
 

 

 
 

STRATEGI BRANDING PUBLIC RELATION 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

 

 

 
WORKSHOP 

 

Program Studi 

DIII Administrasi Perkantoran 

 

Oleh: 

FARHANA JIHAN NABILA 

17390150001  

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA  

SURABAYA 2019 

  



 

 

STRATEGI BRANDING PUBLIC RELATION  

UNIVERSITAS DINAMIKA 

 

 

WORKSHOP 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk menempuh Proyek Akhir 

 

Oleh: 

Nama  : FARHANA JIHAN NABILA 

NIM  : 17390150001 

Program : DIII (Diploma Tiga) 

Jurusan : Administrasi Perkantoran 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

2019



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki 

 dan dimana pun kamu berada.” 

- Farhana Jihan Nabila. 



 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

 

 

Sebagai mahasiswa Universitas Dinamika, saya: 

Nama    : Farhana Jihan Nabila 

NIM   : 17.39015.0001 

Program Studi  : DIII Administrasi Perkantoran 

Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 

Jenis Karya  : Workshop 

Judul Karya               : STRATEGI BRANDING PUBLIC RELATION 

  UNIVERSITAS DINAMIKA  

 
 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 

 

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, saya 

menyetujui memberikan kepada Universitas Dinamika Hak Bebas Royalty 

Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas seluruh 

isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut diatas untuk disimpan, dialih 

mediakan dan dikelola dalam bentuk pangkalan data (database) untuk 

selanjutnya didistribusikan atau dipublikasikan demi kepentingan 

akademis dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau 

pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. 

2. Karya tersebut di atas adalah karya asli saya, bukan plagiat baik sebagian 

maupun keseluruhan. Kutipan, karya atau pendapat orang lain yang ada 

dalam karya ilmiah ini adalah semata hanya rujukan yang dicantumkan 

dalam Daftar Pustaka saya. 

3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiat 

pada karya ilmiah ini, maka saya bersedia untuk menerima pencabutan 

terhadap gelar ahli madya yang telah diberikan kepada saya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

 

  



 

i 

 

ABSTRAK 

 

Humas perusahaan merupakan salah satu divisi yang bertugas dalam 

membangun citra positif perusahaan. Citra positif ini dibangun secara persistence 

and consistence. Merek yang dibangun oleh humas tersebut adalah sebuah merek 

yang benar-benar baru. Hal ini terkait dengan tingkat citra merek perusahaan oleh 

pelanggan. 

Universitas Dinamika adalah nama baru dan transformasi dari Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Tugas bagian Public Relation 

Universitas Dinamika adalah menentukan Strategi Branding nama baru Perguruan 

Tinggi ini. Selain harus melakukan Branding ulang, banyak pekerjaan yang 

menunggu dalam kaitannya untuk memahamkan kepada publik bahwa nama 

STIKOM berganti menjadi Universitas Dinamika. Perubahan nama ini menjadi 

masalah utama Public Relation  dalam  mengenalkan  merek baru kepada publik. 

Salah satu Strategi Branding Public Relation adalah mempublikasikan nama baru 

tersebut kepada publik. Strategi yang digunakan Humas yaitu menggunakan 

berbagai kanal media baik kanal offline maupun online. Kanal offline diantaranya 

adalah Koran, Banner, Brosur, Poster, Pamflet dan kanal Online diantaranya 

Media Sosial, seperti facebook, twitter, instagram, website, dan youtube. 

Setelah  melakukan publikasi dan Branding selama 2 (dua) bulan melalui 

berbagai kanal tersebut, publik mitra Universitas mulai mengenal Undika sebagai 

bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Stikom Surabaya. 

 

 

Kata Kunci  : Public Relation, Strategi Branding 
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ABSTRACT 
 

Corporate Public Relations is one of the divisions in charge of building a 

positive image of the company. This positive image is built on persistence and 

consistence. The brand built by Public Relation is a new brand. This is related to 

the level of the company's brand image by the customer. 

Dinamika University is the new name and transformation of the Institute 

of Business and Information Stikom Surabaya. The task of the Public Relations of 

Dinamika University section is to determine the Branding strategy for the new 

name of the University. In addition to having to re-Branding, a lot of work is 

waiting in Public Relation to understanding the public that the name STIKOM 

changed to Dinamika University. This name change is a major issue for Public 

Relations in introducing new brands to the public. One of the Public Relations 

Branding Strategies is to publish the new name to the public. The strategy used by 

Public Relation is to use various media channels both offline and online channels. 

Offline channels include newspapers, banners, brochures, posters, pamphlets and 

online channels include social media, such as Facebook, Twitter, Instagram, 

website and YouTube. 

After publishing and Branding for 2 (two) months through various 

channels, the University partner public began to recognize Undika as an 

inseparable part of the long history of Stikom Surabaya. 

 

 

Key Word : Public Relation, Branding strategy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Revolusi industri telah mengubah tatanan hidup manajemen perusahaan. 

Tantangan di era Industry 4.0 tentu saja berbeda  dengan era sebelumnya. Hal ini 

ditandai dengan kecepatan informasi dan transfer data. Kecepatan ini didukung 

oleh perubahan transformasi  media komunikasi yang  digunakan. Hal ini pun 

berdampak pada penentuan Strategi publikasi kehumasan. Jika pada era 

sebelumnya publikasi kehumasan cukup berhenti pada media mainstream, maka 

pada era digital ini publikasi juga masuk ke ranah digital (Santoso, 2019) 

Perkembangan ini juga mengubah peta persaingan perusahaan. Sementara itu 

media mainstream sebagai alat publikasi informasi perusahaan melalui humas 

sudah mulai melemah fungsinya. Maka beberapa perusahaan melakukan konversi 

dari media mainstream ke media digital. Konversi media mainstream ke media 

digital ini bisa dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian. Namun yang lebih 

penting diperhatikan adalah pesan yang akan diinformasikan tetap terserap dengan 

baik oleh publik (Santoso, 2019) 

Humas perusahaan merupakan salah satu divisi yang bertugas dalam 

membangun citra positif perusahaan. citra positif ini dibangun secara persistence 

and consistence. Apalagi merek yang dibangun oleh humas tersebut adalah sebuah 

merek yang benar-benar baru. Hal ini terkait dengan tingkat citra merek 

perusahaan oleh pelanggan. Citra merek merupakan interpretasi akumulasi 

berbagai informasi yang diterima konsumen  (Simamora & Johanes, 2002) Merek 
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yang mempunyai citra bagus akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap 

merek tersebut. Pada akhirnya, kepercayaan merek ini akan 

meningkatkan minat beli. Albari & Liriswati (2004) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa kepercayaan merek mempengaruhi minat pembelian pada 

produk yang dikeluarkan perusahaan.  

Humas juga berperan penting dalam membentuk citra pemerintah. 

Penelitian yang dilakukan (Lubis, 2012) tentang peran Humas dalam membentuk 

citra pemerintah Provinsi Riau menemukan bahwa faktor politik dan sumber daya 

manusia merupakan faktor penghambat pembentukan citra positif pemerintah 

Provinsi. Upaya mempertahankan citra baik sebuah perusahaan dapat diwujudkan 

melalui penanaman kepercayaan kepada semua stakeholder. Hal ini menegaskan 

bahwa membangun citra yang baik bukan hanya pekerjaan pihak internal saja, 

namun pihak eksternal akan menjadi sangat penting untuk membantu kemajuan 

perusahaan (Afkarina, 2018) 

Persoalan lain yang akan timbul adalah ketika perusahaan telah mengubah 

nama atau merek perusahaan. Selain harus melakukan branding ulang, banyak 

pekerjaan yang menunggu dalam kaitannya untuk memahamkan kepada 

pelanggan lama bahwa merek yang sekarang adalah transformasi dari merek yang 

sudah ada.  

Persoalan atau perihal utama yang menjadi latar belakang perusahaan 

dalam melakukan pembaruan merek adalah untuk memberikan pertanda bahwa 

terdapat sesuatu di dalam perusahaan yang telah berubah (Stuart, Helen, & 

Laurent).  Upaya yang tidak kalah penting dalam proses Re-Branding adalah 

penyampaian informasi mengenai perubahan nama atau identitas perusahaan 
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kepada masyarakat secara luas. Hal ini dilakukan untuk menjaga brand loyalty. 

Usaha tersebut dapat dilakukan melalui integrated marketing communication 

(Nurhastuti, 2014) Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhastuti, 2014) tersebut 

mengungkapkan bahwa ada perbedaan signifikan ketika menggunakan IMC 

dibandingkan dengan Strategi sebelumnya. Strategi IMC yang diterapkan pada 

perusahaan diimplementasikan dalam  setiap kanal atau saluran kampanye 

komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu ini meliputi  

advertising, sales promotion, event and experiences, Public Relation and 

publicity, direct marketing, word-of-mouth marketing, serta online marketing.  

Salah satu langkah Universitas Dinamika adalah dengan menguatkan nama 

baru dan membentuk sebuah identitas agar dapat dikenal kembali oleh 

masyarakat. Suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi nama. 

Pemberian nama baru perusahaan merupakan salah satu masalah utama yang akan 

dihadapi dalam penentuan Strategi. Jika sebuah nama sudah berdiri maka nama 

tersebut akan terus melekat pada masyarakat. Diperlukan keahlian untuk 

menciptakan nama baru karena nama baik dan mudah diingat akan membawa 

keuntungan bagi perusahaan dalam jangka panjang. 

Mambangun citra yang positif dibenak konsumen dan masyarakat melalui 

brand equity akan menjadi keunggulan yang sulit ditandingi oleh perusahaan 

pesaing. Brand equity adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait 

dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi 

nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun 

pada pelanggan. Jika dilakukan perubahan terhadap nama dan simbol merek, 
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beberapa atau semua aset dan liabilitas yang menjadi dasar brand equity akan 

berubah pula.  (Durianto, Sugiarto, & Sitinjak, 2004) 

Brand equity memberikan suatu keunggulan kompetitif bagi sebuah 

perusahaan karena masyarakat cenderung membeli produk yang membawa nama 

merek terkenal dan dihormati.  

Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan workshop ini diuraikan 

bagaimana Strategi Branding Public Relation Universitas Dinamika terkait 

dengan perubahan nama baru dari Institut menjadi Universitas dengan brand atau 

merek yang sama sekali berbeda. 

