
 

Strategi Perencanaan Public Relations PT. Suara 

Merdeka Press Dalam Mengatasi Minimnya Minat 

Membaca Koran Pada Anak Muda 

 

 

Artikel Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Selfiana Un (602013602) 

Dra. Lina Sinatra Wijaya, M. A. 

Richard Gordon Mayopu, S.Sos., M. Si. 

 

 

 

Program Studi Public Relations 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

April 2015 



 

 

Strategi Perencanaan Public Relations PT. Suara 

Merdeka Press Dalam Mengatasi Minimnya Minat 

Membaca Koran Pada Anak Muda 

 

Artikel Ilmiah 

 

Diajukan Kepada  

Fakultas Teknologi Informasi  

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Selfiana Un (602013602) 

Dra. Lina Sinatra Wijaya, M. A. 

Richard Gordon Mayopu, S.Sos., M. Si. 

 

 

Program Studi Public Relations 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga 

April 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 



1 

 

Strategi Perencanaan Public Relations PT. Suara Merdeka Press 

Dalam Mengatasi Minimnya Minat Membaca Koran Pada Anak 

Muda  
 

1
Selfiana Un, 

2
Lina Sinatra Wijaya, 

3
Richard Gordon Mayopu 

Program Studi Public Relations 

Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Satya Wacana 

Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia 

Email: 
1
602013602@student.uksw.edu, 

2
lina.sinatra@staff.uksw.edu, 

3
richard.mayopu@staff.uksw.edu   

 

Abstract 
 

Consumer is one of the most important things for a company, and also for PT. Suara Merdeka as a 

media company. Consumers or readers are the decisive factor for the company’s existence. Suara Merdeka 

needs adolescent readers as Harian Suara Merdeka regeneration readers in the future. From the obtained data, 

the number of under 20 year readers is decreasing. In 2009, the number of Harian Suara Merdeka’s 

adolescent readers is 78,8 %, but in 2011, it becomes 1,82 %. This decrease is caused by the emergence of 

other newspapers in Central Java as the market segmentation. In the other side, the changing time to digital 

era caused the interest in reading the newspapers by the teenagers is also decreasing. Based on this situation, 

Suara Merdeka needs to make a Public Relation’s planning strategy to reach out the adolescent readers. This 

study aims to describe how PR Planning strategy conducted in Suara Merdeka can overcome the lack interest 

in reading a newspaper by the adolescent readers. This study used the discriptive qualitative research method 

by using interview, observation and literature study for collecting the data. The result of this study is the PR 

planning strategy that consists of: the situation and stakeholder analysis, planning, implementation 

(communication) and evaluation can influence the increase of adolescent readers in Suara Merdeka. 

 

Key words: Adolescent Readers, Decreasing, Planning Strategy 

 

Abstrak 

 

Konsumen merupakan salah satu hal yang paling penting bagi perusahaan, demikian juga halnya 

dengan PT. Suara Merdeka sebagai perusahaan media. Konsumen atau pembaca merupakan factor penentu 

eksistensi perusahaan. Suara Merdeka membutuhkan pembaca remaja sebagai regenerasi pembaca di waktu 

yang akan datang. Dari data yang diperoleh, jumlah pembaca dengan usia di bawah 20 tahun mengalami 

penyusutan. Pada tahun 2009, jumlah pembaca remaja Harian Suara Merdeka adalah 78,8 %, akan tetapi pada 

tahun 2011, jumlah pembaca remaja menjadi 1,82 %. Penyusutan jumlah pembaca remaja ini dikarenakan 

oleh bermunculannya Surat Kabar lain di Jawa Tengah sebagai segmentasi pasarnya. Selain itu, perubahan 

jaman yang mengarah ke era digital menyebabkan berkurangnya minat membaca Koran oleh remaja. 

Berdasarkan situasi tersebut, Suara Merdeka perlu menerapkan sebuah strategi perencanaan Public Relations 

untuk menjangkau para pembaca remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi 

perencanaan PR yang dilakukan oleh PT. Suara Merdeka dalam mengatasi minimnya minat membaca Koran 

pada anak muda. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

dimana wawancara, observasi dan studi literatur digunakan untuk memperoleh data. Hasil dari penelitian ini 

adalah adanya strategi perencanaan PR yang terdiri dari analisis situasi dan analisis stakeholder, perencanaan, 

pelaksanaan (komunikasi), dan evaluasi yang dapat mempengaruhi peningkatan pembaca remaja Harian 

Suara Merdeka. 

 

Kata Kunci:  Pembaca Remaja, Penyusutan, Strategi Perencanaan 
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1. Pendahuluan

Media Cetak khususnya Surat Kabar (Koran) merupakan salah satu media 

penyebaran informasi dan berita yang paling tua di dunia. Suara Merdeka adalah 

salah satu contoh Surat Kabar yang ada di pulau Jawa khususnya Jawa Tengah. 

