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ABSTRAK 

 Wahyu Budiwantoro, 1423011138. Strategi Media Relations pada 

PT Telkom Indonesia, Tbk DIVRE V Jawa Timur dalam Melakukan 

Publikasi. 

 Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pelaksanaan strategi 

media relations dalam melakukan sebuah publikasi. Pada dasarnya bahwa 

publikasi digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada 

publik melalui media massa ataupun wartawan. Mengingat adanya publikasi 

yang mengalami masalah punurunan pada tahun 2013 hingga 2014 di PT 

Telkom PT Telkom Indonesia, Tbk DIVRE V Jawa Timur. Hal itu menjadi 

penting untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode studi 

kasus melalui pendekatan secara deskriptif kualitatif. Pendekatan itu 

diharapkan mampu memberikan gambaran atau kondisi dilapangan yang 

berkaitan dengan permasalahan publikasi. Sehingga perlu dilakukan 

pemanfaatan cara atau strategi yang bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya masalah, melalui strategi secara formal maupun informal. Selain 

itu, public relations juga menggunakan media komunikasi, dokumen public 

relations dan beberapa fasilitas perusahaan untuk menunjang terjadinya 

hubungan yang baik antara perusahaan dengan wartawan atau pers. Namun, 

dari banyaknya strategi atau cara yang dilakukan oleh public relation 

tersebut, masih terdapat tindakan yang dinilai kurang maksimal. Oleh sebab 

itu, diperlukan penekanan pada beberapa strategi yang dapat dilakukan 

dengan baik agar dapat mendukung atau membantu pelaksanaan startegi 

dalam memperbaiki publikasi di tahun berikutnya. 

 

Kata kunci: Strategi, public relations, media relations, publikasi, publik. 
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ABSTRACT 

Wahyu Budiwantoro, 1423011138. Media Relations strategy in PT 

Telkom Indonesia, Tbk DIVRE V East Java in doing publication. 

This study discusses the importance of implementing a media 

relations strategy in doing a publication. Basically that publication is used to 

convey information or messages to the public through the mass media or 

journalists. Given the publication that has the problem punurunan in 2013 

until 2014 in PT Telkom PT Telkom Indonesia, Tbk DIVRE V East Java. It 

becomes important to do research using the case study method through 

qualitative descriptive approach. That approach is expected to provide an 

overview or field conditions relating to the cases of publication. So it is 

necessary to use method or strategy that aims to minimize the occurrence of 

the problem, through formal and informal strategies. In addition, public 

relations also use communication media, public relations document and 

some of its facilities to support the good relationship between the company 

and journalists or the press. However, of the many strategies or ways in 

which the public relations, there are actions that rated less than the 

maximum. Therefore, the emphasis on some of the strategies needed to do 

well in order to support or assist the implementation of the strategy to 

improve the publication in the following year. 

 

Keywords: strategy, public relations, media relations, publications, public. 
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