1.2       Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu bagaimana Strategi Branding Public Relation untuk mengenalkan nama baru 

Universitas Dinamika. 

1.3       Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam laporan Workshop adalah hanya membahas 

tentang Strategi Branding Public Relation untuk mengenalkan nama baru 

Universitas Dinamika selama bulan Agustus sampai Oktober 2019 

1.4       Tujuan  

 Tujuan dari laporan workshop ini adalah untuk memaparkan Strategi 

Branding Public Relation dan mengenalkan nama baru Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya menjadi Universitas Dinamika untuk meningkatkan 

kesadaran dari konsumen dan masyarakat, mendapat pengakuan dari 

masyarakat  serta menarik perhatian dan publisitas media. 
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1.5       Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan workshop ini secara umum terbagi menjadi beberapa 

bab, yang terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk memperjelas pokok-

pokok bahasan. Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang ada pada 

instansi, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

BAB ini membahas tentang gambaran umum Universitas Dinamika, visi 

dan misi, yang meliputi sejarah dan struktur organisasi, serta gambaran 

umum tempat pelaksanaan workshop, yaitu bagian Public Relation yang 

meliputi sejarah singkat, struktur organisasi dan tempat pelaksanaan 

workshop. 

BAB III LANDASAN TEORI 

BAB ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai 

penunjang dan pendukung dalam menyelesaikan tugas selama Workshop 

hingga menyelesaikan laporan Workshop. Adapun beberapa landasan teori 

yang dibahas yakni meliputi, Public Relation, Strategi Branding, Citra, 

Website. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

BAB ini membahas Hasil dan pembahasan tentang uraian tugas yang 

dikerjakan selama Workshop, serta pemecahan masalah dan cara alternatif. 
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BAB V  PENUTUP 

BAB ini membahas tentang kesimpulan dari kegiatan Workshop selama 1 

bulan yang dilakukan pada bagian Public Relation Undika serta saran 

dari penulis kepada bagian yang dibahas dan menjadi solusi agar dapat 

dikembangkan dengan lebih baik dan diharapkan pula dapat bermanfaat 

bagi pembaca. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Gambaran Umum Universitas Dinamika 

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang Universitas Dinamika. 

Gambaran ini meliputi: 

 

2.1.1 Sejarah Universitas Dinamika 

Ditengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan informasi 

semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh materi 

informasi yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan oleh suatu 

pembangunan akan lebih mudah dicapai dengan kelengkapan informasi. Cepat 

atau lambatnya laju pembangunan ditentukan pula oleh kecepatan memperoleh 

informasi dan kecepatan menginformasikan kembali kepada yang berwenang. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi, 

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi 

secara cepat, tepat dan akurat. Hasil informasi canggih ini telah menyentuh 

kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat 

memacu laju pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut 

pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi dan 

pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga tersebut. 

Atas dasar pemikiran inilah maka untuk pertama kalinya di wilayah Jawa 

Timur dibuka Pendidikan Tinggi Komputer, Akademi Komputer dan Informatika 

Surabaya (AKIS) pada tanggal 30 April 1983 oleh Yayasan Putra Bhakti. Ini 
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ditetapkan berdasar Surat Keputusan Yayasan Putra Bhakti 

No.01/KPT/PB/III/1983. Tokoh pendirinya pada saat itu adalah : 

1. Laksda. TNI (Purn) Mardiono 

2. Ir. Andrian A.T 

3. Ir. Handoko  

4. Dra. Suzana Surojo 

5. Dra. Rosy Merianti, Ak 

Berdasarkan rapat BKLPTS yang diadakan pada tanggal 2-3 Maret 1984, 

kepanjangan AKIS diubah menjadi Akademi Manajemen  Informatika dan 

Komputer Surabaya yang bertempatan di jalan Ketintang Baru XIV/2 Surabaya. 

Tanggal 10 Maret 1984 memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan program 

Diploma III Manajemen Informatika dengan surat keputusan nomor: 061/Q/1984 

dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Kopertis 

Wilayah VII. Kemudian pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS memperoleh status 

TERDAFTAR berdasar surat keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi 

(Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi 

Akademi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK 

Dirjen DIKTI nomor : 45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen Informatika 

dapat ditingkatkan menjadi DIAKUI. 

Waktu berlalu terus, kebutuhan akan informasi juga terus meningkat. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi 

dengan membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan Manajemen 

Informatika. Pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah menjadi STMIK 

STIKOM Surabaya, singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
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Teknik Komputer Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Putra Bhakti 

nomor: 07/KPT/PB/03/86, yang selanjutnya memperoleh STATUS TERDAFTAR 

pada tanggal 25 Nopember 1986 berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor : 

0824/O/1986 dengan menyelenggarakan pendidikan S1 dan DIII Manajemen 

Informatika.  

Seiring perubahan zaman, pada tanggal 4 September 2014, STIKOM 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi institut, dengan nama Institut Bisnis dan 

Informatika STIKOM Surabaya, yang memiliki 2 fakultas dan 9 prodi. 

Harapan dan cita-cita dari para pendiri yang penuh dengan perjuangan dan 

lika-liku kehidupan telah membawa perubahan yang begitu besar. Pada tanggal 2 

Agustus 2019 nama perguruan tinggi yang semula Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya berubah menjadi Universitas Dinamika dan akronim yang 

digunakan adalah Undika. 

Perubahan ini dinilai sangat luar biasa, banyak hal terjadi di lapisan 

masyarakat, karyawan, mahasiswa dan alumni terkait perubahan nama Universitas 

Dinamika, karena tidak mencantumkan nama STIKOM. Keputusan tidak lagi 

menggunakan nama STIKOM Surabaya dikarenakan STIKOM merupakan frasa 

yang di masyarakat sering diartikan sebagai sekolah tinggi ilmu komputer dan 

sekolah tinggi ilmu komunikasi. Frasa seperti itu sejak tahun 2017 tidak boleh 

digunakan sebagai nama atau bagian dari nama PT. Hal ini merujuk pada 

Permenristekdikti No. 51 tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut serta hasil visitasi 

lapangan, maka yayasan dan jajaran pimpinan memutuskan mengganti nama 

STIKOM menjadi Universitas Dinamika. Sejarah Universitas Dinamika dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2. 1 Sejarah Universitas Dinamika 

Tanggal Keterangan 

19 Juni 1984 AKIS membuka program DIII Manajemen Informatika 

20 Maret 1986 AKIS membuka program S1 Manajemen  Informatika 

30 Maret 1986 

AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Teknik Komputer Surabaya (STMIK 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya) 

1990 
Membuka bidang usaha DI Program Studi Komputer 

Keuangan/Perbankan 

1 Januari 1992 

Membuka program S1 jurusan Teknik Komputer. Pada 

13 Agustus 2003, Program Studi Strata 1 Teknik 

Komputer berubah nama menjadi Program Studi Strata 

1 Sistem Komputer.  

1 November 1994 
Membuka Program Studi DI Komputer Grafik 

Multimedia  

12 Mei 1998 

STMIK Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

membuka tiga program pendidikan baru sekaligus, 

yaitu: 

1. DIII bidang studi Sekretari Berbasis Komputer. 

Pada 16 Januari 2006, berdasar surat ijin 

penyelenggaraan dari DIKTI nomor: 

75/D/T/2006, Program Studi Diploma III 

Komputer Sekretari dan Perkantoran Modern 

berubah nama menjadi Program Diploma III 

Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan. 

2. DII bidang studi Komputer Grafik Multimedia 

3. DI bidang studi Jaringan Komputer  

Juni 1999 

Pemisahan Program Studi DI Grafik Multimedia 

menjadi Program Studi DI Grafik dan Program Studi DI 

Multimedia, serta perubahan Program Studi DII Grafik 

Multimedia menjadi Program Studi DII Multimedia 
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Tanggal Keterangan 

2 September 2003 

Membuka Program Studi DIII Komputer Percetakan dan 

Kemasan, yang kemudian berubah nama menjadi 

Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

3 Maret 2005 
Membuka Program Studi Diploma III Komputer 

Akuntansi  

20 April 2006 
Membuka bidang studi DIV Program Studi Komputer 

Multimedia  

8 November 2007 Membuka Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 

2009 

Membuka Program Studi S1 Sistem Informasi dengan 

kekhususan Komputer Akuntansi. Hingga saat ini, 

STMIK Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

memiliki 8 Program Studi dan 1 bidang kekhususan, 

yaitu : 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 

2. Program Studi S1 Sistem Informasi Kekhususan 

Komputer Akuntansi 

3. Program Studi S1 Sistem Komputer 

4. Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual  

5. Program Studi DIV Komputer Multimedia 

6. Program Studi DIII Manajemen Informatika 

7. Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan  

8. Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak 

2014 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor: 378/E/O/2014 tanggal 4 September 

2014 STMIK Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi Institut dengan 

nama Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

Program Studi yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya adalah sebagai 
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Tanggal Keterangan 

berikut: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis : 

• Program Studi S1 Akuntansi 

• Program Studi S1 Manajemen 

• Program Studi DIII Komputer Perkantoran dan 

Kesekretariatan 

Fakultas Teknologi dan Informatika : 

• Program Studi S1 Sistem Informasi 

• Program Studi S1 Sistem Komputer 

• Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 

• Program Studi S1 Desain Grafis 

• Program Studi DIV Komputer Multimedia  

• Program Studi DIII Manajemen Informatika 

• Program Studi DIII Komputer Grafis dan Cetak  

31 Desember 2018 

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomer:1363/KPT/I/2018 Institut 

Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya mengubah 

lima nama progam studi menjadi: 

1. S1 Sistem Komputer menjadi progam studi S1 

Teknik Komputer 

2. S1 Desain Grafis menjadi progam studi S1 

Desain Produk 

3. D4 Komputer Multimedia menjadi progam studi 

D4 Produksi Film dan Televisi 

4. D3 Manajemen Informatika menjadi progam 

studi D3 Sistem Informasi 

5.  D3 Komputerisasi Perkantoran dan 

Kesekretariatan menjadi progam studi D3 

Administrasi Perkantoran 

2 Agustus 2019 
Berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor: 655/KPT/I/2019 tentang izin 
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Tanggal Keterangan 

perubahan bentuk Institut Bisnis dan Informatika 

STIKOM Surabaya menjadi Universitas Dinamika. 

