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BAB II 

KERANGKA KONSEP 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperdalam pemahaman dan mempertajam analisis dalam 

penelitiannya, peneliti mencari referensi dari penelitian yang memiliki topik 

pembahasan sama yaitu, media relations, yang sudah pernah diteliti oeh peneliti 

lainnya. Berikut di bawah ini adalah dua buah penelitian terdahulu yang menjadi 

referensi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Desti Arya Kuntarti dari Universitas Indonesia di tahun 2005. Penelitian 

Saudari Desti berjudul Aktivitas Public Relations PT Astra International Tbk 

dalam Membina Media Relations. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana PT Astra International Tbk membina Media Relations sehingga 

memperoleh citra yang baik di hadapan publiknya hingga saat ini dan mengetahui 

tanggapan media terhadap pelaksamaan Media Relations tersebut. Sementara 

tujuan dari penelitian ini meliputi 1) Memperoleh gambaran mengenai Media 

relations, dalam hal ini adalah apa saja yang diimplementasikan oleh praktisi 

Public Relations PT Astra International Tbk dalam membina Media Relations, 

dan 2) Untuk mengetahui tanggapan media terhadap pelaksanaan media relations 

PT Astra International Tbk. 

Penelitian yang kedua adalah sebuah penelitian yang berjudul Analisis 

Strategi Media Relations pada sebuah pameran (Studi Pada Pameran The 
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16
th

 Indonesia International Motor Show 2008). Penelitian ini dilakukan oleh 

Mochammad Ichwan Sofwan dari Universitas Indonesia di tahun 2009. Yang 

menjadi rumusan masalah penelitian ini meliputi 1) Bagaimanakah strategi Media 

Relations yang diterapkan Dyandra Promosindo dalam pameran The 16
th

 

Indonesia International Motor Show?; 2) Bagaimanakah pendapat media tentang 

pelaksanaan The 16
th

 Indonesia International Motor Show, khususnya dalam 

penanganan media? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi  

media relations yang dilaksanakan oleh Dyandra pada pameran The 16
th

 

Indonesia International Motor Show. 

Berikut di bawah ini adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu 

yang menjadi referensi dan pembanding bagi penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Tabel 2.1. 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 Desti Arya Kuntarti Mohammad Ichwan Sofwan 

Metode 

Penelitian 

- Metode Penelitian: Kualitatif 

- Sifat Penelitian (teknik analisis) 

: deskriptif 

- Teknik pengumpulan data 

primer: wawancara mendalam, 

observasi langsung 

berpartisipasi selama magang, 

- Paradigma penelitian: 

konstruktivis 

- Pendekatan penelitian: kualititif 

- Strategi penelitian: studi kasus 

- Sifat penelitian: deskriptif 

- Metode pengumpulan data: 

primer: wawancara mendalam 
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dan analisis teks - Metode pengumpulan data 

sekunder: pengamatan, 

partisipasi tinggi (peneliti 

terlibat langsung dalam aktifitas 

media relations), dan tinjauan 

literatur (studi kepustakaan) 

- Metode analisis data: metode 

analisis deskriptif 

Hasil 

Penelitian 

- Kedudukan Public Relations di 

PT Astra International strategis, 

yaitu berada tepat di bawah 

CEO atau Presiden Direktur. 

Hal ini berdampak pada 

kecepatan akses informasi dan 

tindakan komunikasi dengan top 

manajement. 

- Peran dan fungsi Public 

Relations Astra International 

dalam melakukan media 

relations ditunjang oleh nilai-

nilai dan sistem perusahaan 

yang baik dan juga oleh orang-

orang yang capable dan 

- Program Public Relations untuk 

mendukung acara IIMS 2008 

dititikberatkan pada kegiatan 

media relations, dikarenakan 

Dyandra sebagai penyelenggara 

sempat terkena isu pemboikotan 

oleh salah satu grup media 

otomotif. Kegiatan media 

relations ini difokuskan pada 

press handling pada saat pra, 

saat, dan pasca kegiatan 

pameran. Keseluruhan program 

ini dilakukan selama 6 bulan. 

- Aktivitas media relations yang 

dilakukan terdiri dari 1) 
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kompeten untuk membna 

hubungan harmonis dengan 

media. 

- Kegiatan media relations yang 

dilakukan meliputi penyebaran 

press release, konferensi pers, 

kunjungan pers, resepsi pers. 

Astra International juga 

mengembangkan pembinaan 

hubungan baik tersebut dengan 

mengadakan olahraga, 

mengundang plant tour, 

mengadakan workshop, dan 

juga melalui kegiatan-kegiatan  

informal. 

- Dalam menjalankan program 

media relations ini, selain telah 

menjalin hubungan yang baik, 

Public Relations Astra 

International telah memenuhi 

kebutuhan media untuk 

memperoleh informasi. 

- PR Astra International telah 

pembuatan situs pameran; 2) 

press conference yang dibagi 

menjadi dua tahap,  tahap 1[hal-

hal teknis penyelenggaraan 

IIMS, program dan fasilitas 

selama acara, pembagian ID 

card resmi, dan pemberitahuan 

registrasi online], tahap 2 

[mengupas pengembangan 

teknologi yang dimiliki peserta 

pameran, Agen Tunggal 

Pemegang Merek, dan 

dilakukan media briefing]; 3) 

pararel press conference, 

disertai lomba penulisan 

wartawan; 4) pelayanan media 

pada saat show days pameran 

(pemberian fasilitas, standar 

internasional seperti penyediaan 

internet berkecepatan tinggi, 

pemberian materi, mendampingi 

media untuk mendapatkan 

informan yang tepat di bidang 

Peran Dan..., Evelyn Alberta Kurniawan, FIKOM UMN, 2014



13 
 

menciptakan hubungan baik 

yang harmonis dengan pihak 

media melalui mutual 

appreciation, mutual 

understanding,  mutual 

confidence, dan tolerance sesuai 

dengan teori yang dirumuskan 

oleh Cutlip Center dan Frank 

Jefkins. 

otomotif, website yang selalu 

diupdate); 5) kegiatan pasca 

event yang meliputi news 

monitoring dan pengklipingan 

berita, menyebarkan press 

release hasil akhir pameran 

kepada seluruh media, dan 

menjaga hubungan baik dengan 

wartawan dengan sesekali 

menyapa,  

- Alat-alat Public Relations yang 

digunakan: konferensi pers, 

press briefing, press tour, press 

release, special event, press 

luncheon, wawancara media 

yang bersifat pribadi, 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

Peneliti 

- Perbedaan objek penelitian, 

Objek penelitian terdahulu yang 

pertama ini berasal dari industri 

otomotif sedangkan objek 

penelitian peneliti bergerak pada 

industri properti. 

- Perbedaan objek penelitian. 

Objek penelitian Saudara 

Mohammad adalah kegiatan 

media relations dalam sebuah 

pameran, sementara objek 

penelitian peneliti adalah sebuah 

perusahaan yang melaksanakan 
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kegiatan media relations dalam 

aktivitas bisnisnya sehari-hari.. 

Kontribusi 

bagi 

Penelitian 

Peneliti 

- Penambahan teori bentuk-

bentuk press relations oleh 

Rosady Ruslan. 

- Adanya masukan teori baru 

tentang bagaimana bekerja sama 

dengan media (civius.org- 

Toolkit on Haldling Media) 

- Media Relations berkaitan 

dengan proses pembuatan 

program kampanye Public 

Relations. 
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2.2. Konsep – Konsep yang Digunakan 

2.2.1. Public Relations 

2.2.1.1. Definisi Public Relations 

Perusahaan-perusahaan saat ini kian menyadari fungsi dari Public 

Relations. Sebagian besar dari mereka sudah menjalankan fungsi tersebut baik 

disadari atau pun tidak. Di saat perusahaan mengalami krisis dan dituntut untuk 

memberikan penjelasan oleh masyarakat, staf Public Relations perusahaan 

berada di balik keterangan yang dibacakan perwakilan perusahaan saat 

konferensi pers. Saat meluncurkan inovasi produk baru, staf  Public Relations 

berada di balik pidato yang dibacakan direktur di depan khalayak. Ketika 

perusahaan membangun pabrik baru di lokasi yang baru, para PR-nya mencoba 

mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari penduduk setempat agar pabrik 

baru tersebut tidak mengundang polemik dari masyarakat. 

Peranan Public Relations bagi perusahaan bukan hanya contoh-contoh 

di atas, masih banyak bentuk praktik Public Relations dalam pelaksanaan 

bisnis. Bahkan tidak hanya perusahaan komersil yang menggunakan teknik PR, 

lembaga non-profit dan partai politik pun sering menggunakan jasa Public 

Relations untuk memenangkan kadernya dalam pilkada dan pemilu. 

Dalam buku Effective PR, Scott M. Cutlip menjabarkan pengertian 

Public Relations adalah sebagai sebuah fungsi manajemen yang membangun 

dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi 

Peran Dan..., Evelyn Alberta Kurniawan, FIKOM UMN, 2014



16 
 

atau perusahaan dengan publik yang dapat mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut. (Cutlip, 2007: 6) 

Menurut definisi yang dirumuskan oleh Institute of Public Relations 

(IPR), praktek Public Relations adalah upaya-upaya yang serba terencana dan 

dilakukan secara berkesinambungan (terus menerus) dalam rangka 

menciptakan dan mempertahankan niat baik (goodwill) serta sikap-sikap saling 

pengertian yang bersifat timbal balik (mutual understanding) antara suatu 

organisasi atau perusahaan dengan segenap khalayaknya (Jefkins, 2004: 9). 