Berdasarkan keberadaan dan jangkauan peredarannya, Suara Merdeka merupakan 

sebuah Surat Kabar daerah (lokal). Surat kabar lokal adalah Surat Kabar yang 

terbit di daerah, mencakup satu Kota atau Kabupaten dan hanya diedarkan di Kota 

atau Kabupaten tersebut (lokal) ataupun mencakup satu atau lebih wilayah 

Propinsi (regional) [1]. Pada dasarnya media massa atau dikenal dengan sebutan 

Pers memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan, kontrol sosial, dan juga sebagai lembaga ekonomi, sebagaimana yang 

tertuang dalam Bab II, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 

1999 tentang Pers [2].  

Sebagai lembaga ekonomi, pers (Media Massa) merupakan suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang penyebaran informasi dengan berita sebagai 

produknya (khususnya Surat Kabar), dengan tujuan memperoleh keuntungan yang 

maksimal dari hasil produksi tersebut untuk kelangsungan hidup lembaga pers itu 

sendiri [3].  PT. Suara Merdeka Press, dengan produk Harian Suara Merdeka tentu 

membutuhkan pembaca untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pembaca 

bagi perusahaan Surat Kabar merupakan sesuatu yang sangat penting. Perusahaan 

tidak dapat berjalan jika tidak memiliki pembaca. Demikian juga dengan Suara 

Merdeka. Pembaca surat kabar Harian Suara Merdeka memiliki karakteristik 

seperti dalam Tabel 1. 

Tabel 1: Karakteristik Pembaca Harian Suara Merdeka 

(Media Kit SMNetwork 2014) [4] 

Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak ada batasan pembaca surat kabar 

Harian Suara Merdeka. Secara khusus, penelitian ini hanya difokuskan pada 

pembaca anak muda dengan kisaran usia 14 sampai 20 tahun. Hal ini dikarenakan 

remaja adalah masa dimulainya pencarian jati diri dan masa pengambilan 

keputusan terkait dengan apa yang akan dilakukan [5]. Pada masa-masa remaja 

informasi menjadi suatu hal yang penting dibandingkan pada masa anak-anak 

(dibawah umur 13 tahun) dan Media Massa, khususnya Koran dapat dimanfaatkan 

sebagai media informasi bagi remaja.  Di sisi yang lain, bagi perusahaan remaja 

(14-20 tahun) merupakan konsumen (pembaca) potensial bagi perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena, remaja bukan saja pembaca saat ini saja, tetapi juga pembaca 

di waktu yang akan datang. Perusahaan membutuhkan pembaca muda (anak 

muda) tetapi, jumlah pembaca Koran dengan usia remaja terus berkurang.  

No. Karakteristik 

1. Jenis Kelamin  Laki-Laki : 61 % 

 Perempuan : 39 % 

2. Usia  10-14 Tahun : 3 % 

 15-19 Tahun : 10 % 

 20-29 Tahun : 32 % 

 30-39 Tahun : 26 % 

 40-49 Tahun : 17 % 

 > 50 Tahun : 12 % 

3.  Pendidikan  Sarjana : 47 % 

 Diploma : 14 % 

 SMU : 18 % 

 SMP : 11 % 

 SD : 8 % 

 Non Formal : 3 % 
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Sebuah survei yang dilakukan oleh Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) pada 

tahun 2009 yang dilakukan dengan memetakan rangking surat kabar yang paling 

sering dibaca di Semarang adalah Suara Merdeka (78,7 %), Kompas (11,2 %), 

Jawa Pos (5,6 %), dan Meteor Semarang (1,1 %), dan lain-lain (1,1 %). 
 

Tabel 2: Rangking Surat Kabar Yang Paling Sering Dibaca 

(Pujiastuti, Rr. B. Natalia Sari, 2010) [1] 
Jenis Koran Pembaca Remaja Pembaca Dewasa Total 

Suara Merdeka 78,7 76,3 77,5 

Kompas 11,2 7,5 9,35 

Jawa Pos 5,6 6,5 6,05 

Meteor Semarang 1,1 5,4 3,25 

Seputar Indonesia 1,1 0 0,55 

Wawasan Semarang 0 3,2 1,6 

Lain-Lain 2,3 1,1 1,7 

Total 100 100 100 

 

