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Abstract 

Based on Webometric’s site, through the main website of UNS: uns.ac.id, 

UNS ranks top 10 in the initial period of 2015. This is what inspires researcher to 

see how the role of official websites and social media such as Facebook and 

Twitter of UNS among foreign students, also how its role to contribute building up 

a positive image and increase the reputation of the World Class University of 

UNS.          

 In this research, Media richness Theory and Computer Mediated 

Communication Theory is used to see how the role of Website, Facebook and 

Twitter of UNS among foreign students in building up a positive image and 

increase their trust on the reputation World Class University UNS. Researcher 

drew several foreign students who are able to provide information, as well as 

those who used official website and social media of UNS.   

 The results of this research, foreign students need more than one source of 

information about UNS. Website, Facebook and Twitter's official UNS addition to 

being a primary source of information for local and international audiences, was 

also instrumental in building a positive image UNS and increase the trust of 

foreign students to the reputation of the World Class University UNS. But in fact, 

according to foreign students as well as informants in this research, official 

Websites and social media of UNS not yet describe it as a World Class University 

because it lacked a complete content and less up to date. 
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Pendahuluan 

 Seluruh Universitas Negeri maupun swasta di Indonesia berlomba-lomba 

menjadi Universitas terbaik di dalam negeri maupun luar negeri menurut versi 

teknik perangkingan dunia. Teknik perangkingan yang sering dijadikan acuan atau 

diakui di dunia adalah  ARWU (Academic Ranking World University) dan 

menurut THES (the Times Higher Education Supplement) sedangkan yang paling 

umum dan terkenal adalah teknik perangkingan ala Webometrics. Seperti  hal nya 

Universitas Sebelas Maret (UNS) meskipun masih sangat muda yakni 39 tahun 

berdiri, sejak didirikan tahun 1976 hingga saat ini terus berupaya untuk menjadi 

salah satu perguruan tinggi yang unggul dan ternama baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Berbagai upaya yang telah dilakukan UNS dalam segala 

bidang untuk mewujudkan visi dan misinya membuahkan beragam prestasi. Salah 

satu prestasi yang diraih UNS adalah masuknya UNS di peringkat 1.383 dunia 

atau peringkat 8 PTN Indonesia dalam versi pemeringkatan Webometrics ranking 

web of universities tahun 2014. Sedangkan di periode januari 2015, UNS 

mengalami peningkatan peringkat ke-6 dari universitas-universitas di seluruh 

Indonesia dan peringkat 935 di seluruh dunia.
1
 Namun di periode Juli 2015 kali ini 

UNS mengalami penurunan peringkat berada di urutan 14 dan peringkat ke 2367 

di seluruh dunia.
2
 

Meskipun mengalami penurunan peringkat, masuknya UNS dalam 

peringkat 15 besar di Indonesia membuktikan bahwa UNS memiliki sistem 

informasi dan pengelolaan website yang cukup baik. Hal inilah yang mendasari 

penelitian ini karena menarik untuk dilihat peran dari website resmi UNS. Penulis 

juga ingin mengetahui  peran  media sosial resmi UNS (Facebook dan Twitter) 

dalam membangun image positif dan tingkat kepercayaan mahasiswa asing 

terhadap reputasi World Class University UNS. 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.pedidikanindonesia.com/2015/02/100-website-perguruan-tinggi-terbaik.html 
2 http://www.Webometricss.info/en/detalles/uns.ac.id 
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Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mahasiswa asing mengakses website dan media sosial resmi 

(Facebook dan Twitter) UNS? 

2. Bagaimanakah peran website, facebook dan twitter resmi UNS dalam 

membangun image positif UNS? 

3. Apakah website dan media sosial UNS meningkatkan kepercayaan khalayak 

terhadap reputasi World Class University UNS khususnya di kalangan 

mahasiswa asing UNS 

 

Tujuan 

 Tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana mahasiswa asing mengakses website dan media social 

(Facebook dan Twitter) UNS. 

2. Mengetahui bagaimana website dan media sosial UNS  membangun image 

positif UNS. 

3. Mengetahui apakah website dan media sosial mampu meningkatkan 

kepercayaan khalayak terhadap reputasi World Class University UNS 

khususnya di kalangan mahasiswa asing. 

 

Tinjauan Pustaka 

A. Komunikasi 

Komunikasi memiliki banyak sekali tujuan dan sangat lekat dengan 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. 