Grunig dan Hunt (dalam Stacks, 2011: 22) mendefinisikan Public 

Relations dengan lebih sederhana, yakni sebagai bentuk manajemen 

komunikasi antara organisasi dengan publiknya.  

Tugas seorang Public Relations Officer adalah membangun hubungan 

yang baik dengan stakeholder (para pemangku kepentingan) perusahaan atau 

organisasi. Akan tetapi bukan sekedar menjalin hubungan yang baik saja, 

melainkan bagaimana hubungan tersebut memiliki makna bagi pencapaian 

tujuan organisasi (Iriantara, 2011: 3). 

Dr. Carter McNamara mendefinisikan Public Relations berdasarkan 

tujuan kegiatannya, yakni  sebagai aktivitas berkelanjutan untuk menjamin 

perusahaan memiliki citra yang kuat di mata publik (Iriantara, 2011: 9). 

Dari beberapa definisi Public Relations yang diungkapkan di atas, 

peneliti melihat kata kunci yang dapat mendefinisikan apa itu Public Relations, 

yaitu fungsi manajemen yang terencana, hubungan baik, dengan publik. 
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Sehingga peneliti dapat menyimpulkan apa itu Public Relations dalam 

definisi sebagai berikut, sebuah fungsi manajemen yang direncakana dengan 

baik dan terukur pelaksanaannya dalam bentuk komunikasi, yang bertujuan 

akhir untuk membina hubungan yang baik dengan publik perusahaan atau 

organisasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan tersebut. 

Karena fungsi dari Public Relations adalah membina hubungan yang 

saling menguntungkan dengan para stakeholder, maka seorang Public 

Relations membutuhkan media untuk menjangkau semua pemangku 

kepentingan perusahaannya yang jumlahnya tentu masif. Pada tataran inilah 

Public Relations membutuhkan media (Darmastuti, 2012: 28). Sebab media 

dapat menjangkau publik yang begtu luas dan berkomunikasi langsung 

sekaligus dengan mereka dalam waktu yang lebih singkat ketimbang jika 

perusahaan melakukannya secara manual yang akan memakan waktu lebih 

banyak dan biaya lebih besar. 

2.2.1.2. Bagian-Bagian dari Fungsi Public Relations 

Telah disebutkan bahwa Public Relations mengupayakan komunikasi 

dengan publik perusahaan yang banyak dan beragam. Khalayak atau public 

adalah sekelompok orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik 

secara internal maupun eksternal. Khalayak antara suatu perusahaan atau 

organisasi dengan perusahaan atau organisasi lainnya dapat saja berbeda. 

Pekerja di pabrik, karyawan di kantor, distributor, konsumen, para 

wartawan yang mengunjungi pabrik untuk meliput proses produksi, pemerintah 
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daerah yang membuat kebijakan tentang pembuangan limbah, pemerintah 

pusat yang menyusun peraturan bagi industri secara luas, hingga para penanam 

saham, mereka adalah publik dari perusahaan. 

Tiap-tiap kategori publik perusahaan memiliki sifat, kebutuhan, dan 

kepentingan yang berbeda. Sehingga Public Relations harus menghadapi 

mereka dengan cara yang juga berbeda-beda. Dan untuk itu, biasanya Public 

Relations dibagi dalam beberapa bagian yang khusus menangani aktivitas 

komunikasi dengan berbagai jenis publik tersebut. 

Praktisi humas yang bekerja pada perusahaan berfungsi membantu 

bagian pemasaran dengan cara menciptakan pandangan konsumen yang 

positif terhadap perusahaan. Peran spesifik humas dalam lembaga profit 

adalah mendukung upaya-upaya peningkatan laba perusahaan (Morissan, 

2008: 86). 

Terhadap publik eksternal, tugas humas pada organisasi profit adalah 

menyampaikan tanggung jawab organisasi kepada masyarakat luas sehingga 

imej dan reputasi produk, jasa dan perusahaan semakin positif di masyarakat. 

Masyarakat pun akhirnya akan memilih produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang kredibel dan memiliki reputasi baik. 

Cutlip (Cutlip, 2007: 11-25) menjabarkan bahwa secara umum, makna 

dan praktik para praktisi Public Relations dalam perusahaan ataupun suatu 

organisasi mencakup aktivitas-aktivitas berikut: 
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1. Hubungan Internal, sebuah bagian khusus dari Public Relations yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling 

bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi 

menggantungkan kesuksesannya. 

2. Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang 

digunakan oleh media karena informasi tersebut memiliki nilai berita. 

Perusahaan atau organisasi akan menjadi pihak luar yang mencoba 

memasukkan berita mengenai kegiatannya di media. Tetapi metode 

penempatan pesan di media ini adalah metode yang tidak dapat dikontrol, 

sebab sumber informasi tidak memberi bayaran kepada media untuk 

pemuatan informasi tersebut, dan medialah yang akan menentukan 

sendiri apakah informasi tersebut akan dimuat atau tidak. 

Morissan (2010: 14) menambahkan bahwa publisitas adalah upaya 

orang atau organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. 

Publisitas lebih menekankan pada proses komunikasi satu arah, 

sementara humas adalah komunikasi dua arah. Publisitas melahirkan 

bidang kekhususan humas yakni media relations, yang mengkhususkan 

khalayaknya pada wartawan (pers) dan media massa. 

Kegiatan publisitas ini dapat dikatakan sebagai media relations 

atau hubungan dengan media. Namun yang menjadi masalah saat ini 

adalah media yang ada terus berkembang dan bertambah jumlahnya. 

Dengan kemajuan teknologi, sudah ada juga media baru yang disebut 

sebagai era new media. Hal inilah yang membuat para praktisi Public 
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Relations mendapatkan tantangan baru dan harus menggunakan metode 

baru juga untuk berurusan dengan media. 

Meskipun untuk mendapatkan publisitas bukanlah hal yang mudah, 

tapi upaya ini harus dilakukan karena keunggulan-keunggulannya yang 

dapat menguntungkan organisasi. Liputan berita secara implisit lebih 

berpengaruh daripada iklan (Laermer, 2009: 32). Iklan dapat 

menghabiskan begitu banyak uang, tetapi iklan juga bagian dari publikasi 

yang seringkali dilewatkan publik. 

Selain kelebihan tersebut, publisitas juga memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan cara penyampaian pesan dengan cara lainnya, 

yaitu: 

a) Publisitas dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca 

sebuah iklan 

b) Publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan sebuah surat 

kabar atau pada posisi lain yang mencolok 

c) Publisitas lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan 

iklan. Fakta ini dapat dilihat dari respons yang ada di masyarakat 

ketika sebuah surat kabar maupun televisi memublikasikan sebuah 

cerita yang mereka kemas dalam bentuk berita. Pembaca atau 

pemirsa akan menganggap cerita tersebut sebagi berita yang dapat 

dipercaya. Berita umumnya lebih daoat dipercaya dibandingkan 

iklan. 
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d) Publisitas jauh kebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa 

dipungut biaya (Darmastuti, 2012: 35).  

Bagi perusahaan yang bergerak di industri apapun. Terdapat 

kelebihan-kelebihan dari publisitas yang harusnya menjadi alasan kenapa 

publisitas perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Berikut adalah nilai-

nilai dari publisitas yang dikemukakan oleh Fraser P. Seitel yang 

membantu perusahaan dalam area berikut di bawah ini: 

a) Announcing a new product or service.  Karena publisitas dapat 

disamakan seperti berita, publisitas inu harus dilakukan sebelum 

iklan ditayangkan. Sebuah produk atau jasa baru hanya akan 

diberitakan satu kali. Jika iklan audah ditayangkan, produm 

tersebut bukan lagi sebuah berita.  Terdapat sebuah aturan baku, 

yang sayangnya seringkali dilanggar, yakni publisitas harus 

mendahului penayangan iklan. 

b) Reenergizing an old product. Di saat sebuah produk sudah dikenal, 

sulit membuat orang memperhatikan iklannya. Maka, teknik 

publisitas dapat meremajakan kembali produk tersebut.  

c) Explaining a complicated product. Seringjali tidak ada ruang cukup 

dalam iklan untuk menjelaskan produk atau jasa yang kompleks. 

Sementara publisitas memiliki ruang lebih untuk menceritakan 

banyak hal. 

d) Little or no budget.  Seringkali perusahaan tidak mempunyai biaya 

cukup untuk beriklan. Sementara untuk membuat dampak yang 
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signifikan, iklan harus memiliki frekuensi penayangan yang tinggi 

agar orang-orang mengetahui produk tersebut.  Popularitas dan 

promosi lewat kata-kata juga dapat dilakukan melalui publisitas. 

e) Enhancing the organization's reputation. Pada dasarnya beriklan 

merupakan bentuk mementingkan diri sendiri. Iklan adalah cara 

yang salah untuk mengomunikasikan bantuan sosial atau program 

amal yang dilakukan perusahaan. Akan jauh lebih baik jika piblik 

organisasi melihat berita acara tersebut dalam koran yang mereka 

baca. 

f) Crisis reaponse. Dalam sebuah krisis, publisitas menjadi teknik 

yang tercepat dan paling kredibel sebagai bentuk penyampaian 

respon. 

3. Advertising. Berbeda dengan publisitas yang dilakukan tanpa 

mengeluarkan biaya, advertising atau beriklan adalah penempatan 

informasi di media oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya yang 

membayar untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. 

Beriklan adalah metode terkontrol dalam menempatkan pesan di media. 