Dari hasil survei Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) di atas, terlihat jelas 

bahwa Harian Suara Merdeka pada tahun 2009 merupakan Koran yang diminati 

oleh anak muda. Namun, di tahun yang sama sebuah penelitian oleh lembaga riset 

Mars Indonesia tentang “Perilaku Belanja Konsumen Indonesia 2009” 

menyimpulkan bahwa jumlah pembaca Koran mengalami penyusutan [6]. Data 

hasil survei Mars Indonesia diperkuat dengan hasil survei SPS terkait media 

penetration yang dilakukan di 3 Kota Besar yaitu Jakarta, Bandung, dan 

Semarang, untuk area Semarang, Harian Suara Merdeka memiliki jumlah 

pembaca muda 233 orang dari total responden 2.704 orang atau hanya sekitar 8% 

sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Media Penetration Leading Newspaper 2011 

(SPS Media Index; 2011) [7] 

 

Penyusutan jumlah pembaca usia remaja juga terlihat dari hasil survei 

yang dilakukan oleh Divisi Research and Development (R&D) PT. Suara 

Merdeka Press tentang Profil Pembaca Harian Suara Merdeka pada tahun 2011 

seperti dalam Gambar 2 berikut.  
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Gambar 2. Profil Pembaca Harian Suara Merdeka Berdasarkan Usia tahun 2011 

(Divisi Research and Development PT. Suara Merdeka Press) [8] 

 

Penyusutan pembaca Koran usia remaja (seperti yang terlihat dari data di 

atas) terjadi sebagai akibat dari bermunculannya koran-koran dengan segmentasi 

Jawa Tengah (seperti Harian Suara Merdeka) seperti Tribun Jateng dan Jawa Pos, 

dll, serta media cetak lainnya dengan pasar anak muda seperti majalah remaja. 

Selain itu, perubahan zaman ke era digital juga turut menjadi penyebab 

penyusutan pembaca tersebut. Sebelumnya, jika ingin mendapat informasi dan 

berita-berita orang membacanya dari Koran atau media cetak serta media 

elektronik (televisi dan radio), sekarang mengakses informasi melalui internet 

dengan menggunakan perangkat-perangkat digital (Laptop, Smartphone, tablet, 

dll). Pendapat ini, didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informasi memperoleh hasil bahwa 30 juta anak dan remaja 

Indonesia adalah pengguna internet. Internet digunakan sebagai media 

komunikasi dan mengakses informasi [9].  

PT. Suara Merdeka Press sebagai salah satu perusahaan media cetak, 

menyadari pentingnya anak muda sebagai pembaca potensial, demi menjaga 

eksistensi perusahaan di masa yang akan datang. Melalui Departemen Marketing 

Communication (selanjutnya MarComm), dilakukan perencanaan Public 

Relations (selanjutnya PR) dalam rangka menjangkau anak muda di Jawa Tengah 

yang merupakan pasar Koran Harian Suara Merdeka. Strategi perencanaan PR 

dalam mengatasi minimnya minat membaca Koran pada anak muda dengan 

kisaran umur 14-20 tahun merupakan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini, dengan subjek penelitian berupa strategi perencanaan PR dan lokasi 

dilakukannya penelitian ini adalah Departemen MarComm, PT. Suara Merdeka 

Press Semarang. Hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah deskripsi 

strategi perencanaan PR di PT. Suara Merdeka Press dalam mengatasi minimnya 

minat membaca Koran pada anak muda kisaran umur 14-20 tahun. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana strategi perencanaan 

Public Relations PT. Suara Merdeka Press dalam mengatasi minimnya minat 

membaca Koran pada anak muda?”.  
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3. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: Penelitian 

yang pertama adalah penelitian dengan judul Strategi Manajemen Suara Merdeka 

Untuk Mempertahankan Eksistensi Perusahaan Dalam Menghadapi Media 

Kompetitor Di Jawa Tengah [10]. Penelitian ini difokuskan pada strategi 

manajemen secara keseluruhan yang mencakup strategi komunikasi khususnya 

komunikasi pemasaran untuk menghadapi persaingan yang ada (munculnya media 

Koran baru dengan segmentasi pasar yang sama dan media online). Hasil dari 

penelitian ini adalah gambaran strategi manajemen Suara Merdeka untuk 

mengantisipasi persaingan media yang ada melalui peningkatan kualitas produk, 

promosi, dan distribusi.  

Penelitian yang kedua yaitu penelitian dengan judul Strategi Marketing 

Communications Grand City Mall Surabaya Dalam Membangun Brand Awarness 

Melalui Event Earth Hour 2013 [11]. Penelitian ini mendeskripsikan tentang 

strategi komunikasi pemasaran untuk meningkatkan brand awareness melalui 

Event Earth Hour 2013 yang dilakukan oleh Grand City Mall Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis strategi yang Marketing 

Communication dalam rangka membangun brand awareness melalui pelaksanaan 

tahapan strategi komunikasi pemasaran yang efektif yakni mengidentifikasikan 

audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih 

saluran komunikasi, menentukan total anggaran komunikasi, menetapkan bauran 

promosi, mengukur hasil promosi, serta mengelola dan mengkoordinasikan proses 

komunikasi pemasaran.  