Tanpa komunikasi, hubungan antar manusia tidak akan bisa berjalan. 

Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk membentuk image atau 

citra dalam diri seseorang, organisasi, maupun insantansi dan lain 

sebagainya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran dari website 

dan media sosial resmi UNS dalam membangun image positif dan 

meningkatkan reputasi World Class University UNS di kalangan 
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mahasiswa asing. Dalam  sebuah penelitian, diperlukan adanya teori-teori 

untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah dari penelitian tersebut.  

  Konteks komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi 

interpersonal dan komunikasi massa yang dilakukan melalui media sosial 

untuk  membangun citra (image) dan bertujuan meningkatkan reputasi 

suatu instansi dalam hal ini adalah Universitas Negeri Sebelas 

Maret.Untuk memahami pengertian dari komunikasi, penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari komunikasi. Komunikasi 

merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital. Dikatakan 

mendasar karena setiap masyarakat dari mulai primitif sampai masyarakat 

modern mempertahakan tatanan dan aturan sosial mereka dengan proses 

komunikasi. Komunikasi dikatakan vital karena untuk berhubungan 

dengan individu lain cara yang digunakan adalah dengan melalui proses 

komunikasi. Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi serta 

komunikasi semakin memudahkan manusia melakukan kegiatan 

komunikasi dan mencari berbagai informasi dari seluruh belahan dunia. 

Komunikasi sangatlah penting bagi kehidupan manusia untuk 

menyampaikan pesan, bertukar informasi secara langsung maupun tidak 

langsung. Segala interaksi yang kita lakukan dengan orang lain di 

kehidupan sehari-hari di dunia nyata maupun “dunia maya” adalah 

kegiatan berkomunikasi. Dunia maya adalah istilah bagi seseorang yang 

berkomunikasi dengan orang lain melalui komputer yang sudah terhubung 

dengan internet. Meskipun komunikasi bisa dilakukan oleh siapa saja 

tanpa harus mempelajari dahulu kajian teor-teori ilmu komunikasi, namun 

tidak semua orang dapat paham secara benar apa itu komunikasi. Menurut 

T.W Benson, komunikasi sulit didefinisikan, 

“Communication is difficult to define. the word is abstract and like most 

terms, possesses numerous meanings.
”3

 (Komunikasi sulit untuk 

didefinisikan. kata tersebut abstrak dan seperti kebanyakan hal, memiliki 

banyak arti.) 

                                                           
3 F.E.X Dance dalam buku Littlejohn, Stephen W, 1999, Theories of Human Communication 6th edition. 

Wadsworth Publishing Company, USA. Hlm: 6 
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  Definisi komunikasi harus dilihat dari kemanfaatannya untuk 

menjelaskan fenomena yang didefinisikan dan mengevaluasinya. Menurut 

Janis & Kelley, komunikasi itu sendiri adalah suatu proses melalui 

seseorang (komunikasi dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku) 

untuk menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) kepada 

orang-orang lainnya (khalayak). Sedangkan menurut Josep A. Devito, 

komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara 

dua orang, atau diantara kelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek 

dan beberapa umpan balik dalam berkomunikasi secara seketika.
4
  

B.  Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa merupakan pesan yang 

disebarkan melalui media massa bersifat umum (public) karena ditujukan 

kepada umum dan mengenai kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan 

kepada perseorangan atau sekelompok orang tertentu.
5
 

Littlejhon membaginya ke dalam teori makro dan teori mikro. Teori mikro 

komunikasi massa adalah teori yang mengkaji tentang 

hubungan antara media dengan khalayaknya. Teori ini lebih memfokuskan 

pada efek-efek terhadap kelompok dan indivdu-individu serta hasil-hasil 

dari transaksi media itu.Pencarian informasi melalui internet seperti 

website dan media sosial sekarang ini marak dilakukan oleh setiap orang 

dari penjuru dunia. Selain menghemat waktu dan biaya, pencarian 

informasi melalui internet dirasa cara yang paling efisien untuk 

mengetahui berbagai macam informasi.  Lalu apakah internet juga 

termasuk media massa? untuk menjawab pertanyaan ini berikut kajiannya. 