4. Press Agentry adalah penciptaan berita dan peristiwa yang bernilai 

berita untuk menarik perhatian media massa dan mendapatkan perhatian 

publik. Agen media berusaha menarik perhatian publik lebih dari sekedar 

membangu pemahaman publik, dan praktik press agentry inilah yang 

menjadi alat untuk menarik perhatian khalayak. 
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5. Public Affairs merupakan sebuah bagian khusus dari Public Relations 

yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan 

pemerintah dan komunitas lokal dalam rangka mempengaruhi kebijakan 

publik. 

Morissan (Morissan, 2010: 24) mendefinisikan public affairs 

sebagai bidang khusus Public Relations yang membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal agar 

dapat memengaruhi kebijakan publik. Public Affairs bertugas untuk 

memengaruhi kebijakan publik yang dapat mendukung tujuan 

perusahaan. Banyak organisasi saat ini yang telah memiliki petugas yang 

khusus menangani hubungan dengan pemerintah yang bekerja pada unit 

yang disebut dengan media relations. 

6. Lobbying menjadi bagian khusus lainnya dari Public Relations yang 

berfungsi untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah 

terutama dengan tujuan memengaruhi penyusunan undang-undang dan 

regulasi. Saat ini praktik melobi sudah lebih berkembang dimana bukan 

hanya pemerintah yang menjadi sasaran PR, tapi juga komunitas, 

masyarakat loka tempat bagian dari perusahaan beroperasi, hingga NGO 

atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Lobbying 

digunakan untuk mencapai pemahaman yang sama dan mengurangi 

dampak merugikan yang dapat diterima oleh perusahaan. 

Menurut Morissan, organisasi bisnis di negara maju seperti 

Amerika Serikat sudah lazim menunjuk suatu tim humas 
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untukmelakukan pendekatan atau lobi dengan lembaga-lembaga yang 

bertanggung jawab terhadap pembentukkan hukum atau udang-undang 

baru dengan harapan undang-undang baru yang akan dikeluarkan itu 

tidak akan merugikan organisasi (dalam Morissan, 2010: 28). 

Kegiatan lobi sering mengundang kritik karena dinilai rawan 

dengan penyuapan. Di Indonesia sendiri, hingga tahun 2005, belum ada 

hukum yang mengatur mengenai lobi ini. Target khalayak dari kegiatan 

lobi ini adalah anggota parlemen, pejabat eksekutif, dan partai politik 

7. Manajemen Isu adalah proses proaktif dalam mengantisipasi, 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons isu-isu kebijakan publik 

yang memengaruhi hubungan organisasi dengan publik mereka. 

Manajemen isu merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk 

melihat kecenderungan isu atau opini publik yang muncul di tengah 

masyarakat dalam upaya organisasi atau perusahaan untuk memberikan 

taggapan atau respons yang sebaik-baiknya. Tanggapan yang baik 

diperlukan agar isu atau opini publik itu tidak berkembang secara negatif 

sehingga merugikan perusahaan atau agar isu itu tidak berkembang 

menjadi konflik yang tidak diinginkan (Morissan, 2010: 25). 

8. Hubungan Investor adalah bagian dari Public Relations dalam 

perusahaan korporat yang sudah menajadi perusahaan terbuka (go public) 

yang membangun dan menjaga hubungan baik, bermanfaat, dan saling 

menguntungkan dengan para shareholder , juga pihak lainnya di dalam 

komunitas keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai pasar. 
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Menurut PRSA (dalam Morissan, 2010: 30), Investor Relations 

atau sering disebut financial relations adalah penyebaran informasi yang 

memengaruhi pengertian pemegang saham dan investor secara umum 

mengenai posisi keuangan dan prospek perusahaan, dan termasuk pula 

dalam tujuannya adalah perbaikan hubungan antara perusahaan dan 

pemegang saham.. 

Target khalayak dari investor relations adalah para pemegang 

saham, calon investor, wartawan keuangan, dan masyarakat pasar modal. 

Dari apa yang diungkapkan kedua ahli di atas, siapapun itu, publikasi 

menjadi bagian pekerjaan Public relations yang penting. Peneliti akan 

membahas bagian fungsi media relations dan publisitas dalam bagian 

selanjutnya 

2.2.1.3. Peran Public Relations 

Para praktisi Public Relations mengembangjan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi program-program organisasi yang mendorong pertukaran 

pengaruh dan pemahaman antara organisasi dengan publiknya (Lattinore 

dkk, 2004: 5) 

Menurut Dozier dan Broom (dalam Ruslan, 2012: 20), peranan Public 

Relations dalam suatu organisasi dapat dibagi ke dalam empat kategori.  

a. Penasehat Ahli (Expert prescriber). Seorang praktisi pakar public 

relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dalam 

membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan 
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dengan publiknya. Hubungan praktisi pakar Public Relations dengan 

manajemen organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasiennya. 

Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau 

mempercayai apa yang telah disarankan atau diusulkan dari pakar Public 

Relations (expert prescriber) tersebut dalam memecahkan masalah dan 

mengatasi persoalan public relations yang tengah dihadapi oleh 

organisasi bersangkutan (Ruslan, 2012: 20) 

Praktisi yang beroperasi sebagai praktisi pakar bertugas 

mendefinisikan problem, mengembangkan program, dan bertanggung 

jawab atas implementasinya. Peran “pakar perumus” atau expert 

prescriber ini membuat orang dilihat sebagai pihak yang punya otoritas 

ketika ada sesuatu hal yang harus dibereskan atau pihak yang punya 

otoritas untuk menentukan bagaimana mengerjakan segala sesuatu. 

Ketika expert prescriber dipanggil dalam situasi krisis dan secara 

periodik selama menjalankan proses program, dalam jangka panjang 

Public Relations merintangi difusi pemikiran Public Relations di seluruh 

organisasi. Seringkali Public Relations diserahi tanggung jawab untuk 

keberhasilan program sementara mereka hanya punya sedikit atau 

bahkan tidak punya kontrol atas bagian-bagian penting dari situasi dan 

kontrol atas faktor-faktor yang menyebabkan munculnya problem Public 

Relations (Cutlip dkk, 2006: 47). 
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b. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator). Dalam hal ini, 

praktisi Public Relations bertindak sebagai komunikator atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga 

dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan 

organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal 

balik tersebut dapat tercipta saling pengertian, mempercayai, 

menghargai, mendukung, dan toleransi yang baik dari kedua belah pihak. 

Menurut Cutlip, (Cutip dkk, 2006: 48), peran fasilitator komunikasi 

bagi praktisi Public Relations adalah sebagai pendengar yang peka dan 

perantara komunikasi. Fasilitator komunikasi bertindak sebagai 

perantara, interpreter, dan mediator antara organisasi dengan publiknya. 

Mereka menjaga komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan 

dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan dan menjaga agar 

saluran komunikasi tetap terbuka. Tujuannya adalah memberi informasi 

yang dibutuhkan oleh baik itu manajemen maupun publik untuk 

membuat keputusan demi kepentingan bersama. 

Praktisi yang berperan sebagai fasilitator komunikasi ini bertindak 

sebagai sumber informasi dan agen kontak resmi antara organisasi dan 

publik. Melalui peranan ini Public Relations menengahi interaksi, 

menyusun agenda diskusi, meringkas dan menyatakan ulang suatu 

pandangan, meminta tanggapan, dan membantu mendiagnosis dan 

memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan komunikasi di 
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antara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran di 

tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan 

publik. 

c. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process 

fasilitator). Peranan praktisi Public Relations dalan proses pemecahan 

persoalan public relations ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal 

ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai 

penasihat (adviser) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) 

dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara 

rasional dan profesional. Biasanya dalam menghadapi suatu krisis yang 

terjadi, maka dibentuk suatu tim poso yang dikoordinir praktisi ahli 

Public Relations dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian 

dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, perusahaan dan 

produk yang tengah menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu. 

(Ruslan, 2012: 21). 

Ketika praktisi Public Relations melakukan peran fasilitator 

pemecah masalah, mereka berkolaborasi dengan manajer lain untuk 

mendefinisikan dan memecahkan masalah. Public Relations menjadi 

bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan musyawarah 

dimulai dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi 

program final. Praktisi pemecah masalah membantu manajer lain dan 

oraganisasi untuk mengaplikasikan Public Relations dalam proses 
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manajemen bertahap yang juga dipakai untuk memecahkan problem 

organisasional lainnya. 

Para manajer lini harus berpartisipasi dalam pemikiran dan 

perencanaan strategis di dalam program PR. ketika manajer lini 

berpartisipasi dalam proses perencanaan strategis PR, mereka akan lebih 

memahami motivasi dan tujuan program, mendukung keputusan taktis 

dan strategis, dan mereka berkomitmen untuk membuat perubahan dan 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang program 

(Cutlip, 2006: 47). 

d. Teknisi Komunikasi (Communication technician). Berbeda dengan 

tiga peranan praktisi Public Relations profesional sebelumnya yang 

terkait erat dengan fungsi peranan  manajemen organisasi. Peranan 

communication technician ini menjadikan praktisi Public Relations 

sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis 

komunikasi atau dikenal dengan methode of communication in 

organization. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari 

masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, 

baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat 

pimpinan dengan bawahan akan berbeda dari bawahan ke tingkat atasan. 

