mengikuti outing bersama PRO. Cara – cara yang 

penulis tempuh adalah mencari – cari kesempatan di saat waktu luang 

untuk menimba pengalaman dari PRO untuk mengetahui bagaimana 

pengalaman PRO pada saat outing. 

h. Penulis mulai malas mengerjakan kegiatan yang dilakukan karena timbul 

rasa kekecewaan penulis dengan pihak manajemen yang ada. Sehingga 

sampai penulis mengundurkan diri, penulis belum benar – benar mengerti 

peranan PR yang sebenarnya di solo_radio 92,9 FM terutama secara 

praktiknya lansung. 

Dari pelaksanaan, pengamatan dan data – data riil yang didapatkan selama 

kerja magang di PT. Radio Bintang Media Swara ( solo_radio 92,9 FM ), berikut 

ini hasil positif yang telah didapatkan penulis dalam memenuhi tujuan Kuliah 

Kerja Media adalah : 

1. Penulis mendapatkan pengalaman dan wawasan dunia kerja terutama di dunia 

radio dan entertainment selama melaksanakan magang di solo_radio 92,9 FM. 
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Banyak hal yang semula tidak penulis ketahui tentang dunia kerja, namun 

dalam pelaksanaan magang ini penulis mendapatkan serta menemukan hal – 

hal baru yang kemudian menambah wawasan penulis.  

2. Penulis mengetahui, mempelajari, menganalisis dan mengamati secara nyata 

tentang bagaimana tugas dan peranan praktisi  PR dalam menciptakan dan 

menjalin hubungan yang baik ( good relations ) dengan stakeholders 

perusahaan.  

3. Selama melaksanakan kerja magang di PT. Radio Bintang Media Swara           

( solo_radio 92,9 FM ), penulis belajar dan melatih diri untuk beradaptasi dan 

bersosialisasi di lingkungan kerja. Seperti halnya sebuah keluarga, setiap 

instansi terdiri atas beberapa bagian yang menempati posisinya masing – 

masing. Dalam keluarga ini, diharapkan hubungan yang erat, kedekatan yang 

sehat, saling menghargai, menghormati,  dan saling membantu antar 

anggotanya. Hal inilah yang diambil pelajaran oleh penulis selama kerja 

magang di solo_radio 92,9 FM, dengan masing – masing bagian yang saling 

mendukung dan bekerja sama, maka selama itu pula solo_radio 92,9 FM tetap 

eksis di dunia bisnis. Dengan pengalaman untuk beradaptasi, ini maka jika  

suatu saat nanti ketika penulis telah terjun ke dunia kerja yang sebenarnya , 

penulis tahu bagaimana harus bersikap dan bersosialiasi dengan karyawan lain 

dalam perusahaan. Dengan lingkungan kerja yang nyaman karena adanya 

sikap saling manghargai dan mendukung, maka proses kerja pun data berjalan 

dengan lancar. 
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4. Penulis mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan khusus dari dunia kerja 

terutama dibidang PR beserta kegiatan – kegiatan yang menjadi praktek kerja 

PR, sehingga suatu saat nanti dapat penulis pergunakan untuk melaksanakan 

tugas – tugas secara optimal ketika terjun ke dunia kerja. Selama kerja 

magang di solo_radio 92,9 FM, penulis menjadi tahu bagaimana harus 

menangani sebuah permasalahan dan bagaimana harus menyikapi klien – 

klien yang berkaitan dengan pekerjaan. Penulis juga mengetahui bagaimana 

seorang PRO berusaha untuk menerapkan program kerja dan strateginya 

untuk mendukung kegiatan – kegiatan yang dilakukan di dunia kerja di sebuah 

stasiun radio. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada era globalisasi saat ini, radio swasta diharapkan mampu memberikan 

informasi dan hiburan ( entertain ) yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Radio 

siaran ( radio broadcast ) adalah salah satu aspek dari komunikasi. Karena 

sifatnya auditori, untuk didengarkan, lebih mudah orang menyampaikan pesan 

dalam bentuk acara yang menarik. Sebuah radio siaran memerlukan strategi yang 

cerdas dan membangun, dan strategi PR adalah salah satu yang palin tepat untuk 

dilaksanakan karena siaran radio mempunyai dayakekuatan dalam mempengaruhi 

khalayak.  