Nama Dinamika sendiri memiliki arti semangat 

perubahan, bergerak maju menjadi lebih baik, mudah 

menyesuaikan diri dengan keadaan di era revolusi 

digital. Dibalik nama tersebut terdapat  sebuah harapan 

yang besar untuk menjadikan Undika lebih baik dan bisa 

bersaing di era saat ini dan yang akan datang. 

(Universitas Dinamika, 2019) 

Berikut adalah SK perubahan nama dari Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor: 655/KPT/I/2019  

 

Gambar 2.1 Surat Penyampaian SK dari DIKTI 
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Gambar 2.2 Surat Keputusan DIKTI halaman 1 
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Gambar 2.3 Surat Keputusan DIKTI halaman 2 
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Gambar 2.4 Surat Keputusan DIKTI halaman 3 
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Gambar 2.5 Surat Keputusan DIKTI halaman 4 

Sumber : (Universitas Dinamika, 2019)  
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2.1.2 Visi dan Misi  

Universitas Dinamika memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi  

Perguruan tinggi yang produktif dalam berinovasi. 

2. Misi  

1. Pendidikan berkualitas dan futuristis. 

2. Produktifitas berkreasi dan berinovasi. 

3. Layanan untuk kesejahteraan masyarakat. 

3. Tujuan Instansi 

Prinsip instansi dalam menjaga nama baik serta mengembangkan 

lingkungan yang dimiliki oleh Universitas Dinamika, adalah: 

1. SDM berbudi pekerti luhur, kompetitif, dan adaptif. 

2. Pendidikan yang berkualitas dan inovatif. 

3. Produk kreatif dan inovatif yang tepat guna. 

4. Kolaborasi yang produktif. 

5. Lingkungan yang sehat dan proaktif. 

6. Produktivitas layanan bagi masyarakat.   
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2.1.3 Logo Universitas Dinamika 

Berikut adalah logo Universitas Dinamika  

 Sumber : (Universitas Dinamika, 2019) 

 

Arti Logo Universitas Dinamika tidak berubah sebagaimana terdapat pada 

ayat (1) pasal ini adalah : 

Dalam buku (Stikom Surabaya, 2016) Tiga buah kubus yang bersatu 

membentuk satu kesatuan, melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Melalui Tri Dharma 

inilah Undika memberikan dharma baktinya kepada masyarakat. Warna merah 

pada bagian luar kubus melambangkan keberanian, sedangkan warna putih dan 

abu – abu pada bagian dalam melambangkan kesucian dan kesederhanaan. Warna 

– warna tersebut melambangkan bahwa setiap pribadi Sivitas Akademika Undika 

bersikap pemberani, namun didasari hati yang suci, berpenampilan sederhana, dan 

rendah hati. 

  

Gambar 2.6 Logo Undika 
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Sembilan bidang sisi kubus yang tampak, melambangkan sembilan 

karakter individu Universitas, yaitu : 

1. JUJUR 

Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan lurus hati sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, dan tidak menyimpang dari prinsip moralitas, serta 

segala tindakan yang dilakukan dapat dipercaya dan dipertanggung 

jawabkan. 

2. PEDULI 

Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, bersikap 

toleran dan tenggang rasa, santun, cinta damai, dan suka bekerja sama. 

3. CERDAS 

Kritis, kreatif, dan inovatif dalam menanggapi segala sesuatu, senantiasa 

berorientasi kepada Ipteks, produktif, namun tetap rendah hati, serta 

terbuka dan reflektif untuk memperbaiki kinerja sendiri. 

4. PROFESIONAL 

Dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban selalu mengutamakan 

keahlian dan mutu dengan tetap berpegang pada etika, dan setiap tindak 

tanduknya menunjukkan ciri seorang profesional. 

5. TANGGUNG JAWAB 

Sadar dalam bersikap dan berperilaku, serta tuntas dalam melaksanakan 

tugas dan kewajiban dengan segala resikonya 

6. BERDEDIKASI 

Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh pengabdian, dan rela 

berkorban demi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. 
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7. TANGGUH 

Pantang menyerah, andal, kukuh, dan tahan menghadapi setiap tantangan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi mencapai 

keberhasilan. 

8. TERPADU 

Dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban mengutamakan 

teamwork, selalu memperhatikan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, 

dengan melakukan komunikasi yang efektif sehingga dapat tercapai 

sinergi. 

9. OPTIMIS 

Memiliki keyakinan akan keberhasilan dalam melaksanakan setiap tugas 

dan kewajiban yang diembannya. 

 

2.1.4 Struktur Organisasi Universitas Dinamika 

 Universitas Dinamika adalah sebuah  Institusi yang berada dibawah 

naungan Yayasan Putra Bhakti. Struktur organisasi di Universitas Dinamika 

dipimpin oleh Rektor Universitas Dinamika dan dibantu oleh 3 orang Wakil 

Rektor, dimana masing – masing Wakil Rektor bertanggung jawab terhadap 

bidang yang ada dibawahnya, yaitu: 

a. Wakil Rektor I (Bidang Akademik), 

b. Wakil Rektor II (Bidang Sumber Daya), 

c. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni). 
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2.1.5 Struktur Organisasi Departemen / Divisi Universitas Dinamika 

Dalam Struktur Organisasi Universitas Dinamika dibagi menjadi beberapa 

divisi. Masing – masing divisi akan bertanggung jawab terhadap spesifikasi 

pekerjaan tertentu. Berikut divisi-divisi yang berada di Universitas Dinamika: 

 

1. Public Relation 

2. Stikom Career Center & Alumni 

3. Penerimaan Mahasiswa Baru  

4. AAK (Administrasi Akademik & Kemahasiswaan) 

5. AU (Administrasi Umum) 

6. Kemahasiswaan 

7. Keuangan  

8. Pengembangan dan Penerapan TI 

9. Kendali Mutu 

10. Pusat Pengabdian Masyarakat 

11. PSDM (Pengembangan Sumber Daya Manusia) 

12. SSI (Solusi Sistem Informasi) 

13. Staf Ahli 

14. Sekretaris Lembaga 

15. Perpustakaan  
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2.2 Gambaran Umum Bagian Public Relation Universitas Dinamika 

Berikut penjelasan tentang sejarah singkat bagian Public Relation 

Universitas Dinamika. 

 

2.2.1 Sejarah Singkat Bagian Public Relation Universitas Dinamika 

Public Relation merupakan salah satu bagian terpenting di Universitas 

Dinamika . Semua informasi terkait kampus dikelola oleh bagian ini. Public 

Relation bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, 

citra kampus demi mendukung eksistensi kampus di wilayah Jawa Timur pada 

umumnya dan wilayah Surabaya pada khususnya.  

Bagian Public Relation ada sejak berdirinya Universitas Dinamika, yaitu 

tahun 1983. Bagian Public Relation ini telah terorganisir dengan baik hingga 

sekarang dan selalu memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan dan 

pertumbuhan Universitas Dinamika di mata masyarakat. 

  

2.2.2 Struktur Organisasi dan Job Description Bagian Public Relations 

Universitas Dinamika 

 

Bagian Public Relation Universitas Dinamika memiliki 3 Staf tetap yang 

terdiri dari 1 (satu) kepala bagian dan 2 (dua) staf. Berikut tugas dan tanggung 

jawab masing-masing staf: 

1. Kepala Bagian Public Relation (Ryan Adi Djauhari, S.Ds., S.Ikom) 

Sebagai penanggung jawab seluruh tugas dan kegiatan yang ada di bagian 

Public Relation 
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2. Staf Humas 1 

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari staf humas 1 yang 

dikerjakan oleh Elsa Pebriantanti, S.Hum, yaitu: 

a. Sosial Media 

Mengupdate informasi terbaru terkait informasi dan kegiatan kampus 

kepada masyarakat luas melalui sosial media. 

b. Agenda Kegiatan 

Membuat list kegiatan yang ada di Universitas Dinamika dalam kurun setiap 

satu minggu sekali dan di publikasikan kepada seluruh karyawan Undika  

c. Relationship 

Membina hubungan baik dengan rekan luar, baik instansi/perusahaan dan 

masyarakat umum. 

d. Talkshow radio dan Promosi 

Mengadakan sebuah Talkshow di Radio dengan Civitas atau Alumni Undika 

dan sekaligus melakukan sebuah promosi terkait dengan Universitas 

Dinamika 

e. Keuangan 

Mengatur dan mengelola keuangan bagian Public Relation. 

f. Release Media 

Membuat press release tentang berita Universitas Dinamika kemudian 

dikirim kepada rekan – rekan media. 

g. Dmedia 

Peluang bagi mahasiswa untuk belajar menjadi wartawan atau jurnalistik. 
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h. Kliping dan Indeks 

Mengarsip berbagai berita terkait pendidikan kampus serta berita  

Universitas Dinamika. 

 

3. Staf Humas 2 

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari staf humas 2 yang 

dikerjakan oleh Yudda Wirawan Prakasa, S.T, yaitu: 

1. Multimedia 

Membuat sebuah desain yang dapat menarik dan mempermudah 

konsumen dalam mengetahui kampus Universitas Dinamika. 

2. Fotografi 

Dokumentasi sebuah kegiatan terkait kampus untuk diarsip dan 

dibagikan ke sosial media sebagai bahan promosi dan 

meningkatkan citra institusi. 

3. Videografi 

Membuat sebuah video tentang profil dan kegiatan kampus. 
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2.2.3    Lokasi dan Tempat Bagia Public Relation Universitas Dinamika 

Bagian Public Relation Universitas Dinamika terletak di Jalan Raya 

Kedung Baruk No.98, Surabaya bertempat di pintu masuk lobby lantai 1 depan 

pos 2, ruang pertama dari pintu masuk lobby gedung Universitas Dinamika. 

Ruangan bagian Public Relation memiliki fasilitas yang menunjang dan memadai 

untuk melakukan pekerjaan seperti 6 (enam) buah Komputer, 3 (tiga) buah printer, 

1 (satu) buah pendingin ruangan, 1 (satu) set ruang tamu, 1 buah televisi dan alat 

penunjang kerja lainnya. 