Hal yang sama juga berlaku  pada arus dan media komunikasi antara satu 

level, misalnya komunikasi antar karyawan satu departemen dengan 

lainnya. 
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Cutlip mengatakan yang dilakukan teknisi komunikasi meliputi 

menulis dan mengedit newsletter karyawan, menulis news release dan 

feature, mengembangkan isi website perusahaan, dan menangani kontak 

dengan media. Praktisi yang melakukan peranan ini biasanya tidak hadir 

saat manajemen mendefinisikan problem dan memilih solusi. Mereka 

baru bergabung untuk melakukan komunikasi dan mengimplementasikan 

program. Meskipun tidak hadir saat diskusi tentang kebijakan baru atau 

keputusan manajemen baru, praktisi dengan peranan ini diberi tugas 

untuk menjelaskannya kepada karyawan dan pers. 

 

2.2.2. Media Relations 

Dalam praktik Public Relations selalu terjadi kesenjangan komunikasi 

yang muncul karena selalu ada perbedaan antara harapan yang dipersepsi publik 

dan apa yang dialami publik dalam kenyataan. Kesenjangan ini dipandang bukan 

hanya mengganggu citra, tapi juga reputasi perusahaan. Adalah tugas Public 

Relations untuk menjembatani kesenjangan komunikasi ini. Misalnya dengan 

memberikan penjelasan kepada publik mengapa kesenjangan tersebut ada, dan 

upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk memperkecil bahkan meniadakan 

kesenjangan tersebut. dan salah satu cara yang efektif untuk menjangkau publik 

adalah melalui media massa yang mampu menjangkau banyak orang yang 

berbeda lokasi dalam waktu serentak. 
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Untuk menyampaikan pesannya kepada publik, praktisi Public 

Relations membutuhkan media massa, sebab mereka tidak mungkin dapat 

menjangkau khalayaknya yang tersebar dalam sebaran geografis yang luas dengan 

menggunakan komunikasi secara langsung. Kalaupun mampu, diperlukan tenaga 

dan biaya yang besar (Darmastuti, 2012: 4). Peranan media massa yang besar ini 

disadari oleh berbagai lembaga, terutama lembaga yang haus akan pengakuan 

masyarakat (Abdullah, 2001: 5). 

Keberadaan media massa mempermudah pekerjaan PR, dan di sisi lain 

Public Relations juga membantu pekerja media dengan menjadi sumber berita 

bagi mereka.  

2.2.3.1. Definisi Media Relations 

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktisi Public Relations memiliki 

keterkaitan dengan media massa. Dimana bidang pekerjaan Public Relations 

yang berhubungan dengan kategori publik yang satu ini disebut media 

relations. Media relations, yang biasa juga disebut hubungan media atau relasi 

media merupakan salah satu bagian dari PR. 

Salah satu alasan mengapa para praktisi Public Relations menggunakan 

media relations untuk menyebarkan pesan mereka adalah karena peran yang 

dimiliki media dalam membentuk opini publik (Theaker, 2004: 147). Menurut 

Dominick (dalam Morissan, 2008: 8) pada satu sisi praktisi humas berupaya 

untuk memengaruhi publik agar memberikan opini yang positif bagi 

perusahaan, namun pada satu sisi lain harus berupaya mengumpulkan 

informasi dari khalayak, menginterpretasikan informasi itu, dan 

Peran Dan..., Evelyn Alberta Kurniawan, FIKOM UMN, 2014



32 
 

melaporkannya kepada manajemen jika informasi itu memiliki pengaruh 

terhadap keputusan manajemen.  

Jumlah media massa yang terus meningkat dan perkembangan 

teknologi yang semakin maju telah meningkatkan betapa kompleksnya para 

praktisi Public Relations harus memahami media yang kian beragam. Para 

praktisi Public Relations profesional tetap harus menjalin hubungan dengan 

media tersebut karena Public Relations membutuhkan penempatan berita di 

media massa untuk perusahaan atu organisasi mereka. (Baran, 2009: 355) 

Menurut Frank Jefkins, hubungan media (press relations) adalah usaha 

mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau 

informasi Public Relations dalam rangka menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan 

(Jefkins, 2004: 113). 

Media relations ini memiliki peranan penting dalam upaya untuk 

meraih publisitas positif dan  pemberitaan, untuk aktivitas yang dilakukan 

praktisi Public Relations atau organisasi. Target utama dari media relations 

bukanlah media massa, melainkan para konsumen media tersebut, media massa 

adalah perantaranya (Hendrix, dan Hayes, 2010: 46). 

Hubungan media ini tidak hanya terkait dengan kalangan pers, yang 

sering dikaitkan dengan kalangan media cetak khususnya jurnalis surat kabar 

saja. Melainkan juga semua bentuk media lainnya seperti radio, televisi, media 

cetak lainnya, bahkan bioskop (Jefkins, 2004: 113). 
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Selain itu, menjalin hubungan baik dengan wartawan memang penting 

bagi kegiatan atau program media relations organisasi. Namun, mengingat 

media tidak dapat disederhanakan hanya menjadi soal wartawan belaka, 

menjalin hubungan baik dengan organisasi media, asosiasi profesi wartawan, 

atau asosiasi media, juga tidak kalah penting. 

Ivy Ledbetter Lee mengatakan bahwa semua jenis materi media harus 

bebas dari nilai-nilai dan kepentingan sepihak. Kriteria dan kejujuran penuh 

juga harus dipegang penuh oleh para praktisi PR. Setiap pesan atau berita yang 

disampaikan praktisi Public Relations kepada masyarakat melalui media 

haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.baik buruknya suatu 

upaya Public Relations diukur berdasarkan kejujuran dan sikap netralnya. 

Kepentingan masyarakat, di dalamnya mencakup para pembaca, pendengar, 

dan pemirsa, harus diutamakan (Jefkins, 2004: 114). Jika hal ini diperhatikan, 

dengan sendirinya khalayak akan memberikan sambutan dan respon yang 

positif sehingga perusahaan atau organisasi dapat diterima masyarakat dan 

akan berujung pada perolehan suatu publisitas yang baik seperti yang 

dibutuhkan. 

Menurut Barbara Averill, media relations berkenaan dengan media 

komunikasi. Media komunikasi ini diperlukan karena menjadi sarana yang 

sangat penting dan efisien dalam berkomunikasi dengan publik. Media 

komunikasi diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien 

dalam berkomunikasi dengan publik. Agar komunikasi dengan publik tersebut 
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dapat terpelihara, maka segala kepentingan media massa terhadap organisasi 

mesti direspons organisasi. Tujuannya adalah untuk keberhasilan program. 

Media relations  juga pada dasarnya berkenaan dengan pemberian 

informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan atas nama 

organisasi. Dalam sebuah pelaksanaan program PR, media relations  menjadi 

sebuah fungsi khusus, kekhususannya terletak pada pelibatan media massa 

yang berada di luar kendali perusahaan untuk mencapai tujuan dari pihak 

perusahaan (Iriantara, 2011: 29). 

Peneliti menyimpulkan bahwa media relations dapat didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk komunikasi dengan salah satu kalangan khalayak 

perusahaan atau organisasi yakni media massa, dimana upaya komunikasi ini 

bertujuan untuk menyampaikan informasi atau kebijakkan dari perusahaan 

kepada khalayak luas untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman yang 

merujuk pada reputasi positif perusahaan. 

Berbagai program atau kegiatan Public Relations yang dilaksanakan 

perusahaan tentunya melibatkan media massa, tidak hanya media cetak atau 

media dalam arti sempit (Iriantara, 2011: 6). Tetapi media elektronik dan 

media online, yang sedang berkembang saat ini, juga harus diperhitungkan 

keberadaannya. Sebab peliputan dari mereka juga dapat berkontribusi dalam 

pembentukkan dan pemeliharaan citra maupun reputasi positif perusahaan. 

Sebuah organisasi menjadi bahan pemberitaan karena organisasi 

tersebut sudah menjadi bagian dari publik dan kepentingan publik. Publik ingin 

mengetahui apa yang terjadi pada organisasi yang produknya menjadi bagian 
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konsumsi, baik barang maupun jasa, kesehariannya. Organisasi dapat menjadi 

seperti selebriti yang ingin diketahui oleh publik (Iriantara, 2011:22). 

Organisasi yang sudah mencapai tahap kematangan, atau sudah lama 

beroperasi, akan lebih dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Rasa ingin 

tahu yang dimiliki publik lebih besar terhadap perusahaan seperti ini. Pihak 

organisasi pun akan semakin menyadari bahwa reputasi  merupakan aset 

penting organisasi yang harus dijaga sehingga publik dapat tetap memercayai 

organisasi (Iriantara, 2011: 26).  

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Irv Schrenkler dan Tony 

Herrling bahwa saat ini masyarakat ingin mengetahui bagaimana bisnis 

perusahaan beroperasi dan apa yang menguntungkan bisnis tersebut. Bagi 

perusahaan, pemberitaan seputar bisnisnya menjadi penting karena dua alasan. 

Pertama, media dapat mempengaruhi reputasi. Reputasi perusahaan adalah 

keseluruhan kesan yang dimiliki para pemangku kepentingan kunci (key 

stakeholder) terhadap perusahaan. Media dapat memberikan pengaruhnya 

untuk membentuk reputasi yang positif, yang diupayakan perusahaan dengan 

mengirimkan press release berisi berita baik kepada media, juga pengaruh yang 

negatif bagi reputasi, yang dicoba sembunyikan oleh perusahaan dari perhatian 

media (Schenkler dan Herrling, 2004: 4). 

Fungsi yang dijalankan melalui media relations adalah informatif dan 

deskriptif. Fungsi informatif artinya memberikan penjelasan yang dapat 

dipahami publik berkenaan dengan kesenjangan yang ada. Sedangkan fungsi 

deskriptif adalah menguraikan kesenjangan tadi dan langkah-langkah yang 
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ditempuh organisasi untuk mengatasi kesenjangan tersebut (Iriantara, 2011: 

113). 