Dari kedua hasil penelitian di atas maka dapat digambarkan beberapa 

persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti diantaranya adalah tugas dan 

peran manajemen dalam melakukan sebuah perencanaan program dalam 

menghadapi sebuah persoalan, sebagai usaha untuk menciptakan suatu hubungan 

dan keterikatan antara organisasi dengan publiknya. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada permasalahan dan tujuan perencanaan yang ingin dicapai. Penelitian 

yang dilakukan peneliti betujuan untuk menggambarkan strategi perencanaan PR 

dalam Suara Merdeka dalam meningkatkan minat membaca Koran pada anak 

muda sebagai calon pembaca potensial di masa yang akan datang. 

 

4. Kajian Pustaka 

Public Relations 

Praktek Humas atau PR adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan 

secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan 

segenap khalayaknya. Jefkins menyatakan bahwa Humas adalah sesuatu yang 

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun 

ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian [12]. 

Selain itu, Cutlip, Center dan Broom memberi penjelasan tentang PR sebagai 

fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik 

dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan 

atau kegagalan organisasi tersebut [13]. Dengan perkataan lain, segala bentuk 
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aktivitas dan tujuan PR adalah sebagai fungsi manajemen yaitu pembentukan dan 

pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan 

khalayaknya. 

Dari definisi di atas, fungsi PR dalam organisasi adalah menciptakan suatu 

hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya melalui adanya kejelasan 

informasi dan komunikasi yang baik sehingga pada akhirnya tercipta perubahan 

sikap publik terhadap organisasi yang pada dasarnya membawa keuntungan bagi 

organisasi. Selain itu, PR memiliki beberapa peranan sebagaimana yang 

dikelompokkan oleh Dozier dan Broom yaitu antara lain (1) Penasehat Ahli 

(Expert prescriber), (2) Fasilitator komunikasi (Communication fasilitator), (3) 

Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process fasilitator), dan 

(4) Teknisi Komunikasi (Communication technician) [14]. Seorang praktisi 

memiliki setidaknya lima tugas pokok yaitu (1) Menyelenggarakan dan 

bertanggungjawab atas penyampaian informasi secara lisan, tertulis, melalui 

gambar (visual) kepada publik, dengan tujuan agar publik mempunyai pengertian 

yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang 

dilakukan; (2) Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum atau masyarakat; (3) Memperbaiki citra organisasi; (4) Tanggung jawab 

sosial; (5) Komunikasi [15]. 

 

Perencanaan Public Relations 

Perencanaan bagi praktisi PR merupakan hal yang penting dalam 

membantu PR dalam beberapa hal berikut (1) Untuk menetapkan target-target 

operasi PR yang nantinya akan menjadi tolok ukur atas segenap hasil yang 

diperoleh; (2) Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang 

diperlukan; (3) Untuk menyusun skala prioritas guna menentukan jumlah program 

dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan segenap program PR yang telah 

diprioritaskan itu; dan (4) Untuk menentukan kemungkinan pencapaian tujuan-

tujuan tertentu sesuai dengan ketersediaan staf pendukung atau personil yang 

mencukupi, dukungan dari berbagai peralatan fisik seperti alat-alat kantor, mesin 

cetak, kamera, kendaraaan, dan sebagainya, serta anggaran dana yang tersedia. 

Jefkins (2003) menawarkan sebuah model perencanaan PR yang terdiri dari 

beberapa tahapan yaitu (1) Pengenalan situasi atau pemahaman terhadap situasi 

yang ada penting untuk dilakukan oleh perusahaan untuk menyusun suatu 

perencanaan logis, yang berguna untuk menciptakan pemahaman; (2) Penetapan 

tujuan yang bertujuan untuk membuat skala prioritas yang disesuaikan dengan 

tujuan organisasi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi; (3) Definisi 

Khalayak yaitu tahapan mengklasifikasikan khalayak untuk mempermudah PR 

dalam menetukan bagaimana cara menjangkau khalayak termasuk di dalamnya 

pesan yang disampaikan dan media yang digunakan; (4) Pemilihan media dan 

teknik-teknik PR berupa penentuan teknik PR yang akan digunakan untuk 

program atau kegiatan yang dirancang serta media yang digunakan untuk 

menjangkau khalayak secara efektif; (5) Perencanaan anggaran. Tahapan ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak dana yang diperlukan dalam rangka 

membiayai suatu program PR. Selain itu, PR dapat mengetahui program-program 

apa saja yang dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia; (6) Pengukuran hasil 
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yaitu tahapan yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program 

[12]. 