Gambar 2.7 Layout Humas 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Public Relation 

Humas merupakan bagian dari organisasi yang berfungsi melakukan 

interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi 

tersebut. Istilah humas sendiri merupakan singkatan dari Hubungan Masyarakat 

yang dalam Bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah Public Relation (PR). 

Humas ini bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, 

citra perusahaan dengan membangun dan menjalin komunikasi yang baik dengan 

public. (Santoso, 2019) 

 

3.1.1 Definisi Public Relation 

Dalam buku (Nurtjahjani & Trivena, 2018) ada beberapa definisi dari para 

ahli, yaitu: 

a. W.Emerson Reck 

Public Relation 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. 

b. Howard Honham 

Public Relation adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik 

yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap 

seseorang atau sesuatu organisasi/badan. 
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c. Bertrand Russel Chanfield 

Public Relation adalah falsafah management yang di dalam tiap keputusan 

dan tindakannya mendahulukan kepentingan orang lain. 

Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Public 

Relation itu suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, 

goodwill, kepercayaan, penghargaan pada dan dari publik khususnya dan 

masyarakat umumnya. Ini dapat dilaksanakan oleh Public Relation dengan 

menunjukkan hal-hal yang positif tentang apa yang telah dilaksanakan dan 

direncanakan. Memberikan keterangan-keterangan/ penjelasan-penjelasan kepada 

publik dengan jujur, sehingga publik mendapatkan informasi yang baik. 

 

3.1.2   Fungsi Public Relation 

Fungsi Public Relation dapat diartikan sebagai pengontrol Public, 

mengarahkan apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain dalam rangka 

memuaskan kebutuhan organisasi, merespon publik, mereaksi pengembangan, 

masalah, mencapai hubungan yang saling menguntungkan antara publiknya 

melalui hubungan yang harmonis. Dalam buku (Nurtjahjani & Trivena, 2018) ada 

2 fungsi Public Relation, yaitu : 

A. Fungsi Utama Public Relation 

1. Menumbuhkan dan mengembangkan komunikasi atau hubungan baik antara 

lembaga/ organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern 

dalam rangka menanamkan pengertian. 

2. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan 

iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi/lembaga. 
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3. Mengabdi kepada kepentingan umum. 

4. Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik. 

5. Komunikasi alat untuk mencapai tujuan harmoni Public Opinion. 

B. Fungsi Manajemen Public Relation 

1. Fungsi ke Luar : 

Public Relation harus mampu mengenali/ mengidentifikasi hal-hal yang 

dapat menimbulkan sikap/gambaran yang negatif dalam masyarakat 

sebelum sesuatu tindakan/ kebijakan image positive yang mewakili 

organisasinya. 

2. Fungsi ke Dalam 

Public Relation harus mampu mengenali/ mengidentifikasi hal-hal yang 

dapat menimbulkan sikap/gambaran yang negatif dalam masyarakat 

sebelum sesuatu tindakan/ kebijakan dijalankan. 

 

3.1.3 Ciri-Ciri Public Relation 

Menurut (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007) ada 5 ciri-ciri 

Public Relation, yaitu : 

1) Komunikasi dalam kegiatan Public Relation berlangsung dua arah. 

2) Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebaran informasi dan pengkajian 

pendapat umum. 

3) Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan perusahaan/organisasi tempat 

Public Relation berada. 

4) Sasaran yang dituju adalah khalayak internal dan eksternal. 
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5) Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara 

perusahaan/organisasi dan masyarakat umum. 

 

3.1.4 Ruang Lingkup Tugas Public Relation 

Ruang lingkup tugas Public Relation menurut Cutlip Center dan Broom 

dalam buku  (Sari, 2017) mengikhtisarkan sepuluh pekerjaan PR sebagai berikut : 

1. Menulis dan mengedit, yaitu menyusun rilis berita dalam bentuk cetak 

siaran, feature, newsletter untuk karyawan dan stakeholder eksternal dan 

materi-materi pendukung teknis lainnya. 

2. Hubungan media dan penempatan media, yaitu mengontak koran, 

suplemen mingguan, penulis freelance, dan publikasi pendengaran agar 

mereka mempublikasikan atau menyiarkan berita/feature tentang 

perusahaan itu sendiri. Selain itu PR juga merespons permintaan informasi 

oleh media, memverifikasi informasi oleh media, dan membuka akses ke 

sistem otorisasi. 

3. Riset adalah kegiatan PR mengumpulkan informasi tentang opini publik, 

tren, isu yang sedang muncul, iklim politik, peraturan UU, liputan media, 

opini kelompok kepentingan dan pandangan-pandangan lain berkenaan 

dengan stakeholder perusahaan. 

4. Manajemen dan administrasi adalah kegiatan PR pemrograman dan 

perencanaan yang bekerja sama dengan manajer lain; menentukan 

kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik, setting, dan 

tujuan serta mengembangkan Strategi dan taktik. 
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5. Konseling, yaitu kegiatan memberikan saran kepada manajemen dalam 

masalah sosial politik  dan peraturan. 

6. Acara khusus, PR mengatur dan mengelola konferensi pers, open house, 

grand opening, perayaan ulang tahun perusahaan, acara pengumpulan 

dana, dan kegiatan khusus lainnya. 

7. Pidato, PR mengatur tampilan dan melatih orang yang memberikan kata 

sambutan di depan publik. 

8. Produksi, PR membuat saluran komunikasi dengan menggunakan keahlian 

dan pengetahuan multimedia termasuk seni, fotografi, tipografi, tata letak 

dan menyiapkan presentasi audio visual. 

9. Pelatihan, PR mempersiapkan eksekutif dan juru bicara lain untuk 

menghadapi media dan tampilan di hadapan publik. 

10. Kontak, PR bertugas sebagai penghubung (liaison) dengan media, 

komunikasi, serta kelompok internal dan eksternal lainnya. 

 

3.2 Citra Perusahaan 

Citra dapat berubah dari waktu ke waktu, setiap orang bisa melihat citra 

dengan objek berbeda-beda tergantung pada persepsi yang ada pada dirinya 

mengenai objek tersebut. atau sebaliknya citra bisa diterima relatif sama pada 

setiap anggota masyarakat, ini yang biasa disebut opini publik. 

 

3.2.1    Definisi Citra 

Menurut Long-Yi Lin dan Ching-Yuh Lu dalam (Adriza, 2015) 

menyatakan citra perusahaan adalah kombinasi dari persepsi konsumen dan sikap 

terhadap badan usaha. Robertson dan Gatignon lebih lanjut menyatakan bahwa, 
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citra perusahaan membantu memfasilitasi pengetahuan konsumen pada produk 

atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu dan mengurangi 

ketidakpastian sementara membuat keputusan pembelian. Konsumen diarahkan 

untuk membeli komoditas dari sebuah perusahaan dengan citra perusahaan yang 

baik untuk mengurangi risiko. 

 Definisi citra perusahaan yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa 

nama baik perusahaan akan sangat bergantung pada penafsiran dan pemahaman 

individu terhadap perusahaan mengenai arti keberadaan perusahaan tersebut bagi 

individu yang bersangkutan ditambah dengan sikap atau penilaian baik atau buruk 

yang diiringi dengan kecenderungan perilaku individu terhadap perusahaan. 

 

3.2.2  Dimensi Citra 

Menurut Keller ( 2003 ) dalam (Adriza, 2015) dimensi citra perusahaan 

dari empat asosiasi penting, yaitu: 

1. Common Product, Attributes, Benefits or Attitudes 

Nama atau merek perusahaan dapat menarik pelanggan pada 

asosiasi yang tinggi mengenai atribut suatu produk dan inovasi-inovasi 

pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. 

2. People and Relationship 

Citra perusahaan dapat terlihat dari karakteristik karyawannya 

seperti pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

3. Value and Programs 

Citra perusahaan dapat dilihat dari nilai-nilai dan program-program 

dari perusahaan yang tidak harus berhubungan dengan produk yang dijual, 
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misalnya bentuk kepedulian sosial, kepedulian terhadap lingkungan 

sekitar. 

4. Corporate Credibility 

Citra perusahaan dapat berupa pendapat, atau pernyataan mengenai 

perusahaan, juga sikap percaya terhadap perusahaan yang kompeten dalam 

menjual produk dan menyampaikan jasanya, serta besarnya tingkat 

kesukaan juga ketertarikan bagi pelanggan kepada perusahaan. 

Long-Yi Lin dan Ching-Yuh Lu juga mendefinisikan perusahaan dengan 

penyiratan dimensi-dimensi dari citra yang dimaksud, yaitu: 

1. Persepsi konsumen 

2. Sikap konsumen  

3. Pengetahuan produk dan jasa 

4. Resiko dalam pengambilan keputusan 

 

3.3.3  Jenis-Jenis Citra 

 Menurut (Santoso, 2019) ada 3 (tiga) jenis citra, yaitu : 

1. Citra positif, Citra positif dapat terbentuk apabila publik mendapatkan 

informasi yang baik mengenai suatu perusahaan. 

2. Citra negatif, Citra negatif dapat terbentuk apabila publik mendapatkan 

informasi yang buruk mengenai suatu perusahaan. 

3. Ketika berkomunikasi dengan pihak eksternal (khalayak), PR memiliki 

Strategi khusus dalam mencapai pembentukan citra positif sebagai sasaran 

perusahaan. 
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3.3.4    Strategi Public Relation Dalam Membangun Citra 

Menurut (Santoso, 2019) Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah 

aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam buku (Santoso, 2019) ada 9 

(sembilan) Strategi dalam membangun citra, yaitu : 

1. Hubungan dengan pemerintah 

2. Hubungan dengan komunikasi  

3. Hubungan dengan media 

4. Hubungan dengan pemegang saham 

5. Hubungan dengan karyawan 

6. Hubungan dengan bank 

7. Hubungan dengan pemuka opini 

8. Hubungan dengan akademis 

9. Mengantisipasi dan mengatasi kritis 

 

3.3 Strategi Branding 

3.3.1 Definisi Strategi Branding 

Menurut Schultz dan Barnes dalam (Martha, 2014) Pengertian Strategi 

Branding adalah sebagai berikut : 

“Manajemen suatu merek dimana terdapat kegiatan yang mengatur semua elemen-

elemen yang bertujuan untuk membentuk sebuah brand”.  