Secara epistimologis, media massa terbentuk dari kata media dan 

komunikasi massa. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), 

media memilik artian sebagai berikut: “me-dia /média/ n 1 alat; 2 alat 

(sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, 

dan spanduk;”. Sedangkan komunikasi massa memiliki beberapa definisi, 

Menurut 

                                                           
4 Mulyana, Deddy. 2002, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm: 42 
5  Effendy, Onong Uchyana, 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung. Hlm: 22-23 
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Joseph R. Dominick, komunikasi massa adalah suatu proses dimana suatu 

organisasi yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin 

memproduksi dan mengirimkan pesan kepada khalayak yang besar, 

heterogen dan tersebar. Sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat, 

komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media 

cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara 

serentak dan sesaat. 

C. Media Sosial 

 Website, Facebook dan Twitter adalah media sosial yang paling 

sering digunakan oleh suatu organisasi maupun instansi untuk memberikan 

infromasi kepada khalayak. Selain berfungsi untuk memberikan informasi, 

media sosial memiliki banyak kelibihan sebagai media untuk 

meningkatkan image dan reputasi suatu organisasis, instansi maupun 

perusahaan.  Media sosial merupakan salah satu fenomena yang muncul 

seiring berkembangnya teknologi dan inovasi di internet. Tidak hanya 

sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi bagi 

penggunanya semata media sosial juga memiliki pengaruh yang luar biasa 

tidak hanya cara berkomunikasi melainkan di berbagai aspek jurnalisme, 

public relations, pemasaran dan lain sebagainya.
6
 

Media Sosial atau social media yang termasuk sebagai new media 

adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya bisa mudah 

berpartisipasi, berbagai, menciptakan isi meliputi blog, social network atau 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki 

merupakan bentuk social media yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat di dunia.
7
 

 

 

 

                                                           
6 Narrullah, Rulli. 2015. Teori Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Kultur dan SosioTeknologi, Simbiosa 

Rekatama Media, Bandung. Jlm: 78 
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D. Citra (Image) dan Kepercayaan (Trust) 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran dari website dan 

media sosial milik UNS dalam membangun citra atau image positif bagi 

UNS dan meningkatkan kepercayaan khalayak terhadap reputasi World 

Class University UNS. Sangat penting bagi suatu obyek, organisasi atau 

instansi maupun individu tertentu untuk mengetahui apa dan bagaimana 

komponen yang terkait dengan proses pembentukan citra. Proses 

pembentukan citra akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau 

perilaku tertentu yang, semuanya hanya bisa dipahami melalui suatu 

penelitian. Terdapat beberapa definisi citra perusahaan yang akan kita 

gunakan sebagai dasar untuk membangun definisi konsep mengenai citra 

dalam penelitian ini. Kim Baker mendefinisikan citra sebagai berikut; 

“An Organization’s image is created through the cumulative effect 

of all its communication’s materials and involves other internal 

and external factors such as new coverage and community 

standing.” 

Dari pengertian Baker tersebut dapat kita simpulkan bahwa citra 

merupakan akumulasi dari setiap materi komunikasi dengan melibatkan 

faktor-faktor internal dan eksternal seperti pemberitaan (publisitas) dan 

keberpihakan komunitas.Citra adalah cara bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu 

aktivitas. Berikutnya penjelasan mengenai kepercayaan (trust). 

Membangun kepercayaan khalayak atau publik bukanlah hal yang 

mudah, meskipun bukan pula sebagai suatu hal yang mustahil. 

Kepercayaan publik (public trust) adalah suatu keniscayaan yang bisa 

dibangun dengan berbagai cara dan strategi. kepercayaan adalah 

kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita 

memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental 

yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika 

seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan 

berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih dapat ia percaya dari 

pada yang kurang dipercayai.
8
 

                                                           
8
 Moorman, Rohit Deshpande, dan Gerald Zaltman, 1993, “Factors Affecting Trust in Market 

Research Relationships”, Journal of Marketing, Vol. 57, January, Hlm. 81-101 
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 Begitu demikian luhurnya arti sebuah kepercayaan, sehingga butuh 

waktu untuk membangun dan mempertahankannya Kepercayaan tidak 

datang dengan tiba-tiba, dia harus dibangun, dan dipertahankan. Begitu 

pula yang harus dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret yang memiliki 