Selain itu, Cutlip, Center dan Broom menjelaskan tahapan perencanaan PR 

dalam rangka penyelesaian permasalahan organisasi dalam beberapa tahapan 

antara lain: (1) mendefinisikan masalah (peluang) yaitu melakukan penyelidikan 

dan pemantauan pengetahuan, opini, sikap dan perilaku dari khalayak organisasi; 

(2) membuat rencana dan program yaitu tahap perumusan strategi yang akan 

dilakukan, terdiri dari penetapan tujuan yang hendak dicapai, mengolah data yang 

diperlukan, merumuskan pesan yang akan disampaikan, menentukan teknik 

komunikasi, memeriksa kesempurnaan informasi yang diperoleh, membandingkan 

pengalaman yang ada, mengadakan analisis atas informasi yang diperlukan dan 

merumuskannya sesuai dengan program kerja yang ada; (3) bertindak 

(pelaksanaan) dan berkomunikasi yaitu tahapan pelaksanaan program dan 

komunikasi yang telah dirancang dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, tahapan komunikasi berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan 

dan apa yang dikomunikasikan; (4) mengevaluasi program yaitu penilaian 

kembali untuk mengetahui dampak atau pengaruh terhadap publik atau khalayak 

[16]. 

 

Perencanaan Strategis Public Relations 

Stephen Robbinsons (Morissan, 2008: 152) memberikan definisi pada kata 

strategi sebagai penentuan tujuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan 

arah tindakan serta mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan [17]. Perencanaan strategis merupakan sebuah proses menilai apa yang 

anda miliki dan ke mana anda akan melangkah [18]. Menurut Cutlip, Center, dan 

Broom, perencanaan strategis PR (Humas) meliputi kegiatan: (1) Membuat 

keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, (2) melakukan identifikasi 

khalayak penentu, (3) menetapkan kebijakan dan aturan untuk menentukan 

strategi yang akan dipilih, dan (4) memutuskan strategi yang akan digunakan [18].  

 

Minat 

Minat berarti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu [19]. Minat 

merupakan suatu motivasi instrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi 

daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh kekuatan dan 

cenderung menetap, dimana aktivitas tersebut merupakan proses pengalaman 

belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan perasaan 

senang, suka dan gembira. Menurut Crow & Crow, minat adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau merasa 

tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pegalaman yang efektif 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri [20].  

 

 

Remaja 

Remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak 

berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat. Pertumbuhan yang cepat 

terjadi pada tubuh remaja di luar dan di dalam tersebut membawa akibat yang 
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tidak sedikit terhadap perubahan sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian 

remaja [21]. Remaja atau adolescent adalah periode perkembangan dimana 

individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, 

biasanya antara usia 13-20 tahun. Dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Latin 

adolescere, remaja berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan [22]. 

Dalam pandangan modern, dengan mengacu pada pandangan Hurlock 

(1991), yang mana memberikan arti pada istilah remaja secara lebih luas yaitu 

bukan saja dalam arti perkembangan fisik, akan tetapi mencakup kematangan 

mental, emosional dan sosial. Pandangan Hurlock ini kemudian didukung oleh 

pandangan Piaget yang melihat remaja dari sudut pandang psikologi. Piaget 

mengartikan remaja sebagai usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa bahwa dirinya berada di 

bawah tingkat orang yang lebih tua akan tetapi setara. Dari kedua pendapat 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa remaja, remaja telah memiliki 

perkembangan kognitif (aspek intelektual) dan afektif yang pesat [21]. 
 

 

5. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Dengan menggunakan wawancara, studi literatur, dan pengamatan 

secara langsung, peneliti mengumpulkan data di lapangan. Sebagaimana Sugiyono 

(2011) menyebutkan bahwa wawancara dilakukan apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam atau dilakukan apabila 

jumlah respondennya sedikit [23]. Yang menjadi sumber data dari penelitian ini 

adalah Manager dan para staf Departemen MarComm sebagai penyusun dan 

pelaksana perencanaan PR. Fokus utama dari penelitian ini adalah deskripsi 

secara menyeluruh tentang strategi perencanaan PR PT. Suara Merdeka dalam 

mengatasi minimnya minat membaca Koran pada anak muda kisaran umur 14-20 

tahun.  

Peneliti menggunakan metode analisa interaktif (interactive model of 

analysis) dalam menganalisa data dengan tujuan agar lebih jelas dalam 

penerapannya. Metode yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman meliputi 3 

komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi 

[24]. Sedangkan dalam upaya menguji keabsahan data, peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber dalam upaya mengukur validitas data. Triangulasi 

sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif [25]. Peneliti dalam penelitian ini melakukan pengamatan di 

Departemen MarComm dan wawancara terhadap informan, data yang diperoleh 

kemudian peneliti cocokan dan bandingkan satu dengan yang lainnya. 