Fungsi tersebut dijalankan dengan cara penyampaian pesan tentunya.  

Para praktisi Public Relations menyampaikannya melalui berbagai cara tertulis 

ataupun secara eksplisit melalui acara-acara tertentu. Media massa kemudian 

membantu Public Relations perusahaan untuk menyampaikan pesan tersebut 

lebih lanjut kepada publik. 

 

2.2.3.2. Tujuan Media Relations 

Hubungan baik dengan media tentunya disertai harapan agar berbagai 

kegiatan yang dijalankan organisasi dapat diliput media secara jujur, akurat, 

dan berimbang. Untuk mencapai maksud tersebut, maka organisasi wajib 

mengembangkan hubungan kokoh dan erat dengan media cetak media 

penyiaran, dan tak kalah pentingnya media online. Tujuannya adalah agar citra 

positif organisasi di mata stakeholder dapat terus terjaga dengan baik 

(Iriantara, 2011: 5). 

Tujuan pokok diadakannya hubungan media adalah menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman. Bukan semata-mata menyebarkan informasi atau 

pesan demi citra yang indah saja di hadapan khalayak (Abdullah, 2001: 4). 

Sebab setiap media massa memiliki independensi mereka sendiri untuk 

menentukan apa yang harus diterbitkan dan disiarkan. Menurut Frank Jefkins, 

tidak ada seorang pun yang berhak mendikte apa yang harus diterbitkan oleh 

media massa. 
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Hal ini sejalan dengan apa yang diargumentasikan Wragg (dalam 

Theaker, 2004: 148) bahwa tujuan dari media relations bukanlah menerbitkan 

press release, atau menangani pertanyaan dari jurnalis, bukan juga untuk 

menghasilkan klipingan surat kabar dalam jumlah yang banyak. Tujuan 

sebenarnya adalah untuk memperbesar reputasi organisasi dan produknya 

(dalam ranah yang positif), dan untuk mempengaruhi dan memberikan 

informasi kepada target audiens. 

Kegiatan media relations dapat juga digunakan untuk menunjang 

kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh fungsi Public Relations lain, 

seperti kegiatan CSR, customer relations, investor relations, issue 

management, crisis management, dan lainnya. 

Pelaksanaan media relations yang baik dapat berkontribusi pada tujuan 

jangka panjang yang strategis (Theaker, 2004: 148), antara lain: 

a. Meningkatkan citra perusahaan atau merek 

b. Profil di media yang lebih tinggi dan lebih baik 

c. Mengubah perilaku target audiens, misalnya pelanggan 

d. Mengembangkan hubungan baik dengan komunitas 

e. Menaikkan market share 

f. Memengaruhi kebijakan pemerintah di level lokal, nasional, dan 

internasional 

g. Mengembangkan komunikasi dengan pemegang saham dan penasihat 

mereka 

h. Meningkatkan hubungan industrial. 
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2.2.3.3. Strategi  Media Relations 

Media relations, pada dasarnya terjadi dari memperoleh publisitas yang 

baik aau news coverage untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan klien 

praktisi Public Relations atau sebuah organisasi. Termasuk dalam kegiatan 

media relations adalah  menargetkan “gatekeepers” dari masyarakat dan 

media yang terspesialisasi untuk mengomunikasikan tentang organisasi. 

Media sesungguhnya merupakan khalayak menengah, sebab target khalayak 

utaman dari kegiatan media relations adalah para konsumen media 

tersebut.(Hendrix & Hayes, 2007: 52). 

2.2.3.3.1.  Proses Media Relations 

Terdapat empat proses pelaksanaan media relations menurut Jerry A. 

Hendrix dan Darell C. Hayes. 

a. Tahapan yang pertama adalah Research. Proses riset untuk media 

relations meliputi investigasi tentang organisasi, tentang peluang atau 

masalah yang diperhitungkan untuk berkomunikasi dengan media, dan 

variasi khalayakan yang harus ditargetkan melalui kegiatan-kegiatan 

PR. 

- Client Reserch. Pertama, praktisi Public Relations harus mengenali 

dengan baik data latar belakang mengenai organisasi, termasuk siapa 

karyawannya, status finansial, dan reputasinya. Hal yang harus 

diperhatikan adalah hubungan di masa lampau dan saat ini dengan 

pihak media. 
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- Opportunity or Proble Research. Aspek kedua dari penelitian untuk 

mempersiapkan  program media relations melibatkan  alasan 

diselenggarakannya program tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan 

peluang news coverage positif yang akan didapat, atau berkaitan 

dengan apakah maslah  yang dihadapi mengundang pemberitaan dari 

banyak media 

- .Audiences Research. Aspek terakhir yang diteliti untuk media 

relations adalah mengidentifikasi media yang cocok dan khalayak 

mereka sebagai target komunikasi. 

b. Setelah tahapan riset atau penelitian, menentukan tujuan (Objectives) 

yang ingin dicapai adalah tahapan yang selanjutnya. Tujuan dalam 

program media relations meliputi impact objective dan output objective. 

- Impact Objectives menggambarkan dampak yang ingin dicapai  dari 

mengubah sikap dan perilaku khalayak target. Dalam program media 

relations bentuk impact objectives antara lain untuk meningkatkan 

pengetahuan akan berita mengenai perusahaan di kalangan pihak 

media; untuk meningkatkan reputasi perusahaan di kalangan media; 

untuk meningkatkan pemberitaan yang positif dari media. 

- Output objectives. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai media 

relations berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan praktisi PR. 

Output objectives tidak ada hubungannya dengan tujuan perusahaan 

untuk mempengaruhi sejumlah khalayak. Contoh dari output 

objectives antara lain untuk melayani media secara proaktif dan 
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reaktif; mengkoordinir wawancara antara perusahaan atau 

perwakilannya dengan media; mendistribusikan ide-ide feature story 

untuk trade publicity. 

c. Programming adalah tahap yang ketiga dalam proses media relations. 

Untuk menyusun sebuah program media relations, melibatkan 

perencanaan dan pelaksanaan beberapa elemen, meliputi: 

- Theme and messages. Tema program, terutama berkaitan dengan 

penyelenggaraan sebuah special event, harus selalu disertakan dalam 

pesan-pesan yang disampaikan kepada media. Dalam media 

relations, pesannya sendiri harus dibuat dengan pertimbangan 

kelayakan untuk diberitakan (newsworthiness) saat akan dibagikan 

kepada media-media target.  

- Actions atau special events. Penggunaan kegiatan sebagai bagian dari 

perusahaan dan pembuatan acara spesial penting adanya dalam 

media realtions. Acara spesial ini menjadi dasar dari peliputan berita. 

Acara-acara ini adalah berita bagi perusahaan. Mereka dapat 

dijadikan metode pembuatan berita bagi perusahaan. Setiap aksi 

korporasi dan acara spesial harus direncanakan secara hati-hati dan 

disusun sedemikian rupa untuk memiliki news value yang 

maksimum. Jika memungkinkan, acara yang dibuat harus 

menghadirkan selebriti, yang dapat membawa kriteria berita baru 

bagi media. 
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- Uncontrolled media. media tidak terkontrol ini menjadi alat utama 

untuk memberikan berita kepada pihak media. Media tidak 

terkontrol yang sering digunakan antara lain news release, baik 

dalam bentuk cetak ataupun video; foto-foto; news conferences; dan 

media interviews. 

- Controlled media. Berbagai bentuk media terkontrol dapat 

digunakan untuk menyediakan informasi latar belakang tambahan 

(background information) bagi para jurnalis. Contoh yang paling 

sering digunakan para praktisi Public Relations adalah media kit 

yang diberikan saat press conferences. Media kit ini meliputi news 

release, fact sheet, foto-foto dengan keterangannya, materi-materi 

yang dicetak seperti brosur, annual report, naskah pidato, dan 

informasi lainnya yang diperlukan. 

- Effective communications. Dalam pelaksanaan media relations, 

proses komunikasi dapat didefinisikan sebagai sebuah komunikasi 

two-step flow atau dua tahap. Model dua tahap yang tradisional 

menggambarkan pengiriman pesan dari sebuah media massa kepada 

pemimpin pendapat umum (opinion leader), kemudian pesan akan 

sampai kepada kolega-kolega pemimpin pendapat umum tersebut. 

dalam media relations, proses ini berkebalikan. Komunikasi 

mengalir dari praktisi Public Relations sebuah perusahaan yang 

disampaikan kepada media kemudian sampai ke pengguna media 

tersebut. 
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Kredibilitas sumber pesan adalah hal yang harus diperhatikan. Pihak 

media harus menganggap bahwa praktisi Public Relations dan 

perusahaan  dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Informasi yang 

layak untuk diberitakan akan menjadi hal yang penting bagi jurnalis. 

Bentuk komunikasi verbal dan nonverbal dapat dipadukan untuk 

membentuk komunikasi yang efektif dalam media relations. 

d. Evaluation. 

Proses evaluasi dalam semua bentuk kegiatan Public Relations selalu 

merujuk pada tujuan dilaksanakannya program. Dalam media relations, 

impact objectives menjadi prioritas yang utama. 

- Mengevaluasi impact objectives. Impact objectives untuk 

menginformasikan kepada media hal-hal mengenai perusahaan dapat 

diukur dengan menilai terpaan pesan di media atau penempatan 

publisitas. Pengukuran yang efektif melibatkan kegiatan 

pengklipingan media nasional dan loka. Terpaan pesan juga dapat 

diukur berdasarkan sirkulasi dan ukuran audiens dari suatu publikasi 

dan media yang menyiarkannya. 