berbagai prestasi serta menjadi salah satu Universitas terbaik di Indonesia, 

untuk dapat mempertahankan serta meningkat kepercayaan khalayak 

terhadap reputasi UNS, pihak UNS harus melakukan berbagai upaya 

perbaikan dan peningkatan pengelolaan di berbagai bidang khsuusnya 

dalam pengelolaan website dan media sosial di era digital ini. Tiga elemen 

atau faktor penting yang perlu dilakukan untuk membangun serta 

mempertahankan kepercayaan, diantaranya adalah kredibilitas, kedekatan 

dan reliabilitas Dari ketiga elemen, reliabilitas ini faktor yang terpenting 

dalam membangun apalagi mempertahankan kepercayaan.
9
 

Dalam penelitian ini citra positif dan kepercayaan publik 

(khalayak) yang diharapkan dapat dibangun melalui media sosial yang 

dimiliki UNS dintaranya website, facebook dan twitter. Peran  media 

sosial berbasis online dalam membangun citra suatu instansi atau 

perusahaan dirasa cukup efektif, sebagai pilar dari marketing dan public 

relation tool. 

E. Teori Komunikasi Berbasis Komputer 

 Untuk memahami fenomena terjadinya komunikasi melalui media 

sosial, atau komunikasi menggunakan perangkat komputer yang terhubung 

dengan internet (computer mediated communication) sebagai media untuk 

mengakses berbagai media sosial, penulis menyertakan teori CMC atau 

komunikasi melalui komputer. Sedangkan komunikasi yang dilakukan 

dengan jejaring sosial berkaitan dengan teori social information processing 

theory. Teori proses informasi sosial merupakan teori yang berkomunikasi 

dengan jejaring sosial, teori ini merupakan teori pada komunikasi 

interpersonal yang dikembangkan tahun 1992 oleh Joseph Walther
10

. Teori 

ini menerangkan bagaimana orang bisa mengenal sesamanya secara 

                                                           
9 http://www.kompasiana.com/9681/3-faktor-penting-dalam-membangun-

kepercayaan_552a035ef17e615449d623c7 
10 Em Griffin,2006. A First Look of Communication Theory Sixth Edition,  Mc Graw Hill, New York. Hlm : 

121 
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online, tanpa isyarat (komunikasi non verbal) dan bagaimana mereka 

mengembangkan dan mengelola hubungan melalui komputer sebagai 

medianya. 

F. Teori Kekayaan Media 

 Teori kekayaan media atau Media Richness Theory (MRT) 

merupakan teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian media 

komunikasi. Daft and Lengel yang memperkenalkan pertama kali teori ini 

menayatakan bahwa kegunaan suatu media ditentukan oleh “kekayaan-

nya”.
11

 Teori MRT ini berkaitan dengan penentuan media komunikasi 

yang paling tepat untuk menghadapi ketidakpastian dan ketidakjelasan dari 

informasi.
12

 Berdasarkan MRT, media komunikasi dapat diranking dan 

digambarkan secara kontinyu berdasarkan kemampuannya dalam 

menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan. Media yang “kaya” (yaitu 

tatap muka langsung dan telepon) dianggap lebih tepat untuk mengatasi 

situasi yang tidak jelas (equivocal situations) yang memungkinkan 

terjadinya multiinterpretasi terhadap informasi yang tersedia, sementara 

media yang “miskin” (yaitu dokumen tertulis atau komunikasi melalui 

mediasi komputer) tepat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian 

(dimana informasi sangat terbatas).Daft and Lengel mengusulkan empat 

kriteria untuk menilai media, yaitu kesegeraan (immediacy), keragaman 

isyarat (multiple cues), variasi bahasa (language variety), dan sumber 

personal (personal source).
13

 

 

Metodologi 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dasar yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sebanyak-banyaknya. 
                                                           
11

 Daft, R. and R. Lengel, 1984. Information richness: a new approach to managerial behaviour and 

organization Design, Research in Organizational Behaviour, Vol.6: 191-233 dalam jurnal Media Richness Thoery dan 

Potensi Website sebagai Media Komunikasi Perusahaan hlm : 2 
12 Daft, R. and R. Lengel, 1984. Information richness: a new approach to managerial behaviour and 

organization Design, Research in Organizational Behaviour, Vol.6: 191-233 dalam jurnal Media Richness 

Thoery dan Potensi Website sebagai Media Komunikasi Perusahaan 
13 Ibid hal :2 
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Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dari website, 

facebook dan twitter resmi UNS dalam membangun image positif dan 

kepercayaan kahlayak terhadap reputasi World Class University UNS di 

khsusunya di kalangan mahasiswa asing. Bagaimana mereka mengakses website 

dan media sosial resmi UNS, dan bagaimana pendapat mereka image dan reputasi 

World Class University UNS dapat ditampilkan melalui website dan media osial 

resmi UNS.  

Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara 

dengan 7 informan yang telah ditentukan, yaitu mahasiswa asing dari Malaysia, 

Cina, Turkey, Turkmenistan, Madagaskar dan dua lainnya dari staff International 

Office UNS dan Kepala Sistem Informasi. Pengumpulan data seluruhnya 

dilakukan peneliti di UNS. Peneliti melakukan pengumpulan data selama bulan 

Juni 2015. 

 

Sajian Data dan Analisis Data 

1. Dibutuhkan Lebih dari Satu Sumber untuk Memenuhi Kebutuhan 

Informasi (Multiple Sources for Fulfilling The Needs of Information) 

 Pencarian informasi melalui internet seperti website, Facebook dan Twitter 

merupakan kebiasaan baru di kalangan mahasiswa sekarang ini. Begitu juga 

dengan Mahasiswa asing UNS yang mengandalkan internet untuk mengakses 

media massa online seperti website, Facebook dan Twitter untuk mencari 

berbagai informasi yang ingin mereka ketahui. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan informasi dan  mendapatkan kepuasan akan informasi yang mereka 

cari tentang UNS, mahasiswa asing UNS menyebutkan bahwa tidak cukup satu  

sumber untuk mencari informasi tentang UNS. 

 Website uns.ac.id, Facebook UNSOfficial, dan Twitter 11MaretUNS 

adalah media sosial yang pernah diakses oleh mahasiswa asing untuk mencari 

informasi tentang UNS saat mereka masih berada di luar negeri.  Sebelum 

mereka memutuskan untuk menempuh pendidikan di UNS, beberapa dari 

informan masih tinggal di Negara asal mereka yang tentu saja sangat jauh dari 

Solo, Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan mereka tidak hanya mengakses 
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satu sumber informasi karena untuk sebagai bahan pertimbangan mereka untuk 

memilih Universitas.  

2. Website dan Media Sosial Resmi UNS sebagai Konfirmasi dan 

Mengurangi Ketidakpastian Informasi yang Didapat Mahasiswa Asing 

(Official Website and Social Media UNS as Confirmation and Reduction of 

Uncertainty Information 

 Selain memiliki peran penting untuk membangun image positif 

keberadaan UNS dan meningkatkan image postif dan reputasi World Class 

Univeristy UNS, Website dan media sosial resmi milik UNS juga berperan 

untuk mengurangi ketidakpastian informasi dan sebagai konfirmasi atas 

informasi yang sudah didapatkan oleh khalayak. Berdasarkan hasil wawancara 

terdapat dua golongan informan yakni informan yang sebelumnya samasekali 

tidak mengenal UNS tanpa rekomendasi, dan informan yang mengenal UNS 

atas rekomendasi dari rekan yang dimiliki informan. Dalam hal ini terdapat dua 

temuan bahwa komunikasi non personal maupun komunikasi interpersonal 

sama-sama dibutuhkan untuk dapat mereduksi ketidakpastian informasi. 

Komunikasi non personal dibutuhkan untuk mereduksi informasi yang didapat 

dari komunikasi interpersonal, dan sebaliknya juga bahwa komunikasi 

interpersonal dibutuhkan untuk mereduksi informasi yang didapat dari 

komunikasi non personal. 

3. Website dan Media Sosial Resmi UNS belum Menggambarkan Universitas 

Berkelas Dunia Di Kalangan Mahasiswa Asing (Official Website and Social 

Media have not yet Describes UNS asWorld Class University) 

 UNS sebagai Perguruan tinggi Negeri yang memiliki visi menjadi 

Universitas Kelas Dunia telah melakukan berbagai upaya di berbagai bidang. 