 

6. Hasil dan Pembahasan 

Pembaca koran dengan kisaran umur 14-20 (usia remaja) merupakan suatu 

hal yang sangat penting bagi perusahaan khususnya PT. Suara Merdeka Press. Hal 

ini dikarenakan perusahaan membutuhkan regenerasi pembaca dan remaja pada 

beberapa tahun yang akan datang akan menjadi pembaca potensial perusahaan 
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sehingga minat membaca koran harus dipupuk sejak usia remaja. Akan tetapi, 

permasalahan yang terjadi di lapangan adalah pada umumnya remaja tidak lagi 

melirik (membaca Koran). Selain itu perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang begitu pesat, menghasilkan berbagai gadget canggih 

mengakibatkan perusahaan media khususnya media cetak Koran mengalami 

penurunan jumlah pembaca usia remaja. Remaja lebih banyak menggunakan 

berbagai gadget untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Permasalahan 

lainnya yang muncul adalah beberapa Koran baru mulai memasuki pasar Jawa 

Tengah sehingga Suara Merdeka harus membagi pembacanya, tidak terkecuali 

pembaca remaja.  

Menyadari akan pentingnya pembaca remaja dan permasalahan yang ada, 

Suara Merdeka melalui departemen MarComm kemudian membuat perencanaan-

perencanaan untuk menjangkau para pembaca remaja. Tujuan utama dari 

perencanaan PR yang dilakukan adalah untuk menanamkan brand Suara Merdeka 

di benak para remaja Jawa Tengah sehingga munculnya Brand Awareness. 

Harapan perusahaan adalah ketika remaja ingin mencari suatu informasi tertentu, 

remaja mencarinya di Suara Merdeka atau menjadikan Suara Merdeka sebagai 

sumber informasinya. Selain itu, dari perencanaan PR PT. Suara Merdeka adalah 

membangun relasi yang baik dengan stakeholder perusahaan, membangun 

corporate image sebagai media yang dekat dengan masyarakat Jawa Tengah. 

Tujuannya adalah, ketika dilaksanakan suatu event tertentu oleh organisasi lain 

dengan sasaran remaja atau anak muda, Suara Merdeka juga bisa ikut terlibat. 

Perencanaan PR yang dilakukan oleh MarComm terdiri dari beberapa tahapan 

yaitu: 

 

1. Analisis Situasi dan Analisis Stakeholder 

Tahapan analisis disebut sebagai tahapan information gathering atau tahap 

pengumpulan informasi yang merupakan tahapan paling penting dikarenakan 

informasi yang diperoleh mempengaruhi tahapan yang lainnya. Tahapan ini 

bisa dilakukan melalui dokumen perusahaan, laporan penjualan, atau juga 

melalui riset di lapangan [26]. Analisis situasi dan analisis stakeholer 

merupakan tahap pengumpulan data dan pencarian informasi tentang keadaan 

pasar. PT. Suara Merdeka memiliki divisi research and development (R&D) 

yang dipimpin oleh Bapak Adi Ekopriyono yang melakukan survei pasar 

setiap tahunnya. Divisi R&D melakukan survei dengan menyebarkan 

kuisioner untuk menganalisis situasi dan stakeholder perusahaan misalnya 

pembaca Koran. Oleh karena itu, MarComm dalam upaya melakukan 

pencarian data terkait profil dan perilaku pembaca yang ada di lapangan, 

bekerjasama dengan Divisi R&D.  

 

2. Perencanaan 

Perencanaan merupakan sesuatu yang penting bagi perusahaan. 

Perencanaan diawali dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Tujuan dari perencanaan PR adalah untuk menanamkan brand 

Suara Merdeka di benak remaja Jawa Tengah sehingga terciptanya brand 

awareness, membangun relasi yang baik dengan stakeholder perusahaan, 
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membangun corporate image sebagai media yang dekat dengan masyarakat 

Jawa Tengah. Perencanaan yang dilakukan untuk menjangkau anak muda 

biasanya berbentuk perencanaan event, di mana Suara Merdeka menjadi 

penyelenggara tunggal maupun atas kerja sama dengan organisasi lain. Dalam 

menyusun perencanaan event, terdapat beberapa pertimbangan berupa bentuk 

event yang akan dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan event, pembagian 

tugas, perencanaan publikasi dan budgeting.  