 Adapun pengertian lain Strategi Branding menurut Gelder dalam (Martha, 

2014) adalah sebagai berikut: 

“Strategi merek mendefinisikan apa yang seharusnya dicapai sebuah brand dalam 

kaitannya dengan sikap dan perilaku konsumen”.  



35 

 

   

 

Berdasarkan dua pengertian mengenai Strategi Branding diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Strategi Branding merupakan sebuah langkah untuk 

mencapai tujuan yang berfungsi dalam mengatur semua elemen brand yang 

berkaitan dengan sikap dan perilaku konsumen. 

 

3.3.2 Jenis-Jenis Strategi Branding 

 Menurut (Martha, 2014) Yang termasuk ke dalam Strategi Branding 

menurut para ahli adalah sebagai berikut : 

a. Brand Positioning 

“Brand positioning merupakan sebuah cara untuk mendemonstrasikan 

keunggulan dari sebuah merek dan perbedaannya dari kompetitor lainnya. 

Sehingga sering disebut juga sebagai Strategi untuk memenangi dan 

menguasai pelanggan melalui produk yang ditawarkan”. Gelder  

Sedangkan menurut Susanto dan Wijanarko, “brand positioning 

merupakan bagian dari identitas merek dan proposisi nilai yang secara aktif 

dikomunikasikan kepada target konsumen dan menunjukkan keunggulannya 

terhadap merek-merek pesaing”. 

Sehingga berdasarkan pemahaman menurut para ahli tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa brand positioning merupakan cara perusahaan 

untuk menempatkan dirinya dimata target konsumennya bila dilihat dari 

keunggulan dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan brand 

pesaing. 
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b. Brand Identity 

Menurut Gelder “brand identity merupakan kumpulan dari aspek-

aspek yang bertujuan untuk menyampaikan merek, latar belakang merek, 

prinsip-prinsip merek, tujuan dan ambisi dari merek itu sendiri”. 

Sedangkan menurut Susanto dan Wijanarko, “brand identity dapat 

diartikan sebagai sebuah susunan kata-kata, kesan dan sekumpulan bentuk 

dari sejumlah persepsi konsumen tentang merek yang diperdagangkan”. 

Dari kedua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa brand 

identity merupakan sebuah persepsi mengenai brand dari suatu perusahaan 

yang ingin disampaikan kepada konsumen sehingga dapat membentuk 

persepsi konsumen tentang brand itu sendiri. 

 

c. Brand Personality 

“Brand personality adalah suatu cara yang bertujuan untuk menambah 

daya tarik merek dari luar ke mata konsumen”. Gelder  

Sedangkan menurut Crainer dan Dearlove, “brand personality 

merupakan merek yang didapat dari suatu karakter melalui komunikasi 

tentang merek dan pengalaman dari merek serta dari orang yang 

memperkenalkan merek”. 

Sehingga berdasarkan dua definisi diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa brand personality merupakan sebuah langkah yang bertujuan untuk 

menambah daya tarik dari brand itu sendiri dengan memberikan 

karakteristik pada brand tersebut yang bisa didapat dari komunikasi, 

pengalaman serta dari orang yang memperkenalkan brand itu sendiri. 
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d. Brand Communication 

Untuk dapat mengkomunikasikan brand kepada konsumen, 

“perusahaan menggunakan komunikasi internal dan eksternal yaitu antara 

lain dengan sales promotion, events, Public Relation, direct marketing 

(pengiriman katalog, brosur, fax, surat maupun email) mengenai penawaran 

produk maupun jasa melalui bekerja sama dengan perusahaan lain sebagai 

sponsor dan advertising yaitu cara-cara untuk memperkenalkan produk dan 

jasa melalui berbagai macam iklan” Schultz dan Barnes. 

 

e. Brand Equity 

Menurut Susanto dan Wijanarko, “dalam menghadapi persaingan yang 

ketat, merek yang kuat merupakan suatu pembeda yang jelas, bernilai dan 

berkesinambungan serta menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan 

dan sangat membantu Strategi pemasaran”. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, “ekuitas merek adalah 

diferensiasi positif yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap 

suatu barang maupun jasa”. 

Dengan kata lain berdasarkan kedua pengertian diatas mengenai brand 

equity, maka ekuitas merek merupakan kekuatan sebuah brand yang dapat 

menambah dan mengurangi nilai dari brand itu sendiri dan dapat diketahui 

dari respon konsumen terhadap barang maupun jasa yang akan dijual. 
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3.3.3 Keputusan-Keputusan Dalam Memperluas Strategi Branding 

(Branding Strategy Decision) 

Menurut Kotler dalam  (Farrah, 2005) ada lima pilihan Strategi merek 

yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu:  

1. Perluasan lini. Perluasan lini ini dilakukan jika perusahaan 

memperkenalkan unit produk tambahan dalam kategori produk yang sama 

dengan merek yang sama. Contoh: Pantene mengeluarkan shampoo untuk 

rambut rontok, rambut berketombe, rambut kering, rambut berminyak, dan 

lain sebagainya.  

2. Perluasan merek (Brand Extension), yaitu suatu Strategi yang dilakukan 

perusahaan untuk meluncurkan suatu produk dalam kategori baru dengan 

menggunakan merek yang sudah ada. Contoh: Pepsodent mengeluarkan 

produk mouthwash, permen dan sikat gigi.  

3. Multi-merek, adalah suatu Strategi perusahaan untuk memperkenalkan 

merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Sebagai contoh adalah 

P&G memproduksi sebelas merek deterjen. Indofood meluncurkan 

berbagai merek untuk produk mie instannya.  

4. Merek baru, yaitu Strategi perusahaan meluncurkan produk dalam suatu 

kategori baru, tetapi perusahaan tidak mungkin menggunakan merek yang 

sudah ada lalu menggunakan merek baru. Contoh: Coca Cola 

memproduksi minuman bersoda tetapi memiliki rasa buah-buahan diberi 

merek Fanta.  

5. Merek bersama, yaitu dua atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan 

dalam satu tawaran, sebagai contoh Aqua-Danone. 
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Perluasan merek (brand extension) didefinisikan oleh Kotler sebagai 

penggunaan merek yang sudah ada pada produk baru dimana produk tersebut 

memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunakannya 

 Sedangkan menurut Leif E. Ham et al dalam (Farrah, 2005) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesuksesan Strategi perluasan merek adalah:  

1. Similarity (kesamaan). Adalah tingkatan dimana konsumen menganggap 

bahwa produk hasil perluasan memiliki persamaan dengan merek asalnya. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin besar persamaan antara 

produk perluasan merek dengan merek asalnya maka akan semakin besar 

pula pengaruh yang diterima oleh konsumen baik positif maupun negatif 

dari produk hasil perluasan. Bahkan ada pula penelitian yang menyebutkan 

bahwa konsumen akan membangun sikap yang positif terhadap produk 

hasil perluasan bila konsumen tersebut menganggap bahwa produk 

tersebut memiliki kesamaan dengan merek asalnya. 

2. Reputation (reputasi). Asumsi yang dapat dikemukakan dari penggunaan 

reputasi adalah, bahwa merek yang memiliki posisi yang kuat akan 

memberikan pengaruh yang besar pada produk hasil perluasannya (Aaker 

dan Keller 1992; Smith dan Park 1992). Bahkan telah dilaporkan bahwa 

merek yang dipersepsi memiliki kualitas yang tinggi dapat melakukan 

perluasan produk daripada merek yang memiliki kualitas yang rendah. 

Reputasi di sini adalah sejumlah hasil yang diperoleh dari kualitas suatu 

produk 

3. Perceived Risk adalah konstruk multidimensional yang mengimplikasikan 

pengetahuan konsumen secara tidak pasti tentang suatu produk sebelum 
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dilakukan pembelian didasarkan pada tipe dan tingkatan kerugian dari 

produk itu setelah dilakukan pembelian. Perceived Risk biasanya 

dikonseptualisasi dengan konstruk dua dimensi yaitu ketidakpastian 

tentang konsekuensi melakukan kesalahan dan ketidakpastian tentang hasil 

yang diperoleh. 

4. Innovativeness adalah aspek kepribadian yang berhubungan dengan 

penerimaan konsumen untuk mencoba produk baru atau merek baru. Dan 

konsumen yang memiliki sifat innovativeness ini suka melakukan lebih 

banyak evaluasi pada perluasan merek terutama dalam hal jasa. Oleh 

karena itu untuk mengembangkan Strategi perluasan merek ini agar lebih 

efisien maka pihak perusahaan harus menarik lebih banyak konsumen 

yang memiliki sifat innovativeness. 

 

3.4  Media Online 

 Semakin berkembangnya IT seseorang dapat memanfaatkan media online 

atau  media sosial untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari informasi. 

Media Online disebut juga dengan Media Digital adalah media yang tersaji secara 

online di internet. 

 

3.4.1   Definisi Media Online 

Menurut  (Romli & Syamsul, 2012) Pengertian Media Online dibagi 

menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus: 

a.   Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format 

media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, 

dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai 
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sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online 

secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, 

dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online. 

b.  Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian 

media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari 

media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa 

mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. 

 

3.4.2     Karakteristik Media Online 

Dalam jurnal (Abraham, 2014) pesatnya angka pertumbuhan pengguna 

internet memiliki banyak faktor yang mendorong orang menggunakan media 

online/media massa, adalah karena karakteristik yang dimiliki oleh media itu 

sendiri. Menurut Iswan (2004) karaketer media adalah: 

1. Kecepatan (aktualitas) informasi. Kejadian atau peristiwa di lapangan 

dapat langsung diunggah ke data situs media online ini, tanpa harus 

menunggu hitungan menit, jam atau hari. Distribusi informasi cepat ke 

pasar (pengakses), dengan jangkauan global lewat jaringan internet dan 

dalam waktu yang bersamaan, informasi sudah tertuang dalam bentuk kata 

dan fakta. 

2. Adanya pembaruan (updating) informasi. Informasi disampaikan secara 

terus menerus, karena adanya pembaruan informasi penyajiannya bersifat 

real time, karena penyediaan informasi berlangsung tanpa putus, hanya 

tergantung kapan pengguna mau mengaksesnya. 
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3. Interaktivitas. Media online memiliki fungsi interaktif melalui fungsi ini 

pengguna media online dapat menyampaikan keluhan, saran, tanggapan. 