- Mengevaluasi output objectives. Sejalan dengan pengukuran impact 

objectives, praktisi Public Relations juga harus mengukur 

keefektifan media relations dari output objectives ini. Pengukuran ini 

termasuk pendistribusian media tidak terkontrol kepada media, 

bersikap responsif pada media inquiry, dan menyelenggarakan media 
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interview. Output objectives dapat dievaluasi dengan menyimpan 

seluruh rekaman hal-hal tersebut (Hendrix dan Hayes, 2007: 63). 

2.2.3.3.2. Bekerja dengan Media 

Berhadapan dengan media adalah suatu permainan, dan satu hubungan 

timbal balik yang tidak ada habisnya (Learmer, 2009: 21). Para praktisi 

Public Relations harus menghadapi media kapan saja dalam keadaan positif 

hingga krisis sekalipun, tanpa dapat menghindarinya. 

Oleh karenanya, para praktisi Public Relations harus memiliki 

pengetahuan yang baik mengenai media massa karena pemilihan media 

massa yang tepat akan menentukan keberhasilan penyebaran pesan kepada 

khalayak sasaran. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memahami 

media adalah mengetahui jenis media massa dan memahami sifat dari 

masing-masing media yang berbeda tersebut. 

Masing-masing media memiliki ciri dan sifat yang berbeda. Mereka 

juga memiliki kekhususan tersendiri, yang berbeda dengan media lainnya 

bahkan jika jenisnya sama, dalam menyampaikan pesan-pesannya 

(Morissan, 2010: 208). Berikut di bawah ini adalah penjelasan sifat dan ciri 

media-media massa (Morissan, 2010: 209). 

Tabel 2.2 

Sifat Media Cetak, Audio, dan Audiovisual 

Jenis Media Sifat 

Cetak - dapat dibaca di mana saja dan kapan saja 

- dapat dibaca berulang-ulan 
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- daya rangsang rendah 

- pengolahan dapat mekanik, dapat elektris 

- biaya relatif rendah 

- daya jangkau terbatas 

Audio - dapat didengar bila siaran 

- dapat didengar kembali bila diputar ulang 

- daya rangsang rendah 

- elektris 

- relatif murah 

- daya jangkau besar 

Audiovisual - dapat didengar dan dilihat bila ada siaran 

- dapat dilihat dan didengar kembali bila diputar 

ulang 

- daya rangsang sangat tinggi 

- elektris 

- sangat mahal 

- daya jangkau besar 

 

Setiap editor, koresponden, jurnalis, dan produsen berita selalu mencari 

sesuatu untuk mereka sajikan kepada pembaca, pemirsa, atau pendengar 

media tempat mereka bernaung (Jefkins, 2004: 85). Dengan memberikan 

pihak media sesuatu, Public Relations perusahaan telah membantu mereka 

mendapatkan materi pemberitaan sekaligus kesempatan menjadi teman bagi 

media. 

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan saat menjalin hubungan 

baik dengan media adalah mengetahui kebutuhan pihak media tersebut. 

Sudah menjadi tugas seorang media relations officer untuk memahami 

kebutuhan media tersebut dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. 

Kebutuhan media massa, di antaranya mendapatkan peristiwa yang bernilai 

berita dan laporan atas peristiwa tersebut mesti dibuat sebelum tenggat 

waktu (deadline) habis. Zainal Abidin menambahkan bahwa praktisi Public 
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Relations juga harus memahami timing, menyangkut deadline (Partao, 

2006: 72). Satu hal yang ditakuti media adalah deadline, apa pun akan 

mereka lakukan untuk memenuhi kuota berita menjelang deadline. 

Menurut Zainal Abidin, terdapat tiga tipe wartawan yang biasa ditemui 

praktisi Public Relations di dunia kerja. Tipe yang pertama adalah wartawan 

yang datang untuk mendapatkan berita, apa pun, dan menghadapi wartawan 

jenis ini informasilah yang harus diberikan untuk membantu mereka. Tipe 

yang kedua adalah wartawan yang datang dengan membawa pertanyaan, 

yang terkadang menjurus ke masalah yang sifatnya teknis dan 

membutuhkan argumentasi dan analisis yang taja, untuk menjawab 

keingintahuan wartawan ini. Wartawan seperti ini ingin menggali informasi 

lebih jauh lagi sebelum memberitakannya dan sudah menjadi tugas Public 

Relations untuk melayani mereeka dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan. 

Tipe yang ketiga adalah wartawan bodrek atau wartawan tanpa surat 

kabar. Motivasi kedatangan mereka bukanlah untuk mencari berita, 

melainkan untuk uang, dan tidak jarang datang dengan maksud memeras 

CEO atau bos (Partao,2006: 15). 

Seorang media relations officer perlu memahami bagaimana dunia 

media massa atau bagaimana media massa bekerja sehingga mereka dapat 

memberikan pelayanan profesional yang baik bagi para pekerja media 

tersebut. 
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2.2.3.3.3. Strategi Membangun Media Relations 

Pada dasarnya, dalam menjalankan program atau kegiatan media 

relations selain membutuhkan keterampilan teknis komunikasi juga 

diperlukan kemampuan otak untuk membaca situasi dan konteks informasi 

(Iriantara, 2011: 14). Perusahaan membutuhkan praktisi Public Relations 

yang memiliki keterampilan teknis dan juga mampu menganalisis situasi. 

Di samping hal-hal di atas, hal lain yang penting adalah kemampuan 

untuk membangun dan menjaga hubungan pribadi dengan awak media. 

Media memang pada dasarnya adalah sebuah organisasi, namun hubungan 

pribadi dengan awak media juga dapat menjadi penentu baik buruknya 

hubungan satu organisasi dengan media massa. Kemampuan menjalin 

hubungan interpersonal akan sangat menunjang berjalan baiknya media 

relations  organisasi. 

Sama hanya dengan praktisi PR, wartawan emiliki sifat beraneka 

ragam, ada yang humoris, pendiam, pemarah, dan sebagainya (Partao, 2006: 

64). Para wartawan ini merupakan seorang pribadi sama halnya seperti 

praktisi Public Relations yang menjalankan profesinya. 

Adakalanya hubungan interpersonal seperti persahabatan yang erat 

dengan awak media massa atau insan media memberikan ruang untuk 

menunjang tujuan Public Relations organisasi. Tujuan mengubah sikap 

publik terhadap isu tertentu atau membangun citra positif yang awet diawali 

dengan mengubah pandangan awak media massa terhadap organisasi 

tersebut. Karena bagaimana awak media memandang satu organisasai 
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sedikit banyak akan memengaruhi juga cara awak media menampilkannya 

di media massa tempat mereka bekerja (Iriantara, 2011: 15). 

Hubungan yang baik antara Public Relations dengan media massa 

sangat memengaruhi publisitas yang dikirimkan oleh Public Relations ke 

media massa. Fakta ini tidak dapat dipungkiri ketika kita melihat fenomena 

yang ada di lapangan. Pesan yang dikirimkan oleh Public Relations ke 

media massa, baik dalam bentuk news, advertorial, atau iklan, akan 

diberitakan atau tidak oleh media massa sangat ditentukan oleh hubungan 

baik antara Public Relations dengan media massa, baik dengan institusi 

medianya maupun dengan wartawannya (Darmastuti, 2012: 155). 

Zainal abidin mengungkapkan bahwa terlalu dekat dengan wartwan 

memang tidak baik, akan tetapi terlalu jauh dengan wartawan juuga salah 

karena wartawan akan menilai praktisi Public Relations sombong dan 

tertutup. Oleh karena itu saat berhubungan dengan para wartawan, praktisi 

Public Relations harus berhubungan dengan menjunjung tinggi 

profesionalisme serta etika profesi dan jabatan (Partao, 2006: 17). 

2.2.3.3.4. Prinsip-prinsip Hubungan media yang Baik 

Untuk menjalin sebuah hubungan baik dengan pihak media, yang pada 

dasarnya memiliki kepentingan yang seringkali berseberangan dengan PR, 

dibutuhkan keahlian dan keterampilan yang perlu dipupuk terus.  Namun, 

terdapat beberapa prinsip yang dikemukan para ahli komunikasi agar para 

praktisi Public Relations dapat menciptakan relasi yang baik dengan pihak 

media. 
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Perlu diingat lagi bahwa media pada dasarnya memang tidak dapat 

dimanipulasi. Namun bukan berarti Public Relations tidak dapat mendekati 

media dan mencoba menjalin hubungan baik dengan mereka. 