Penetapan bentuk event dilakukan MarComm dengan mengacu pada hasil 

analisis situasi terkait permasalahan yang ada, kecenderungan dan sikap 

stakeholder khususnya pembaca remaja sehingga perencanaan yang 

direncanakan dapat terlaksana dengan efektif (tepat sasaran) dan mendapat 

respon yang baik dari masyarakat khususnya remaja melalui partisipasi dalam 

event. Kecenderungan stakeholder yang dimaksudkan adalah bagaimana 

cara/pola hidup anak muda pada saat ini tujuannya adalah program yang 

dirancang disesuaikan dengan pola hidup dan ketertarikan anak muda 

sehingga ketika program dilaksanakan, program tersebut mendapatkan 

tanggapan positif dari anak muda. 

MarComm mengawali tahap perencanaan dengan penetapan tujuan. Hal 

ini dikarenakan, jika tujuan sudah ditetapkan terlebih dahulu, MarComm dapat 

dengan mudah menentukan program, pelaksanaan program beserta tim 

pelaksana secara tepat. Pemilihan event baik event kerja sama dan event 

internal (Suara Merdeka menjadi penyelenggara tunggal) menunjukkan bahwa 

program yang dilakukan oleh MarComm telah sesuai dengan tujuan yang 

ingin dicapai yaitu menciptakan brand dan membangun relasi yang baik 

antara perusahaan dengan stakeholdernya.  

 

3. Pelaksanaan (Komunikasi) 

Tahapan komunikasi (pelaksanaan) merupakan tahapan dimana MarComm 

berupaya untuk mengkomunikasikan event kepada anak muda dan 

pelaksanaan event tersebut. Tahapan ini dimulai dengan publikasi dan proses 

mengiklankan event yang dilakukan lebih kurang satu minggu sebelum 

pelaksanaan event dengan tujuan agar informasi tentang event dapat diketahui 

oleh masyarakat luas khususnya anak muda dan pada akhirnya anak muda 

berpartisipasi dalam event yang direncanakan.  

Dalam upaya mempublikasikan dan mengiklankan event, selain 

menggunakan Harian Suara Medeka, MarComm juga bekerja sama dengan 

media yang ada di Suara Merdeka seperti radio Trax dan radio Suara Sakti, 

media online suaramerdeka.com, @SM_Community, @Suaramerdeka, dan 

SUARA MERDEKA CYBERNEW, serta media-media out door seperti 

spanduk (banner) dan baliho yang ditempatkan di pusat keramaian seperti 

Mall, Simpang Lima, Tugu Muda, dan di beberapa titik traffic light.  

Pemilihan media seperti radio Trax dan SS dikarenakan kedua radio 

tersebut adalah radio dengan pasar anak muda (remaja), sedangkan media 

online dan media sosial  seperti @SM_Community, @suaramerdeka, SUARA 

MERDEKA CYBERNEWS, dan suaramerdeka.com dipilih karena gaya hidup 

anak muda yang lebih banyak mengakses internet.  
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Tujuan dari upaya publikasi dan pengiklanan yang dilakukan oleh 

MarComm Suara Merdeka adalah agar informasi tentang event dapat 

diketahui oleh masyarakat luas khususnya anak muda dan pada akhirnya anak 

muda berpartisipasi dalam event yang direncanakan. Pada dasarnya, peranan 

pengiklanan yaitu sebagai cara untuk menyiarkan suatu berita atau pesan 

kepada masyarakat sehingga masyarakat bertingkah laku sesuai dengan tujuan 

dari pesan tersebut [27]. 

Dengan memanfaatkan berbagai media dan waktu publikasi dan 

pengiklanan event yang dilakukan sebelum event dilaksanakan, 

memungkinkan tujuan tersebut di atas tercapai. Hal ini dikarenakan selain 

berperan untuk menginformasikan dan mempengaruhi, publikasi dan 

pengiklanan juga bertujuan untuk mengingatkan publik tentang suatu pesan 

tertentu [27]. 

 

4. Evaluasi 

Tahap evaluasi bagi MarComm dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

program yang dilaksanakan atau tujuan perencanaan yang ditetapkan 

sebelumnya. Tolak ukur yang digunakan MarComm dalam tahap evaluasi 

event adalah dengan melihat partisipasi remaja melalui pemberitaan di media, 

perubahan sikap yaitu remaja yang belum mengakses informasi dengan Suara 

Merdeka, menjadi mulai mengakses informasi dengan Suara Merdeka baik itu 

Suara Merdeka versi cetak maupun digital. 

Selain itu, evaluasi event kerjasama dilakukan dengan melihat jumlah 

proposal penawaran kerja sama yang masuk ke Suara Merdeka khususnya 

event yang memiliki target sasaran anak muda. Hal ini dikarenakan salah satu 

tujuan perencanaan PR yang dilakukan adalah membangun relasi dengan 

pihak stakeholder dengan cara Suara Merdeka mendukung event yang 

dilaksanakan oleh organisasi lain. Selama ini, organisasi lain yang paling 

banyak mengajukan proposal kerja sama adalah lembaga pendidikan (SD, 

SMP, SMA, Sekolah Tinggi, dan Universitas yang ada di Jawa Tengah), 

lembaga pemerintahan (Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), 

dan lembaga swasta lainnya seperti Komunitas Jazz, Komunitas Otomotif 

sebagai media partner.  