Contohnya seperti chat room, e-mail, online poling dan game. 

4. Personalisasi. Media online memberikan peluang kepada setiap pengguna 

hanya mengambil informasi yang relevan dengan dirinya. 

5. Kapasitas. Informasi yang dimuat media online memiliki kapasitas besar 

nyaris tanpa batas. Penyimpanannya pun ada di server komputer dan 

sistem global. Informasi dapat ditambah kapan saja, pengguna dapat 

mencarinya kapan saja dengan mesin pencari (search engine). 

6. Hyperlink. Setiap data dan informasi yang disajikan dapat dihubungkan 

dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi tersebut. Karakter 

hyperlink  ini membuat pengakses/pengguna media online bisa 

berhubungan dengan pengakses lainnya ketika masuk ke sebuah situs 

media online dengan menggunakan fasilitas yang sama dalam media 

tersebut, misalnya dalam chatroom, e-mail, online poling dan game. 

 

3.4.3    Media Online sebagai Media Komunikasi 

Dalam jurnal (Kertamukti, 2015) persepsi masyarakat dapat dibentuk 

dengan media komunikasi dapat berbentuk media massa maupun online. media 

dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan 

berkesinambungan. Hasil dari pemberitaan adalah pencitraan yang positif, karena 

media memiliki fungsi dalam pembentukan opini publik seperti yang diutarakan 

Alexis S. Tan dalam (Nurudin, 2013: 65) adalah sebagai berikut: 
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1. Fungsi Memberi Informasi, mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan. 

2. Fungsi Mendidik, media memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

yangberguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima masyarakatnya. 

3. Fungsi Mempersuasi, media memberi keputusan, mengadopsi nilai, 

tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya. 

4. Fungsi Menyenangkan, Memuaskan Kebutuhan Komunikan, 

Menggembirakan, mengendorkan urat syaraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan workshop dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari selama 

kurang lebih 1 (satu) bulan,  program workshop yang dilaksanakan pada bagian 

Public Relation di Universitas Dinamika yang dilaksanakan pada: 

     Tanggal        : 28 Agustus - 14 Oktober 2019 

  Tempat         : Public Relation Universitas Dinamika 

   Peserta          : Farhana Jihan Nabila 

   NIM          : 17390150001 

Dalam pelaksanaan Workshop  yang berlangsung dalam kurun waktu 1 

(satu) bulan di Universitas Dinamika, berikut ini adalah rincian kegiatan yang 

dilakukan selama Workshop  pada bagian Public Relation Universitas Dinamika. 

 

4.2 Metode Penulisan Laporan Workshop 

Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan Workshop 

pada bagian Public Relation Universitas Dinamika, adalah : 

a. Studi Observasi,  yaitu dengan pengamatan dan mempelajari secara 

langsung pada bagian Public Relation Universitas Dinamika. 

b. Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pembimbing 

pada tempat pelaksanaan Workshop  di bagian Public Relation Universitas 

Dinamika. 

c. Mencari informasi di Perpustakaan, e-book, dan jurnal, yaitu dengan 

mencari dan membaca literatur dan buku – buku yang mendukung 
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penyelesaian laporan Workshop yang tersedia di Perpustakaan, e-book, dan 

jurnal. 

d. Penyusunan Laporan, yaitu setelah melakukan kegiatan Workshop Penulis 

menyusun laporan Workshop  yang menjadi prasyarat dalam 

menyelesaikan mata kuliah Workshop. 

e. Konsultasi (Bimbingan), yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap 

kepada dosen pembimbing atas hasil laporan Workshop yang telah 

dilaksanakan. 

 

4.3  Tugas-Tugas Yang Dikerjakan  

Tugas dan pekerjaan yang dikerjakan pada saat melakukan kegiatan 

Workshop pada bagian Public Relation Universitas Dinamika, yaitu : 

Tabel 4. 1 Tugas Yang Dikerjakan 

No. Kegiatan/Pekerjaan 

1 Mengelola Website  

2 Konferensi Pers  

3 Kliping Berita 

 

4.3.1 Mengelola website 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Public Relation tidak lepas dengan 

peran serta internet dalam menunjang aktivitas seorang Public Relation. 

Teknologi mempengaruhi bagaimana mereka memberikan dan mendapatkan 

informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan melalui saluran internet . Sebagai 

Public Relation harus mampu mengelola Website karena melalui situs website 

publik dapat mengetahui berbagai informasi tentang Universitas Dinamika.  
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4.3.2 Konferensi Pers 

Pada tanggal 3 September 2019 Universitas Dinamika telah melaksanakan 

Konferensi pers yang bertempat di Auditorium Lt. 1 Universitas Dinamika, pada 

pukul 11.00. Konferensi pers ini ditayangkan secara langsung di Official Youtube 

Universitas Dinamika. Tujuan Konferensi pers ini untuk menyampaikan 

pernyataan ke publik bahwa nama STIKOM telah berubah menjadi Universitas 

Dinamika dengan mengundang para awak media agar datang untuk meliput 

dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. 

 

Gambar 4.1 Konferensi Pers 

Konferensi Pers adalah salah satu tugas Public Relation dalam 

membangun Strategi Branding, sebagai Public Relation harus memahami 

bagaimana menggelar acara Konferensi Pers. Bagian Public Relation layaknya 

bertindak seperti Event Organizer (EO) yang menyiapkan format acara, jadwal 

acara, Press Release, menyediakan ruangan Konferensi Pers. Seluruh format 
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tersebut harus dikaji dampak positif dan negatifnya, sehingga tujuan efektivitas 

konferensi pers dapat tercapai. 

Humas membekali dan memberikan awak media satu bendel dokumen 

yang dimasukkan ke dalam map. Satu bundel dokumen tersebut berisi siaran pers, 

susunan acara, makalah, artikel, feature, brosur, proposal, atau informasi lengkap 

tentang kegiatan tersebut. Disamping itu dalam map tersebut juga diinformasikan 

tentang tujuan, jadwal, target, kepanitiaan, daftar pengisi acara, dan lain 

sebagainya. Bundel dokumen yang dimasukkan dalam map dan tas kecil ini 

disebut sebagai media kit. 

  
STIKOM SURABAYA KINI MENJADI UNIVERSITAS DINAMIKA 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi No. 655/KPT/I/2019, pada 2 Agustus 2019 tentang Izin Perubahan 

Bentuk  Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya menjadi Universitas Dinamika, 
maka terhitung mulai 29 Juli 2019 nama perguruan tinggi yang semula Institut Bisnis 

dan Informatika Stikom Surabaya berubah menjadi Universitas Dinamika dengan 
akronim Undika. 

Logo yang ditetapkan dan digunakan oleh Undika seperti yang terlihat di 

website. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi semua Program Studi yang ada 

saat ini tetap diakui. Statuta untuk Undika, saat ini masih dalam proses penyesuaian 
dari statuta Institut Bisnis dan Informatika. Demikian pula halnya dengan Visi, Misi, dan 

Tujuan Undika.  Media informasi seperti Website, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-
lain disesuaikan dengan nama perguruan tinggi yang baru, yaitu Universitas Dinamika 
(Undika). 

Undika saat ini telah memiliki Hymne, sedangkan Mars Undika masih dalam 
proses penciptaan aransemen. Seluruh Unit Kerja yang ada di Undika akan mengikuti 

dan menyesuaikan dengan perubahan nama perguruan tinggi paling lambat 1 (satu) 
bulan sejak perubahan bentuk dan nama perguruan tinggi ini ditetapkan. 

Universitas Dinamika telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk 

(peningkatan) dan nama, dimulai dengan didirikannya Akademi 
Komputer dan Informatika Surabaya (AKIS) pada Tahun 1983 oleh Yayasan Putra Bhakti 
berdasarkan SK No. 01/KPT/PB/III/1983. 

Hingga pada Tahun 2019, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

berubah bentuk dari Institut manjadi Universitas dengan nama Universitas Dinamika. 
Adapun informasi selebihnya akan disampaikan pada Konferensi Perss di Ruang 

Auditorium lantai 1 Gedung Universitas Dinamika Pukul 11.30 WIB. 
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Salah satu media untuk Konferensi Pers adalah Press Release. Press 

Release merupakan naskah berita, peristiwa, kegiatan perusahaan baik sebelum 

maupun sesudah kejadian. Rilis disampaikan kepada para media atau langsung ke 

kantor redaksi media. Tujuan dari pembuatan rilis ini adalah untuk publikasi 

berita sehingga informasi dapat tersampaikan kepada banyak orang. Sehingga 

karakter dan struktur tulisannya mirip dengan menulis berita. (Santoso, 2019).  

 

4.3.3 Kliping Berita 

Bagian Public Relation Universitas Dinamika melakukan kliping dengan 2 

(dua) cara kliping yaitu, kliping manual dan kliping digital. kliping digital adalah 

melakukan copy paste atau pengetikan ulang sebuah berita yang ada di koran 

kemudian di update ke beberapa situs jejaring sosial seperti web, facebook, dan 

instagram Public Relation Universitas Dinamika. Seluruh pemberitaan media 

cetak yang berhubungan dengan Universitas Dinamika akan di kliping oleh pihak 

Public Relation untuk dijadikan arsip bahwa Universitas Dinamika telah 

diberitakan oleh media.  
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Gambar 4.2 Kliping Berita Digital 

Gambar 4.2 adalah salah satu contoh kliping berita digital melalui website 

Official Universitas Dinamika. Berita tersebut diambil dari salah satu Web News 

yaitu Tribunjatim.com kemudian di copy paste pada website Undika tetapi tidak 

menghilangkan sumber berita. 

   Gambar 4.3 Kliping Berita Manual 1           Gambar 4.4 Kliping Berita Manual 2 
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Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 adalah kumpulan berita atau artikel yang 

diambil dari koran dengan cara digunting dan kemudian ditempelkan pada kertas 

hvs yang berisi format nama media, tanggal terbit, halaman dan rubric kemudian 

dimasukkan ke dalam map arsip. 

 

4.4 Strategi Branding Public Relation  

Public Relation adalah salah satu bagian terpenting untuk membranding 

perusahaan, tujuan utamanya adalah untuk membentuk reputasi baik di publik. 