Solo_radio 92,9 FM adalah salah satu radio siaran yang berdiri kurang lebih 

tiga tahun yang lalu di wilayah eks karesidenan surkarta. Dalam kegiatan sehari – 

hari, praktisi PR di solo_radio 92,9 FM mempunyai peranan yang sangat dominan 

dan penting dalam kaitan dan tugasnya sebagai jembatan yang menghubungkan 

pihak – pihak yang berkompeten dalam dunia bisnis dengan perusahaan. 

Peranan public relations adalah salah satu kunci untuk memahami fungsi 

PR. Disamping itu juga merupakan  kunci untuk pengembangan peranan praktisi 

PR dan pencapaian professional dalam PR dan PR harus mampu menciptakan 

hubungan – hubungan yang saling bermanfaat dengan publiknya. Dari pengertian 

ini maka praktisi PR sebisa mungkin harus dapat membangun hubungan yang 

baik ( good relations ) yang kemudian meningkatkan hubungan baik tersebut 
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antara perusahaan dengan segenap stakeholdersnya. Stakeholders disini adalah 

setiap kelompok yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang 

mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Hubungan dengan berbagai publik tersebut sangat penting untuk dipelihara 

dan dibina dalam rangka menimbulkan goodwill dan kepercayaan pada publik dan 

dalam rangka menimbulkan pengertian bersama dan hubungan yang harmonis 

antara kedua belah pihak, organisasi dan publik. Setiap perusahaan mempunyai 

pandangan dan segmentasi yang berbeda dalam menetapkan khalayak mana yang 

harus menjadi prioritas. Dalam menciptakan hubungan baik dan harmonis dengan 

stakeholdernya demi membangun image perusahaan yang positif, perusahaan 

harus melakukan tindakan – tindakan komunikasi yang tepat dan seimbang. 

Komunikasi yang dilakukan secara kontinyu dapat membantu kondisi perusahaan 

untuk tetap stabil dan maksimal. 

Penulis mendapati bahwa di solo_radio 92,9 FM, praktisi PR selain harus 

menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal, juga mempunyai hubungan 

yang baik dengan pihak internal secara personil. Solo_radio juga selalu berusaha 

untuk menciptakan hubungan yang harmonis serta menciptakan keserasian yang 

telah ada demi mencapai misi bersama yaitu membangun image ( citra ) 

perusahaan yang positif kemudian berperan aktif dalam upaya menjaga dan 

meningkatkan citra yang sudah terbentuk demi memperoleh kepercayaan publik 

untuk menjadi stasiun radio yang popular. Dalam menjaga hubungan dengan 

klien, ini terlihat ketika masa kontrak telah habis atau kerja sama dengan 

solo_radio sudah berakhir, praktisi PR tetap menjalin hubungan baik dengan 
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mereka ( keep and touch ) meskipun hanya sekedar memberikan kartu ucapan 

selamat hari raya atau ucapan selamat ulang tahun perusahaan.  

B. Saran 

Dalam pelaksanaan kerja magang di PT. Radio Bintang Media Swara            

( solo_radio 92,9 FM ), penulis banyak mengamati dan mempelajari hal – hal 

yang ada dan mengalami berbagai kejadian dalam kaitannya dengan pekerjaan. 

Berikut ini masukan yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan yaitu : 

1. Solo_radio 92,9 FM mempunyai berbagai macam fasilitas yang cukup 

lengkap, hal tersebut sudah cukup baik. Akan tetapi alangkah baiknya lagi jika 

fasilitas yang tersedia tersebut dapat dipergunakan secara optimal dan berdaya 

guna. Selain dapat menmaksimalkan kegunaan fasilitas, juga dapat 

menghemat anggaran yang dikeluarkan bagi penggunaan dan perawatan 

fasilitas tersebut. 