Berdasarkan cara pengukuran hasil perencanaan PR yang dilakukan oleh 

MarComm Suara Merdeka, upaya evaluasi yang dilakukan sudah tepat dengan 

mengacu pada tujuan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam 

prinsip evaluasi dijelaskan bahwa perencanaan PR dikatakan efektif apabila 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan [28]. Sehingga dalam 

mengevaluasi, tujuan perencanaan perlu dijadikan acuan utama.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan di atas, peneliti 

mencoba untuk menyusun strategi perencanaan yang dilakukan oleh 

MarComm PT. Suara Merdeka Press dalam bentuk bagan seperti pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. Strategi Perencanaan Public Relations PT. Suara Merdeka Press 

 

Gambar 3 di atas menunjukkan empat tahapan perencanaan PR yang 

dilakukan oleh Departemen MarComm secara terus menerus setiap tahunnya. 

Peneliti melihat bahwa perencanaan PR di Suara Merdeka mengarah kepada 

perencanaan PR yang dikemukakan oleh Cutlip, Center dan Broom yaitu 

mendefinisikan masalah, membuat rencana dan program, bertindak dan 

berkomunikasi, serta mengevaluasi program. Walaupun lebih mengarah kepada 

perencanaan PR Cutlip, Center dan Broom, namun perencanaan PR Suara 

Merdeka juga sedikit mengadopsi perencanaan PR yang dikemukakan oleh Frank 

Jefkins terutama pada tahapan perencanaan, di mana perencanaan anggaran 

dimasukan dalam tahapan perencanaan PR Suara Merdeka.  

Secara garis besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

perencanaan PR melalui 4 tahap perencanaan yang dilakukan oleh Departemen 

MarComm dalam mengatasi minimnya minat membaca Koran pada anak muda, 

telah memperlihatkan hasilnya berupa peningkatan jumlah pembaca dengan usia 

remaja (di bawah 20 tahun) yang pada tahun 2011 berjumlah 1.82 % menjadi 13 

% pada tahun 2014, seperti pada Gambar 4 dan Tabel 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4: Profil Pembaca Harian Suara Merdeka Berdasarkan Usia tahun 2011 

(Sumber: Divisi Research and Development PT. Suara Merdeka Press) [8] 
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Tabel 3: Karakteristik Pembaca Harian Suara Merdeka 

(Sumber: Media Kit SMNetwork 2014) [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, 

Anak muda dengan kisaran umur 14-20 tahun (remaja) merupakan pembaca 

potensial Koran Harian Suara Merdeka di masa yang akan datang. Sebagai sebuah 

organisasi bisnis, Suara Merdeka menyadari pentingnya anak muda bagi 

eksistensi perusahaan sehingga perusahaan, melalui MarComm melakukan 

strategi perencanaan PR untuk menjangkau anak muda. Strategi perencanaan yang 

dilakukan berupa perencanaan event yang dirancang sesuai minat dan gaya hidup 

anak muda yang diperoleh setelah melakukan analisis situasi dan analisis 

stakeholder. Perencanaan dilakukan setiap awal tahun melalui rapat kerja dan 

ditetapkan perencanaan selama satu tahun. Tujuan yang ingin dicapai adalah 

menciptakan brand awareness dalam diri anak muda dan membangun branding 

perusahaan sebagai media yang dekat dengan masyarakat dengan hubungan yang 

baik dengan masyarakat (anak muda). 

Yang kedua, Perencanaan PR PT. Suara Merdeka oleh Departemen 

MarComm merupakan bekerja sama dengan divisi Research and Development 

(R&D) dalam upaya analisis situasi dan analisis stakeholder. MarComm melihat 

kecenderungan yang ada di masyarakat seperti gaya hidup dan pola perilaku anak 

muda sebagai dasar penyusunan perencanaan. Kerja sama dengan bagian 

Periklanan dalam upaya perencanaan publikasi dan iklan, termasuk budgeting, 

dan bagian Redaksi dalam upaya pengkomunikasian dan evaluasi event. Tolak 

ukur yang digunakan oleh Departemen MarComm untuk mengevaluasi event 

adalah melalui hasil pemberitaan media, jumlah partisipan event, perubahan 

perilaku anak muda dalam mengakses informasi, jumlah proposal sponsorship 

yang diajukan ke perusahaan, atau dengan kata lain, evaluasi dilakukan dengan 

mengacu pada tujuan yang ditetapkan pada tahapan perencanaan.  
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