Berikut di bawah ini adalah prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh 

setiap praktisi Public Relations dalam rangka menciptakan dan membina 

hubungan media yang baik menurut Frank Jefkins. 

a. Memahami dan melayani media agar mampu menjalin kerjasama 

dengan pihak media. Ia juga akan dapat menciptakan suatu hubungan 

timbal balik yang saling menguntungkan. Zainal Abidin Partao 

menambahkan bahwa ‘layani’, ‘minta waktu’, ‘cari kebenaran atau cari 

informasi apakah fakta atau peristiwa yang ditanyakan media benar-

benar terjadi’, merupakan butir-butir panduan dalam melayani pers. Bila 

telah menemukannya, praktisi Public Relations segera menyampaikan 

informasi yang dibutuhkan media (Partao, 2006: 71). 

b. Membangun reputasi sebagai orang yang dipercaya. Para praktisi 

Public Relations harus senantiasa siap menyediakan materi-materi yang 

akurat dimana saja dan kapan saja hal itu dibutuhkan. Hanya dengan cara 

inilah ia akan diakui sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya oleh para jurnalis. Bertolak dari kenyataan itu, maka 

komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan akan lebih mudah 

diciptakan dan dipelihara. Menurut Zainal, untuk mempertahankan 

kredibilitas, praktisi Public Relations harus memiliki keberanian untuk 

mengungkapkan fakta daripada menutupinya. Sebab sekali tidak 

Peran Dan..., Evelyn Alberta Kurniawan, FIKOM UMN, 2014



49 
 

dipercaya media akan sulit untuk memulihkan dan mengembalikannya 

(Partao, 2006: 45). 

c. Menyediakan salinan yang baik misalnya menyediakan reproduksi 

foto-foto yang baik, menarik, dan jelas. Dengan adanya teknologi 

pemasukan data langsung melalui komputer. Teknologi ini sangat 

memudahkan koreksi dan penyusunan ulang dari suatu terbitan, seperti 

siaran berita, penyediaan salinan naskah, dan foto-foto yang baik secara 

cepat menjadi semakin penting  (Jefkins, 2004: 116).. 

d. Bekerjasama dalam penyediaan materi. Sebagai contoh, petugas 

Public Relations dan jurnalis dapat bekerja sama dalam mempersiapkan 

sebuah acara wawancara atau temu media dengan tokoh-tokoh tertentu. 

e. Menyediakan fasilitas verifikasi parapraktisi Public Relations juga 

perlu memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan 

verifikasi atau membuktikan kebenaran atas setiap materi yang mereka 

terima. Contohnya adalah mengijinkan para jurnalis untuk langsung 

melihat fasilitas atau kondisi-kondisi oragnisasi atau perusahaan yang 

hendak diberitakan. 

f. Membangun hubungan personal yang kokoh. Suatu hubungan 

personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara 

apabila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap 

saling menghormati profesi masing-masing (Jefkins, 2004: 117). 
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2.2.3.3.5. Wartawan dan Amplop 

Wartawan selalu identik dengan pergaulannya yang sangat luas, dari 

mulai pengemis hingga pejabat berpangkat jenderal, sehingga mereka yang 

kebetulan berpangkat rendah, katakanlah seorang kabag di sebuah instansi 

atau pimpinan sebuah lembaga pemerintah di daerah akan merasa “takut” 

terhadap wartawan yang kebetulan mendatanginya. Karena mitos-mitos 

seperti itu, memunculkan wartawan gadungan yang ingin mencari 

keuntungan lewat berbagai masalah yang kebetulan dihadapi sebuah kantor 

pemerintahan atau membuka peluang para oknum wartawan untuk berbuat 

nakal (Abdullah, 2001: 45). 

Untuk mengatasi hal ini, dilakukanlah upaya “damai” dengan 

memberikan sejumlah uang yang besarnya bervariasi, dari mulai beberapa 

ribuan saja sampai jutaan rupiah bergantung pada besar kecilnya kasus dan 

teror yang dilakukan wartawan gadungan (Abdullah, 2001: 46). 

Secara garis besar, amplop yang diberikan kepada wartawan ada dua 

jenis, yaitu amplop sebagai suap dan amplop sebagai uang transportasi. 

Jenis amplop sebagai  suap ini bertujuan agar wartawan tidak menulis berita 

yang dikonfirmasikannya, karena biasanya orang atau lembaga yang 

didatangi wartawan tadi memiliki masalah yang jika diberitakan 

dikhawatirkan dapat mengganggu kedudukan atau goyahnya lembaga atau 

perusahaan tadi. pendek kata, wartawan jangan menulis apa pun sebagai 

imbalannya maka keluarlah ampop jenis ini. 
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Namun hanya wartawan gadungan dan para oknumlah yang biasanya 

berani menerima amplop suap ini. Wartawan yang memiliki integritas tinggi 

tidak akan mau menerima sogokan itu, selain melanggar kode etik, resiko 

teguran dari kantor tempatnya bekerja jga besar (Abdullah, 2001: 46). 

Sementara amplop sebagai uang transportasi bukan sebagai suap, 

karena pemberiannya tidak ada hubungannya dengan suatu kasus yang 

dihadapi oleh seseorang atau lembaga humas yang mengundang wartawan 

dalam sebuah acara jumpa pers. Pemberi uang transpor ini memberikan 

uang secara sukarela dan sudah dianggarkan dalam kepanitiaan sebagai 

pengganti bensin atau ongkos pulang pergi dari kantor wartawan menuju 

tempat acara (Abdullah, 2001:47). Cara ini dinilai efektif untuk mengatasi 

barisan wartawan tanpa surat kabar (WTS) atau wartawan “muntaber” 

(muncul tanpa berita) (Abdullah, 2001: 52). 

2.2.3.4. Kegiatan-kegiatan Media Relations 

Menurut Irv Schenkler dan Tony Herrling terdapat beberapa pilihan 

saluran untuk berkomunikasi dengan media yang dapat dikelompokan 

menjadi tiga grup utama (Schenkler dan Herrling, 2003: 24), yaitu: 

1. Menggunakan press release 

Salah satu saluran yang paling berguna bagi Public Relations adalah 

press release. Dokumen yang memiliki banyak kegunaan ini dapat terdiri 

dari satu halaman atau lebih dengan teks formal yang dapat 

mengumumkan tentang berita perusahaan, produk baru perusahaan, dan 

bahakan seputar musibah yang dialami perusahaan. Setiap rilis ditulis 
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untuk mencerminkan bagaimana koran akan menampilkan berita 

perusahaan, dimulai dengan judul yang menarik sebelum masuk ke 

materi utama berita. Dalam proses penulisan press release sampai rilis 

tersebut disetujui memaksa Public Relations untuk fokus dalam key 

message yang ingin disampaikan dan membuatnya mudah dipahami. 

Press release menjadi salah satu saluran yang paling banyak digunakan 

untuk berhubungan dengan para wartawan. Meskipun beberapa rilis 

ditargetkan untuk beberapa media secara spesifik, kebanyakan rilis 

disebarluaskan untuk dapat dijangkau pihak umum. 

Keuntungan dari press release antara lain: (1) press release 

memungkinkan Public Relations membuat cerita sesuai keinginan PR; 

(2) memasukkan seluruh key message dalam format yang mudah 

dimengerti; (3) menggunakan format yang mudah dikenali para jurnalis, 

dimana hal itu dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka; dan (4) 

membentuk rekamanan yang permanen yang dapat diarsipkan untuk 

menunjukkan sejarah dari sebuah produk atau konsep. 

Sementara itu, kekurangan dari press release adalah (1) dapat 

meninggalkan jejak tertulis yang dapat dituntut kembali jika tidak 

waspada, contohnya sebagai bukti janji yang tidak terwujud; (2) dapat 

hilang dalam tumpukan bersama press release lainnya yang membanjiri 

para wartawan dan editor; (3) beberapa hal penting dapat terlupakan jika 

disusun atau ditulis secara tidak baik, dalam beberapa kasus dapat 
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mengurangi wujud pesan yang ingin disampaikan atau menjengkelkan 

wartawan. 

2. Menargetkan individual media outlets 

a. Pitch letters and follow-up calls. Sebuah metode lain untuk 

menyampaikan kisah perusahaan kepada wartawan perorangan 

adalah melalui pitch letter atau surat lapangan, sebuah pernyataan 

resmi yang mencoba membuat kasus Public Relations memiliki 

tonasi yang lebih “bicara” dibandingkan press release-dan 

menyediakan alat pemicu untuk upaya telepon lebih lanjut. 

Sama halnya seperti press release, ada juga kelebihan dan 

kekurangan dari pitch letter. Kelebihannya adalah (1) pitch letter 

melambangkan hubungan personal dengan wartawan dan 

menunjukkan bahwa Public Relations akrab dengan pekerjaan dan 

minatnya, dan (2) menuntun kepada dialog yang produktif jika 

dibuat dengan baik dan didasari oleh riset yang baik. 

Kekurangannya adalah (1) memerlukan waktu persiapan yang 

panjang dan (2) jika subjek utamnya tidak menarik, para wartawan 

daneditor tidak akan tertarik. 

b. Email (surel). Surel digunakan sebagai kendaraan untuk 

menyebarkan berbagai pesan, mulai dari press release dan pitch 

letter hingga merespon kebutuhan wartawan atau  berdialog dengan 

mereka, menggantikan fax dan telepon sebagai alat komunikasi. 
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Keuntungan menggunakan email adalah (1) email sangat sinkron 

dengan era kemajuan teknologi saat ini; (2) dapat menyediakan jarak 

yang lebih nyaman dibandingkan telepon; dan (3) dapat 

meninggalkan catatan berharga yang berguna untuk menyelesaikan 

kettidaksepahaman. 

Kekurangan dari penggunaan email meliputi (1) jika ditulis dengan 

buruk tidak menjadi alat komunikasi yang baik, misalnya kalimat 

yang tidak sesuai, ketidaklengkapan pemikiran, dan penggunaan 

kata-kata yang terlalu banyak; (2) email tidak menjangkau jurnalis 

yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi; (3) surel yang 

dikirim dapat masuk ke kotak spam dan tidak akan dibaca wartawan; 

dan (4) email meninggalkan catatan, yang mungkin 

mendokumentasikan komentar yang tidak seharusnya ada dalam 

penulisan. 

c. Social conversation. Sarapan, makan siang, dan pesta-pesta menjadi 

bagian dari mitos untuk merayu wartawan, namun para wartawan di 

masa sekarang memiliki jadwal kesibukan yang padat dan tidak 

mungkin bagi mereka menghabiskan waktu di luar kantor tanpa 

tujuan yang jelas. Beberapa perusahaan media juga memiliki 

peraturan yang mengharuskan para wartawan menolak hadiah 

termasuk makan siang yang mewah. 