Termasuk dalam pengelolaan Website dan media sosial resmi yang dimiliki 

dijalankan dan dikelola oleh Sistem Informasi UNS. Meskipun begitu, menurut 

informan dalam penelitian ini, Website resmi UNS belum memiliki gambaran 

sebagai Universitas Kelas Dunia, padahal website merupakan sumber 

informasi pertama bagi khalayak untuk mengetahui company profile UNS dan 

prestasi-prestasi yang dimiliki UNS. Hasil pengamatan penulis terhadap 

website dan media sosial resmi dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, website 



12 
 

UNS cukup aktif untuk memberikan informasi terbaru tentang prrstasi dosen 

dan mahasiswa UNS serta kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lingkungan 

Universitas seperti seminar, symposium dan kegiatan lainnya. Berikut adalah 

gambaran dari website resmi dan media sosial resmi UNS. 

4. UNS Memerlukan Akun Manajemen yang Baik untuk Memberikan 

Pelayanan Terbaik kepada Khalayak (UNS Requires a Good Account 

Management to Provide the Best Services and Fast Response for Public) 

 Banyaknya keluhan yang diungkapkan oleh mahasiswa asing mengenai 

konten website UNS membuktikan bahwa website UNS belum cukup 

informatif dan pengelolaan website resmi UNS belum optimal. Kurang 

maksimalnya manajemen akun yang dimiliki oleh penegelola website maupun 

media sosial UNS menjadi alasan bahwa website dan media sosial kurang 

informatif dan belum memenuhi kebeutuhan informasi tentang UNS di 

kalangan mahasiswa asing. 

 Selain mecari informasi melalui media sosial resmi  dan website, 

mahasiswa asing UNS juga membutuhkan komunikasi interpersonal dengan 

pihak UNS agara dapat mendapatkan kepastian informasi yang mereka 

butuhkan. Meskipun telah mendapatkan informasi melalui website dan media 

sosial yang dapat diakses melalui komputer yang terhubung dengan koneksi 

internet, komunikasi secara interpersonal juga diperlukan untuk dapat 

meyakinkan para pencari informasi tentang kebenaran informasi yang mereka 

dapat melalui internet. 

 Pemanfaatan komunikasi melalui komputer yang terhubung dengan 

internet di kalangan mahasiswa asing dirasa cukup efektif  untuk mencari 

segala  informasi. Selain efektif, juga dapat menghemat biaya dibanding harus 

mengunjungi Universitas tertentu untuk mengetahui informasi yang dicari. 

Namun selain mencari informasi melalui internet, mereka juga membutuhkan 

konfirmasi secara langsung dari pihak pengelola akun agar mendapatkan 

kepastian informasi yang mereka dapatkan.  
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5. Website dan Media Sosial Berpotensi untu Meningkatkan Citra Positif 

dan Kepercayaan Publik terhadap Reputasi UNS sebagai Universitas 

Berkelas DuniaWebsite and Social Media have Potential to Increase the 

Good Image And Public Trust of WCU UNS 

 Website UNS memiliki potensi yang sama dengan website-website 

univesitas ternama di Indonesia untuk dapat diakses oleh khalayak luar maupun 

dalam negeri. Konten yang disajikan dari kedua Universitas terbaik di 

Indonesia tersebut menurut penulis bisa langsung tepat sasaran, yakni 

menunjukkan bahwa kedua Univesitas tersebut merupakan Universitas 

berkelas dunia dan konten-konten yang disajikan pun sangat informatif bagi 

khalayak di dalam negeri maupun diluar negeri. Pendapat-pendapat yang sama 

juga diungkapkan oleh informan dalam penelitian ini mengenai website resmi 

UNS. Lantas apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan image postif dan 

reputasi World Class Univeristy UNS melalui website dan media sosial? 

Kenapa harus mengoptimalkan pemanfaatan website, Facebook dan media 

sosial? 

 Pada bagian kajian teori telah dikemukaan mengenai Teori kekayaan 

media atau MRT yang memberikan konsep tentang pemilihan media untuk 

keperluan komunikasi Universitas. Aspek ketepatan waktu dan aksesbilitas 

komunikasi melalui website dan media sosial menjadi kelebihan dari 

pemakaian media tersebut. Dibanding dengan penggunaan media cetak, 

website merupakan media komunikasi yang lebih kaya dibandingkan dengan 

media tercetak yang konvensional.
14

 

6. International Office UNS membantu Mahasiswa Asing Menemukan 

Informasi tentang Pendaftaran dari Luar Negeri (International Office 

UNS Helps Foreign Students to find Information about Registration from 

Abroad) 