Sebagai seorang Public Relation harus mampu untuk menyampaikan pesan 

dengan memiliki dampak yang luar biasa kepada publik. Kemunculan internet 

yang kemudian melahirkan media sosial dan media online yang beragam ini 

sangat membantu kerja Public Relation. Publikasi Universitas Dinamika 

menggunakan berbagai kanal media. Universitas dinamika menggunakan baik 

kanal offline maupun online. Kanal offline diantaranya adalah Koran, Banner, 

Brosur, Poster, Pamflet,dll. 

Selain Media Offline, media yang sering digunakan Public Relation 

Universitas Dinamika untuk mengenalkan kembali nama Universitas Dinamika 

kepada publik adalah Media Sosial, seperti facebook, twitter, instagram, website, 

dan youtube. Menggunakan media sosial memungkinkan penggunanya tak hanya 

mengonsumsi, tetapi juga berpartisipasi untuk mengomentari, dan menyebarkan 

beragam konten dalam berbagai format: teks, gambar, audio, atau video. Berikut 

ini adalah beberapa Official account media sosial Universitas Dinamika: 
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1. Facebook 

 

                Gambar 4.5 Official Facebook Undika  

Facebook merupakan salah satu media sosial yang kerap digunakan oleh 

kebanyakan orang. Selain itu, facebook juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk 

mengunggah foto atau video pendek. Bukan hanya itu saja, facebook dapat juga 

digunakan sebagai tempat untuk bertukar pikiran dan bisa juga menambah teman 

lewat dunia maya. Facebook adalah pusat publik digital utama saat ini. 

Jika dilihat pada Gambar 4.5 Official Facebook Undika, Official  fans page 

Facebook Universitas Dinamika saat ini sudah mencapai 6.323 orang yang 

mengikuti, 6.250 orang yang menyukai dan 12.341 orang yang melihat fans page 

ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengguna media sosial akun Facebook 

yang berada di kalangan anak – anak, orang dewasa hingga orang tua. 
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Public Relation Universitas Dinamika menyadari bahwa efek pengguna 

facebook ini memberikan keuntungan dalam mengenalkan kembali nama 

Universitas Dinamika dan meningkatkan citra Universitas Dinamika. Opini publik 

sangat berpengaruh pada citra Universitas Dinamika.  

 

Gambar 4.6 menunjukkan tentang unggahan pergantian nama Universitas 

Dinamika pada tanggal 3 September 2019 di Fans Page Official Undika. Jika 

dilihat postingan tersebut hanya mendapatkan 6 komentar dan 32 orang yang 

menyukai unggahan tersebut. 

Gambar 4.6 Postingan FB  
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Jika dilihat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 beragam komentar dari 

publik, banyak yang beranggapan bahwa nama Dinamika tidak cocok untuk 

menggantikan nama STIKOM  karena publik beranggapan bahwa nama Dinamika 

tidak mencerminkan adanya kampus IT.  

Contohnya seperti pada gambar 4.8 pemilik akun facebook Bono 

menyebutkan  

“Kurang menjual bosq, dari logo+namanya aja kurang gimana gitu.. tidak 

milenial banget padahal ada jurusan grafisnya”.  

Publik menyesalkan hal itu karena sebelum berganti nama Dinamika, dulu dikenal 

dengan kampus IT pertama di Surabaya.  

Di sisi lain ada juga yang mendukung adanya perubahan nama ini, jika 

dilihat pada gambar 4.7 pemilik akun Sri Rahayu dan Welly Rahayu memberikan 

selamat dan sukses kepada kampus Universitas Dinamika. Universitas Dinamika 

diharapkan mampu menjadi lebih berkembang, menggambarkan semangat baru 

dan menghasilkan lulusan produktif dalam berinovasi.  

Gambar 4.8 Komentar Negatif Facebook 

 

Gambar 4.7 komentar Positif Facebook  
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 Salah satu langkah Public Relation  dalam mengenalkan nama Universitas 

Dinamika yaitu dengan mengganti nama fanspage dan foto sampul sedangkan 

untuk unggahan berita atau event-event masih tidak terlalu banyak.  

2. Instagram 

Gambar 4.9 Official Instagram Undika 

  

 Instagram adalah salah satu media sosial yang tengah dikagumi banyak 

orang. Penggunanya sangat beragam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. 

Mulai dari pelajar hingga pebisnis. Media sosial yang fokus pada platform berbagi 

foto dan video ini makin meroket popularitasnya hingga mampu disamakan 

dengan Facebook dan Twitter. Fitur-fitur menarik seperti filter, Instagram Story, 

IGTV, dan kemudahan berjejaring lainnya membuat pesona Instagram mampu 

melekat di benak penggunanya 
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Jika dilihat pada Gambar 4.9 Official Accounts instagram Universitas 

Dinamika adalah @universitasdinamika, saat ini Instagram Universitas Dinamika 

memiliki 4.600 pengikut dan 1.394 postingan foto dan video. 

         Pengguna aplikasi ini semakin berkembang karena keunggulan yang 

ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi Instagram. Keunggulan itu berupa 

kemudahan saat pengunggahan foto. Foto yang diunggah bias diperoleh 

menggunakan kamera ataupun di gallery ponsel. Instagram dapat langsung 

menggunakan efek-efek untuk mengatur pewarnaan dari foto yang diinginkan. 

         Media seperti ini dapat membentuk dan membangun pendapat umum 

dengan cara visualisasi yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pencitraan positif melalui instagram sangatlah penting dan komunikasi harus 

dibangun dengan baik. 

Berbeda dengan Facebook, jika dilihat dari postingan instagram 

Universitas Dinamika yang menyatakan tentang perubahan nama, hampir 

seluruhnya berkomentar negatif karena instagram tempat para kaum milenial. 

Mereka menyesalkan dengan perubahan nama ini, menurut mereka nama Undika 

tidak sebagus nama STIKOM.  
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Gambar 4.10 Postingan Instagram 

Gambar 4.10 menunjukkan unggahan Official Account Instagram 

Universitas Dinamika pada tanggal 19 Agustus 2019 tentang pergantian nama 

institusi. Jika dilihat pada unggahan tersebut terdapat 91 orang yang menyukai 

dan 40 komentar.  

Media seperti ini dapat membentuk dan membangun pendapat umum 

dengan cara visualisasi yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. 

Pencitraan positif melalui instagram sangatlah penting dan komunikasi harus 

dibangun dengan baik.   

Gambar 4.11 Komentar Negatif Instagram 1 
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Gambar 4.12 Komentar Negatif Instagram 2 

 

Jika dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12 terdapat berbagai 

tanggapan negatif pada unggahan tentang pergantian nama ini. Contoh salah satu 

komentar negatif terdapat pada gambar 4.8 dengan pemilik akun instagram 

@lepasoutdoor menyebutkan 

“yah bukan UDIN” dan @taufikrk_ “panggil saja UDIN wkwk” 

mereka mengejek nama Akronim Undika dijadikan sebagai lelucon tetapi sebagai 

Public Relation harus menanggapi dengan baik karena opini publik bisa 

membentuk citra perusahaan dimata publik.  

Jadi salah satu langkah Public Relation adalah dengan membalas semua 

komentar mereka namun mengajak para milenial untuk menerima dengan lapang 

dada dan mulai kembali dari awal dengan prestasi-prestasi mereka untuk 

membanggakan nama Universitas Dinamika. 
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3. Twitter  

 

Gambar 4.13 Official Twitter Undika  

Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang saat 

ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer 

maupun ponsel. Twitter merupakan salah satu jenis media sosial berbasis teks 

dengan panjang maksimal 140 karakter. Official Accounts Universitas Dinamika 

adalah @undikasurabaya yang memiliki 1.828. 

  Pengguna twitter sendiri terdiri dari berbagai macam kalangan dari muda 

hingga tua. Tweet sendiri bisa terdiri dari pesan teks dan foto. Melalui tweet inilah 

pengguna Twitter dapat berinteraksi lebih dekat dengan pengguna Twitter lainnya 

dengan mengirimkan tentang apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang 

dilakukan, tentang kejadian yang baru saja terjadi, tentang berita terkini serta hal 

lainnya. 
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Gambar 4.14 Postingan Twitter 

 Jika dilihat dari postingan Twitter pada gambar 4.14 hampir seluruh 

postingan tidak ada yang menanggapi, berarti itu membuktikan bahwa kurangnya 

minat publik terhadap sosial media Twitter.  
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4. Youtube  

 

Gambar 4.15 Official Youtube Undika  

Youtube adalah salah satu alat jejaring sosial untuk memperkenalkan nama 

Universitas Dinamika. Official Youtube Universitas Dinamika dibuat sejak tahun 

2010. Saat ini channel youtube Universitas Dinamika memiliki 559 Subscriber. 

Mengambil dan mengunggah konten video tidaklah mudah, youtube mampu 

membuat nama Universitas Dinamika lebih mudah untuk dikenal oleh pengguna. 

Dengan mengunggah video tentang Company Profile dan kegiatan sehari-hari, 

Undika tidak hanya bisa mendapatkan perhatian tetapi juga memberikan nilai 

kepada pengguna. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah yang 

mampu membangun hubungan dan kepercayaan dengan pengguna youtube. Di 

youtube, 15 (Lima belas) detik konten video yang disajikan berpeluang untuk 

menarik dan memberikan informasi lebih lanjut kepada pengguna.  

Saat ini unggahan ada sekitar 70 konten video dan 34.378 kali ditonton 

dari keseluruhan unggahan. Jika dilihat dari Official Youtube Universitas 
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Dinamika viewers terbanyak dalam 1 (satu) bulan terakhir berada di unggahan 

“Wisuda Ke-44 Universitas Dinamika” memiliki sekitar 1.400 viewers. 

5. Website 

 

Gambar 4.16 Official Website Undika  

Web adalah sebuah situs penyebaran informasi melalui internet. Informasi 

yang dikirimkan dapat berupa teks, suara (audio), animasi, gambar dan bahkan 

dalam bentuk format video yang dapat diakses melalui software yang disebut 

browser, seperti internet explore, mozilla firefox, google chrome, dan lain-lain. 