2. Sebagai stasiun radio yang bersegmentasi pasar anak muda, solo_radio 92,9 

FM telah memprogram acar secara menarik. Banyak acara yang dibuat dan 

ditujukan bagi remaja, hal ini sangat mengembirakan. Namun beberapa 

program acara sepertinya perlu diragamkan lagi karena terlihat monoton di 

setiap harinya. Sajian yang beragam dan menarik akan dapat menciptakan 

minat dengar bagi monitornya. 

3. Individu – individu yang menyukai dan bergerak di dunia entertainment 

adalah orang – orang yang berjiwa dinamis, karenanya dunia ini tidak pernah 

berhenti pada satu titik. Inilah yang bisa dijadikan patokan oleh solo_radio 
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dalam memprogram acara dan mengadakan event. Solo_radio dapat 

menampilkan suatu gebrakan yang menarik dan berbeda dari yang 

ditampilkan stasiun radio lain. Tidak harus sesuatu hal yang baru, tetapi akan 

menjadi spektakuler ketika dikemas dengan sedemikian rupa dan dengan 

strategi PR yang tepat. 

4. Sistem manajemen yang ada di solo_radio 92,9 FM sudah bagus. Akan tetapi 

sepertinya masih perlu adanya ketransparanan dari pihak – pihak personel 

manajemen sehingga akan lebih baik lagi. 

5. Di dunia bisnis dewasa ini, dalam sebuah perusahaan seringkali muncul 

barbagai macam permasalahan, baik internal maupun eksternal. Tidak 

terkecuali di perusahaan yang bergerak dibidang bisnis radio seperti 

solo_radio. Permasalahan – permasalahan tersebut menuntut penyelesaian 

yang cerdas dan efektif. Diperlukan strategi dan pemikiran yang jitu untuk 

mengatasinya. PRO adalah jembatan yang bisa menghubungkan berbagai 

pihak bermasalah yang berkaitan dengan perusahaan. Antara karyawan 

dengan karyawan lain, atasan dengan bawahan, klien dengan perusahaan, 

perusahaan dengan masyarakat, masalah periklan, publisitas, promosi, 

ataupun hubungan dengan publik. Alangkah baiknya jika PRO menempati 

posisi dan memegang managemennya sendiri tanpa berada dalam managemen 

yang lain, sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya dengan leluasa. 

Pemberian mandat oleh atasan juga amat diperlukan oleh PRO untuk 

membuat keputusan dibidangnya demi kelangsungan perusahaan. Yang perlu 

ditekankan adalah bahwa citra perusahaan adalah sesuatu yang amat sensitive, 
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Karena itulah PRO harus mempunyai pengaruh yang kuat dalam struktur 

organisasi untuk dapat mengambil langkah – langkah yang tepat dan cepat 

bagi perusahaan tanpa harus melaksanakan prosedur yang sebenarnya tidak 

diperlukan. Citra perusahaan harus dibangun, dipertahankan dan ditata 

sedemikian rupa, tugas yang tidak mudah ini merupakan tantangan besar bagi 

PRO. Bahwasannya PRO berdiri di managemennya sendiri, itulah yang bisa 

dilakukan oleh solo_radio 92,9 FM untuk mengantisipasi berbagai 

keburukanyang mungkin saja dapat merusak citra perusahaan.  

Sedangkan saran bagi D III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yaitu : 

a. Pihak fakultas sebaiknya mengadakan pembekalan magang yang lebih 

maksimal agar mahasiswa tidak kaget dalam menjalani kegiatan kuliah kerja 

media/magang. 

b. Pihak fakultas sebaiknya lebih sering melaksanakan kegiatan kunjungan ke 

suatu instansi agar dapat menambah wawasan intelektual dan pengetahuan 

mahasiswa tentang suatu instansi tersebut. 

c. Sebaiknya lebih memaksimalkan dalam pemakaian fasilititas yang tersedia 

bagi kepentingan mahasiswa. 
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