 International Office UNS atau IO merupakan Unit Pelaksana Teknis 

Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret yang memiliki tugas 

melaksanakan urusan publikasi, peliputan kegiatan UNS, dan hubungan 

                                                           
14 Lodhia, Sumit K., “The World Wide Web and its potential for corporate environmental 

communication: a study into present practices in the Australian minerals industry”, The Inernational 

Journal of Digital Accounting Research, Vol.6, N.11, pp. 65-94, 2006 dalam Jurnal MRT dan Potensi 

Website sebagai Media Komunikasi CSR oleh Perusahaan hal. 2 
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masyarakat, serta fasilitasi kerja sama internasional, layanan mahasiswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan asing, dan promosi internasional.untuk 

bertujuan untuk melayani segala urusan Internasional baik layanan untuk 

mahasiswa asing maupun delelgasi asing serta bertugas meningkatkan image 

postif dan reputasi World Class Univeristy UNS dikalangan Internasional. 

Akan tetapi pengenalan IO sendiri belum begitu maksimal juga, sehingga 

menyulitkan calon mahasiswa asing untuk mengetahui keberadaan layanan 

International Office ini. 

 

Kesimpulan 

1. Website (uns.ac.id), Facebook (UNSOfficial) dan Twitter (@11MaretUNS) 

resmi milik UNS memiliki peran yang sangat penting dalam membangun 

image positif keberadaan UNS dan meningkatkan kepercayaan khalayak 

terhadap reputasi World Class University UNS. Ini disebabkan karena 

Website, Facebook dan Twitter dianggap sebagai sumber informasi yang 

dapat diakses dengan mudah oleh berbagai khalayak dari dalam maupun 

luarnegeri. Terlebih lagi didukung dengan adanya fenomena pencarian dan 

pemenuhan kebutuhan informasi yang serba digital melalui new media, 

menjadi salah satu alasan bahwa Website dan media sosial memiliki peran 

penting untuk UNS dalam memperkenalkan UNS ke kahalayak luas. Namun 

pada kenyataannya, Website dan media sosial resmi milik UNS belum dapat 

membangun image positif dan meningkatkan kepercayaan kahalyak terhadap 

reputasi World Class University UNS karena menurut narasumber dalam 

penelitian media sosial resmi milik UNS tidak banyak  memberikan informasi 

yang mereka butuhkan dan kurang memberikan rasa kepuasan.  

2. Temuan berikutnya adalah fakta bahwa pencarian informasi mengenai UNS 

dikalangan mahasiswa asing tidak cukup menggunakan satu sumber saja 

untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang UNS. Selain memiliki 

peran untuk membangun image positif UNS, website dan media sosial resmi 

milik UNS juga berperan untuk mereduksi ketidakpastian informasi yang 

didapat oleh mahasiswa asing. Komunikasi non personal maupun 

interpersonal sama-sama dibutuhkan untuk dapat mereduksi dan 
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mengkonfirmasi atas informasi yang sudah didapatkan Mahasiswa asing yang 

telah melakukan komunikasi non personal yakni melalui komputer yang 

terhubung dengan internet, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi 

mahasiswa asing. Sehingga diperlukan juga komunikasi interpersonal sebagai 

konfirmasi atas informasi yang didapat, sehingga feedback atau tanggapan 

yang cepat diperlukan agar dapat membantu mahasiswa asing dalam 

memenuhi kebutuhan informasi yang mereka dapatkan. Begitu pula dengan 

mahasiswa asing yang sudah mendapatkan rekomendasi mengenai UNS dan 

telah melakukan komunikasi interpersonal untuk mencari tahu informasi 

tentang UNS, mereka masih tetap menggunakan komunikasi non personal 

melalui internet untuk mengkonfirmasi informasi yang mereka dapatkan. 

3. Menurut kelima narasumber dalam penelitian ini, website dan media sosial 

resmi UNS kurang informatif bagi calon mahasiswa asing karena tidak 

adanya link khusus untuk pendaftaran calon mahasiswa yang berasal dari luar 

Indonesia. Informasi tentang kegiatan akademis seperti pembelajaran dan 

sistem penilaian juga harus dipublikasikan karena bisa berbeda dengan sistem 

pembelajaran dan penilaian di Negara asal mereka. Penjelasan lengkap 

tentang Jurusan, kegiatan ospek juga harus diinformasikan sebagai gambaran 

calon mahasiswa asing untuk meminimalisir terjadinya culture shock. Karena 

kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Negara asal dan di UNS bisa sangat 

jauh berbeda. Informasi tentang pariwisata dan jalur transportasi juga 

dibutuhkan agar menjadi agenda tambahan para mahasiswa. 