Bagaimanapun juga, saat makan siang, sarapan, dan kesempatan-

kesempatan seperti ini jika dilaksanakan secara layak dapat 
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membantu menciptakan hubungan kerja jangka panjang dengan para 

wartawan tersebut. 

d. Desk-side chats. Dalam kondisi dipenuhi jadwal yang padat, tidak 

memungkinkan bagi para wartawan untuk hadir di acara yang 

mengundang mereka. Jika praktisi Public Relations ingin membantu 

hal ini, mereka dapat mengunjungi kantor redaksi wartawan dan 

memberikan pancingan berita untuk mereka. 

e. One-on-one interview. Saluran yang paling langsung dan 

mengerikan adalah wawancara formal. Wawancara jenis ini dapat 

dilakukan secara perorangan dan juga di kantor sendiri, kadang dapat 

dilakukan salam studio penyiaran atau tempat netral lainnya, bahkan 

dapat melalui telepon. Dalam situasi saat praktisi Public Relations 

“melemparkan” cerita kepada media, wawancara melalui telepon 

menjadi kendaraan untuk menyediakan keterangan dan komentar 

dari orang yang layak (first-person). 

f. Editorial board meetings. Jika perusahaan memiliki hal penting yang 

berkaitan dengan komunitas atau industri , dapat dilakukan dengan 

mendekati media cetak lokal atau bentuk publikasi lainnya untuk 

menyelenggarakan editorial board meeting. Dalam kesempatan ini, 

praktisi Public Relations   

3. Broadly targeted channels 

a. Press conferences. Konferensi media adalah tradisi lama dalam 

kegiatan media relations. Bentuk standar dari konferensi media ini 
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adalah mengundang wartawan untuk mendengarkan pernyataan dari 

perusahaan yang kemudian berlanjut pada tahap tanya jawab. Press 

conference  ini dapat diselenggarakan sebagai acara besar yang 

mengundang ratusan wartawan ketika terjadi merger atau akuisisi 

perusahaan, atau dapat jga berwujud pertemuan kecil dengan setengah 

lusin wartawan yang hadir untuk mendengarkan penjelasan tentang 

produk baru perusahaan. Beberapa konferensi media merupakan 

pertemuan dengan jadwal rinci yang berlangsung berminggu-minggu, 

dapat juga dilakukan secara spontan untuk menanggapi breaking news. 

Bagaimanapun juga, konferensi media adalah sebuah saluran yang 

sudah jarang digunakan saat ini untuk menyampaikan informasi secara 

rutin. 

Keuntungan dari konferensi media adalah (1) dapat menjangkau media 

massa yang menuliskan hard-news dan peliputan di kamera dalam 

waktu dan lokasi yang bersamaan; (2) para wartawan dapat 

mengesahkan sendiri kebenaran berita yang ditawarkan; (3)  

b. Conference calls and webcasts. Bentuk konferensi lainnya yang dapat 

menggantikan pertemuan tatap muka adalah melalui telepon (telephone 

conference call). Pihak managemen perusahaan memulai sambungan 

telepon dengan beberapa wartawan terhubung dan mulai 

menyampaikan informasi yang kemudian dilanjutkan dengan menjawab 

beberapa pertanyaan. 
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c. Media availabilities. Kegiatan ini berarti membuat spokesperson dari 

sebuah konferensi media menyediakan waktunya sepuluh atau lima 

belas menit untuk melayani para wartawan yang menginginkan 

komentar lebih lanjut secara langsung. 

d. Press briefing. Sebuah jalan untuk menstabilkan kontrol dalam situasi 

yang sedang dihadapi perusahaan, saat krisis misalnya, adalah dengan 

menyediakan informasi secara berkala  bagi para wartawan melalui 

“press briefing” yang dijadwalkan secara harian atau mingguan. 

e. Social roundtables. Istilah lain dari kegiatan ini adalah “briefing 

breakfast” atau “roundtable discussion”, dimana kegiatan ini 

mempertemukan wartawan dengan seksekutif perusahaan di saat makan 

pagi atau makan siang. 

f. Publicity stunts. Mendapatkan perhatian dengan gambit yang kreatif 

adalah alat penting dalam “menjual” cerita mengenai perusahaan, dapat 

dilakukan dengan menyelenggarakan acara bekerja sama dengan 

kelompok aktivis tertentu.  

g. Media advisories. Setiap kali Public Relations menyelenggarakan acara 

yang berhubungan dengan media, Public Relations perlu 

memperingatkan para wartawan dan memastikan mereka menyediakan 

waktu. Media advisories atau nasihat bagi media adalah hal yang dapat 

dilakukan,  caranya adalah dengan memberikan informasi yang cukup 

bagi wartawan untuk memikat mereka datang ke acara, tapi tidak cukup 
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banyak untuk membuat mereka mengabaikan hadir dalam acara 

tersebut. 

h. Press kits. Merupakan sekumpulan dokumen-dokumen pelengkap, 

dapat terdiri dari grafis dan/atau foto, data pendukung tambahan latar 

belakang perusahaan, profil eksekutif perusahaan, beberapa artikel 

berita tentang perusahaan, dan press release terakhir yang terkait. 

i. “B-roll” and video news releases. B-roll dan video news release adalah 

media visual yang dapat dimuat oleh saluran televisi. B-roll merupakan 

sekumpulan foto-foto tanpa narasi yang menggambarkan aktivitas 

bisnis perusahaan, misalnya gabungan foto para karyawan, logo 

perusahaan, dan fasilitas terbaru perusahaan. Sementara video news 

release memiliki audio dan narasi deskriptif di dalamnya. Video ini 

terlihat seperti tayangan berita, tapi tayangan ini diproduksi oleh 

perusahaan yang mencoba membingkai topik dan isi tayangannya.   

j. Company websites. Isi dari situs resmi perusahaan harus dibuat mudah 

diakses dan mengandung pesan-pesan penting dari perusahaan. Sebab 

wartawan akan mengunjungi situs ini pertama kali untuk memperoleh 

latar belakang cerita mengenai perusahaan.  

k. Corporate advertising. Iklan korporat adalah penggunaan media 

berbayar untuk mendukung posisi dan citra perusahaan. Iklan korporat 

ini memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan dari perusahaan di 

media tanpa filter apapun. 
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l. Third-party support. Menggunakan pihak ketiga yang kaan berbagi 

pandangan mereka sesuai dengan tujuan industrial atau perusahaan. 

Dukungan dari pihak ketiga ini dapat berasal dari ahli keuangan, ahli 

geologi, biologi, atau pakar di bidang lingkungan. 

Berbeda dengan Irv Schrenkler, Franks Jefkins menyebutkan ada tiga jenis 

acara-acara media yaitu: 

a. Konferensi media (press conference)  merupakan sebuah pertemuan 

para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi 

yang berhubungan dengan topik yang sedang hangat dibicarakan 

(Jefkins, 2003: 119). 

b. Resepsi media (pers reception) merupakan acara kumpul-kumpul para 

jurnalis dalam kondisi yang santai dan menyenangkan. Acara ini 

biasanya dilakukan secara informal dalam satu acara yang sudah 

direncanakan dan lebih terorganisasi. Dalam acara resepsi media ini, 

para jurnalis diundang untuk meliput suatu acara, mendengarkan 

keterangan-keterangan resmi, atau sekedar bercakap-cakap dengan 

tujuan supaya terbangun kedekatan antara pemburu berita ini dengan 

pihak perusahaan atau organisasi yang berperan sebagai penyelenggara 

acara ini (Jefkins, 2003:120) 

c. Kunjungan media (press facility). Untuk memperjelas berita yang 

dimuat, seringkali sebuah perusahaan atau organisasi mengundang 

wartawan atau pekerja media untuk mengunjungi perusahaan atau 

organisasi mereka. Oleh karena itu tidak jarang para jurnalis ini 
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melakukan kunjungan ke pabrik, menghadiri acara pembukaan kantor 

baru, yang kemudian disusul dengan peninjauan bersama atau acara 

demonstrasi sesuatu yang baru. Acara seperti ini biasanya disertai 

dengan fasilitas transportasi, jamuan, selingan ramah tamah, terkadang 

akomodasi menginap (apabila tempatnya berada di luar kota, luar 

negeri, atau dalam rangka mengunjungi tempat wisata yang baru dibuka 

oleh perusahaan) agar para jurnalis dapat memberikan review mereka di 

media. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan di atas merupakan kerangka pemikiran yang digunakan sebagai 

tuntunan peneliti dalam melakukan penelitian “Implementasi Media Relations 

dalam PT Lippo Karawaci Tbk.” Kerangka pemikiran tersebut membantu peneliti 

memetakan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara mendalam dan studi 

dokumen, untuk memperoleh data yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian. 

 

Peranan Public Relations melalui 

kegiatan Media Relations 

(referensi Broom dan Dozier) 

Proses Media Relations 

(referensi Jerry A. Hendrix dan Darell C. 

Hayes) 

Strategi Media Relations 

(referensi Frank Jefkins, Irv Schenkler dan 

Tony Herrling , Yosal Iriantara, Rini 

Darmastuti, Zainal Abidin Partao, Aceng 

Abdullah) 
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