Media komunikasi yang tersedia di dalam suatu website sangat beragam, 

bukan hanya seperti chatting, komentar, balasan, artikel yang disajikan oleh 

pemilik website kepada kita sebagai pembaca juga merupakan salah satu bentuk 

komunikasi walau secara tidak langsung. 
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Website sebagai salah satu sarana branding dan membangun reputasi 

Universitas Dinamika karena banyak manfaat dan memberikan keuntungan. 

Dengan adanya website perusahaan maka akan memberikan opini atau kesan 

bahwa perusahaan tersebut maju dan modern. Selain itu, pengunjung website juga 

dapat memberikan penilaian apakah perusahaan masih beroperasi atau tidak. Web 

adalah sebuah situs penyebaran informasi melalui internet. Informasi yang 

dikirimkan dapat berupa teks, suara (audio), animasi, gambar dan bahkan dalam 

bentuk format video yang dapat diakses melalui software yang disebut browser, 

seperti internet explore, mozilla firefox, google chrome, dan lain-lain. 

Media komunikasi yang tersedia di dalam suatu website sangat beragam, 

bukan hanya seperti chatting, komentar, balasan, artikel yang disajikan oleh 

pemilik website kepada kita sebagai pembaca juga merupakan salah satu bentuk 

komunikasi walau secara tidak langsung. 

Website lama Official kampus yaitu www.stikom.edu kemudian setelah 

perubahan nama maka beralih ke www.dinamika.ac.id. Saat ini tampilan website 

lebih modern dan mudah untuk diakses. Salah satu langkah Publik Relation untuk 

mengenalkan nama Universitas dinamika adalah dengan selalu meng-update 

website mulai dari mengganti struktur organisasi, sejarah, meng-update berita 

terkini serta video company profile terbaru. 

Selain media sosial, Universitas Dinamika juga menggunakan media 

massa sebagai salah satu alat untuk membranding. Media massa merupakan alat 

untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada masyarakat secara luas. 

Terutama pada era kemajuan teknologi saat ini, media menjadi pilihan yang 

efektif dan efisien dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. 
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Media massa memiliki peranan yang sangat penting bagi Public Relation. 

Karena media massa mampu memberikan informasi yang negatif maupun positif 

kepada publik. Oleh karena itu diperlukan untuk menjalin hubungan yang 

harmonis antara Public Relation dalam perusahaan dengan para media. Berikut 

adalah beberapa Media Massa yang membantu mengenalkan nama Universitas 

Dinamika ke publik  : 

 

1. Jawa Pos 

 

Gambar 4.17 Berita Jawa Pos 

Sumber:https://www.jawapos.com/surabaya/06/09/2019/stikom-surabaya-kini-

menjadi-universitas-dinamika/ 

  

 Jawa Pos meliput acara peresmian Universitas Dinamika pada tanggal 3 

September 2019, kemudian di unggah melalui website Jawapost.com pada 

tanggal 6 september 2019. Dalam gambar 4.17 menyebutkan bahwa Pergantian 

nama memotivasi seluruh jajaran Universitas Dinamika untuk selalu berkreasi 

dan berinovasi demi menjadi lebih baik serta mudah beradaptasi dengan era 

revolusi industri 4.0. Dalam langkahnya, Undika memiliki misi untuk 
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mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) dengan 

beberapa kompetensi. Yakni, membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

profesional, unggul, dan berkompetensi. Selain itu menciptakan lingkungan 

hidup yang sehat serta produktif. 

 

2. Surya 

 

Gambar 4.18 Berita Surya 

Sumber:https://surabaya.tribunnews.com/2019/09/03/resmi-stikom-surabaya-

berubah-nama-menjadi-universitas-dinamika 

 

Dalam berita yang diterbitkan oleh Surya pada tanggal 3 September 2019 

menyebutkan bahwa Dengan perubahan nama, Yayasan Putra Bhakti Sentosa 

serta rektorat telah menyiapkan sejumlah langkah pengembangan mutu dan visi 

misi Undika. Berharap dengan adanya nama baru dapat 

membawa Universitas Dinamika bergerak dinamis menuju perguruan tinggi 

unggulan. 
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3. SINDOnews 

 

Gambar 4.19 Berita Sindo 

Sumber : https://jatim.sindonews.com/read/14185/1/stikom-surabaya-kini-

menjadi- 

universitas-dinamika-1567490950 

 

 SINDOnews merupakan situs berita online di bawah manajemen PT. 

Media Nusantara Dinamis. Pada tanggal 3 September 2019 SINDOnews hadir 

untuk meliput acara peresmian Universitas Dinamika. Dalam berita yang di 

unggah pada tanggal 3 September 2019 menyebutkan Stikom Surabaya resmi 

bereinkarnasi menjadi Universitas Dinamika Surabaya. Terhitung 29 Juli 2019, 

nama perguruan tinggi yang semula Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya menjadi Universitas Dinamika. Akronimnya Undika. di era revolusi 4.0, 

dimana segala aspek dituntut untuk berpikir kreatif, kritis, inovasi dan kolaborasi. 

Dengan membawa lulusan Undika mudah menyesuaikan diri untuk mampu dan 

kompeten hal-hal yang berpikir kritis. 
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4. Jatimnet 

 

Gambar 4.20 Berita Jatimnet 

Sumber : https://jatimnet.com/ganti-status-stikom-berubah-jadi-universitas-

dinamika 

 

Jatimnet.com adalah platform media online lokal yang berbasis di 

Surabaya bernaung di bawah jaringan kerja sama Jatim Network (Jinet) yang 

beranggotakan kaum muda dari berbagai bidang; jurnalis, kartunis, pegiat literasi, 

wirausahawan, dan praktisi teknologi informasi. Jatimnet hadir untuk meliput 

acara peresmian Universitas Dinamika dalam berita yang diunggah pada tanggal 3 

September 2019 menyebutkan setelah 36 tahun menyandang nama STIKOM, 

perubahan nama menjadi universitas ini tentu membawa aura baru bagi kampus di 

bawah naungan Yayasan Putra Bhakti Sentosa. Setelah perubahan nama, 

Universitas Dinamika juga memiliki beberapa program. Salah satunya adalah 
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menambah program study (prodi) khusus kepariwisataan. Target realisasi prodi 

ini tahun ini. 

 

5. Duta.co 

 

Gambar 4.21 Berita Harian Duta 

Sumber : https://duta.co/jangan-sebut-lagi-stikom-surabaya-tapi-universitas-

dinamika 

 

Dalam berita duta.co menyebutkan tidak ada lagi nama Stikom Surabaya. 

Institut Bisnis dan Informatika itu sudah resmi berganti nama menjadi Universitas 

Dinamika (Undika). Pergantian nama secara resmi dilakukan pada tanggal 3 

September 2019. Dengan perubahan nama itu, Yayasan Putra Bhakti Sentosa serta 

rektorat telah menyiapkan sejumlah langkah pengembangan mutu dan visi misi 

Undika. 
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6. Antara News 

 

Gambar 4.22 Berita Antara News 

Sumber: https://jatim.antaranews.com/berita/316092/stikom-surabaya-berganti-

nama-menjadi-universitas-dinamika 

 

 Dalam berita Antara News menyebutkan adanya perubahan kurikulum 

20/30 persen berbasis IT, dimaksudkan agar kampus Universitas Dinamika 

menjadi perguruan tinggi yang produktif dan berinovasi dalam 

bentuk hardskill dan softskill. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kolaborasi 

karya-karya penelitian produktif dan tepat guna untuk masyarakat. Salah satu 

langkah konkritnya adalah setiap satu atau dua bulan sekali, setiap prodi akan 

menggelar pameran karya inovasinya. Karya-karya mahasiswa tersebut harus 

mencirikan prodi ini sisi hardskill. Kalau softskill, mahasiswa yang berkarakter ini 

akan mencirikan mahasiswa Undika. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Selama melakukan kegiatan pada Bagian Public Relation di Universitas 

Dinamika dengan terlibat secara langsung dalam dunia kerja, dapat memberikan 

pengalaman, ilmu dan motivasi hidup yang bermanfaat. Serta telah memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

Strategi Branding Public Relation Universitas Dinamika adalah sebuah hal 

yang sangat penting terkait dengan adanya perubahan nama Institusi. Dalam 

membangun Strategi Branding ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Publikasi ke berbagai media sangat penting untuk membranding, dengan 

adanya media online dan media offline. Di era modern ini Public Relation 

dengan mudah mengenalkan nama Universitas Dinamika ke publik dengan 

biaya minim. 

2. Saat ini, berbagai saluran atau kanal yang tersedia untuk pemasaran konten 

video terus berkembang. Sehingga pembuatan dan publikasi video untuk 

kegiatan branding akan semakin efektif.  

3. Strategi branding yang dilakukan oleh Public Relation Universitas 

Dinamika yaitu dengan publikasi menggunakan media digital maupun non 

digital. Media digital menggunakan media sosial untuk menyasar 

pelanggan milenial. Sedangkan media non digital untuk menyasar 

pelanggan cross milenial. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan Workshop pada bagian Public Relation Universitas 

Dinamika, ada beberapa saran yang penulis dapat berikan yaitu :  

a. Public Relation Universitas Dinamika harus selalu memaksimalkan media 

sosial yang digunakan untuk meningkatkan Brand Awareness. Media 

sosial yang tepat untuk digunakan branding nama Universitas Dinamika 

yaitu menggunakan media sosial Instagram, karena instagram tempatnya 

kaum milenial. Jadi instagram sasaran yang tepat untuk mengenalkan 

nama Undika kepada masyarakat.  

b. Strategi Branding Public Relation Universitas Dinamika harus jelas dan 

terarah untuk mencapai tujuan yang berfungsi dalam mengatur semua 

elemen Institusi yang berkaitan dengan sikap dan perilaku konsumen. 

c. Meningkatkan jumlah postingan ke twitter dengan menggunakan Twitter 

Ad. Melalui Twitter Ad,  feed  akan ditampilkan kepada publik yang 

bukan follower. Mempromosikan tweet akan memperluas jangkauan 

publik dan berpotensial untuk membantu memperoleh engagement yang 

signifikan.  

d. Meningkatkan unggahan dalam bentuk video ke channel Youtube. Karena 

perubahan perilaku kaum milenial dalam mencari informasi sudah 

bergeser ke arah media video (youtube). 
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