4. UNS yang memiliki visi World Class University, belum tercermin dari 

website maupun media sosial resminya. Pilihan menu bahasa juga tidak 

ditemukan di uns.ac.id menyulitkan khalayak yang berada di luarnegeri untuk 

mencari tahu informasi mengenai UNS. Pengelolaan website dan media sosial 

yang tidak melalui satu pintu, menyulitkan mahasiswa untuk mencari 

informasi yang detail dan lengkap tentang UNS di website maupun media 

sosial resmi milik UNS. Konten berbahasa inggris dan layanan yang 

maksimal untuk mahasiswa asing bisa didapatkan dengan mengakses website 

International Office (IO). Akan tetapi, perkenalan IO sendiri juga masih 
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sangat kurang sehingga mahasiswa asing juga tidak banyak tahu tentang IO 

dan fungsinya.  

 

 

Saran 

 Setelah melakukan penelitian ini, Adapun saran yang dapat diberikan 

ialahsebagai berikut: 

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai peran website dan media sosial 

resmi milik UNS ini masih jauh dari sempurna. Menurut penulis, topik mengenai 

peran website dan media sosial resmi UNS ini sangat menarik untuk dikaji 

mengingat belum adanya penelitian serupa yang meneliti peran dari website dan 

media sosial milik UNS. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif, yang hanya sebatas menemukan permasalahan-permasalahan yang 

terjadi pada fenomena pemanfaatan media sosial untuk memenuhi kebutuhan 

informasi tentang UNS di kalangan mahasiswa asing, diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya yang mungkin juga akan mengkaji dengan topik yang serupa, 

alangkah lebih baik untuk menguji efektifitas secara kuantitatif sehingga dapat 

diketahu media manakah yang paling berperan dalam memperkenalkan UNS ke 

khalayak lokal maupun Internasional. Mengingat UNS terus berbenah untuk 

menjadi World Class University, perlu dilakukan penelitian sejauh mana reputasi 

UNS dikalangan mahasiswa asing agar diketahui bagaimana UNS dikenal di 

luarnegeri. 

1. Praktis 

Sebagai universitas yang memiliki visi menjadi kelas dunia, UNS tentunya 

harus berbenah diri dalam berbagai bidang. Dalam konteks penelitian ini, 

pengelolaan untuk website dan media sosial resmi UNS harus diperbaiki 

agar dapat memberikan informasi yang meluas mengingat internet 

merupakan media yang ampuh untuk menginformasikan berbagai kabar. 

Harus ada perhatian khusus dengan pembuatan artikel tentang promosi, 

penjelasan mengenai sejarah dan latarbelakang universitas, fasilitas dan 

keunggulan yang dimiliki UNS. Belum adanya informasi tentang sistem 

jalur penerimaan mahasiswa asing secara formal juga menyulitkan 
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mahasiswa asing untuk apply di UNS lewat jalur mandiri, oleh karena itu 

pihak SPMB UNS harus segera membangun sistem tersebut sehingga 

dapat dimuat di website dan media sosial resmi UNS. Selain itu, informasi 

seperti  jurusan-jurusan yang ada di UNS harus dimuat secara lengkap, 

kegiatan akademis seperti pembelajaran dan sistem penilaian juga harus 

dipublikasikan, kegiatan ospek juga harus diinformasikan sebagai 

gambaran calon mahasiswa asing untuk meminimalisir terjadinya culture 

shock, informasi tentang pariwisata di sekitar Solo, informasi jalur 

transportasi juga dibutuhkan untuk menarik minat calon mahasiswa asing 

untuk menempuh pendidikan di UNS. Kanal dan konten berbahasa  inggris 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat Internasional yang ingin mengetahui 

lebih lanjut informasi mengenai UNS. Akan lebih baik pula jika 

ditambahkan berbagai pilihan bahasa seperti Mandarin, Arab dan Perancis 

agar tampilan website semakin mendunia. Selain itu pengelolaan website 

resmi sebaiknya melalui satu pintu saja yang bisa mencakup berbagai 

konten bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, Sistem Informasi UNS 

dan Internasional Office harus menentukan langkah sejalan agar 

pengelolaan website yang informatif serta mendunia dapat diwujudkan. 
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