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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 
 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat 

menjadi data pendukung bagi penelitian yang baru. Oleh karena itu, 

penulis akan menjelaskan dua penelitian sebelumnya yang membahas 

mengenai investor relations. 

Hasil penelitian yang menjadi referensi pertama adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Dinda Bellinda (Universitas Indonesia, 2009) dengan 

judul skripsi “Analisis Deskriptif Peran dan Fungsi Investor Relations 

dalam Menjaga Harga Saham Emiten (Studi pada Investor Relations 

Group PT Bank Mandiri Persero, Tbk. pada Masa Krisis Ekonomi 

Global Tahun 2008)”. 

Referensi kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu 

Lestari (Universitas Mercubuana, 2009) dengan judul skripsi “Upaya 

Investor Relations dalam Mengelola Reputasi PT Energi Mega 

Persad, Tbk. Pasca Dekonsolidasi Lapindo Brantas Inc. Jakarta (Juli 

2007 – April 2008)”. 

 

 

Implementasi Investor..., Melania Maria Yosefin, FIKOM UMN, 2014



 

10 
 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Metodologi 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Dinda 

Bellinda 

(FISIP UI, 

2009) 

Analisis 

deskriptif peran 

dan fungsi 

Investor 

Relations dalam 

menjaga harga 

saham emiten 

(Studi pada 

Investor 

Relations Group 

PT Bank 

Mandiri Persero, 

Tbk. pada masa 

krisis ekonomi 

global Tahun 

2008) 

Metode penelitian 

kualitatif-deskriptif 

 

Proses kegiatan IR 

Mandiri merupakan 

kegiatan rutin begitu 

pula dengan kondisi 

krisis tahun 2008 di 

mana tidak ada kegiatan 

khusus yang dilakukan 

karena mereka 

meyakini bahwa yang 

terpenting dalam 

menjaga harga 

sahamnya yaitu dengan 

performance kinerja 

yang baik maka pasar 

akan dengan sendirinya 

memiliki persepsi dan 

ekspektasi bahwa 

saham Mandiri baik dan 

memiliki prospek 

keuntungan yang baik. 
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Wahyu 

Lestari 

(FIKOM 

Mercubuana, 

2009) 

Upaya Investor 

Relations dalam 

Mengelola 

Reputasi PT 

Energi Mega 

Persada, Tbk. 

Pasca 

Dekonsolidasi 

Lapindo Brantas 

Inc. Jakarta (Juli 

2007 – April 

2008) 

- Metode 

penelitian 

kualitatif-

deskriptif 

- Metode 

pengumpulan 

data wawancara 

mendalam 

 

Aktivitas IR berhasil 

dilakukan untuk 

pengelolan reputasi 

perusahaan pasca krisis. 

Keputusan 

dekonsolidasi yang 

diambil EMP sangat 

membuahkan hasil 

dalam segi finansial 

perusahaan dan sebagai 

bukti IR EMP berhasil 

memanfaatkan peluang 

yang ada. keberhasilan 

aktivitas yang 

dijalankan IR dapat 

dilihat dari hasil 

evaluasi (1) jumlah 

publik yang hadir pada 

RUPS sebanyak 

81,09%, (2) jumlah 

pesan yang sampai ke 

publik; sebanyak 10 

newsrelease dimuat 
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Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu menjadi referensi penulis dalam melakukan  

penelitian baru dalam bidang investor relations, sehingga dapat berjalan 

dengan baik.  

 

 

 

sejumlah 7 media 

dengan nilai berita 

positif terhadap EMP, 

(3) jumlah analis yang 

memberi pandangan 

terhadap EMP; 80% 

analis memberikan 

pandangan positif 

terhadap EMP sehingga 

hasil ini dapat 

digunakan untuk 

mempersuasi publik 

agar membeli saham 

EMP.  
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2.2 Public Relations 

Cutlip, Center, dan Broom (2009:6) mendefinisikan Public 

Relations sebagai fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara 

organisasi/perusahaan dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan suatu organisasi/perusahaan. 

Secara internasional, Public Relations menurut British Institute of 

Public Relations (IPR) adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik (goodwill) dan saling pengertian antara suatu 

organisasi dengan segenap publiknya (Jefkins, 2003:9). 

Sedangkan menurut pakar Humas Internasional, Cutlip, Center, 

dan Canfield, yang dikutip oleh Rosady Ruslan dalam bukunya 

Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasi 

(Ruslan,2010:19), fungsi Public Relations dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencatat tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi) 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi 

yang diwakilinya, atau sebaliknya. 
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4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran 

kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya 

atau sebaliknya, demi terciptanya citra positif bagi kedua belah 

pihak. 

Berdasarkan konsep dan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

PR merupakan suatu fungsi manajemen (management function) yang 

melakukan komunikasi dua arah (two-way communication) dan 

membangun hubungan yang saling menguntungkan (mutually beneficial 

relationship) dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya.  

Sebagai fungsi manajemen, PR bertanggung jawab mengelola dan 

mengembangkan citra dan reputasi perusahaan. Sebagai fungsi 

komunikasi, PR mengembangkan komunikasi antara perusahaan dan 

publik yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan 

goodwill dan mutual understanding publik dengan tujuan, kebijakan, dan 

kegiatan perusahaan. 

2.2.1 Strategi Public Relations 

Strategi Public Relations menurut Ahmad S. Adnanputra, 

pengertian strategi Public Relations adalah alternatif yang optimal 

yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan Public 

Relations dalam kerangka suatu rencana Public Relations. 

(Ruslan,2010: 134). 

Implementasi Investor..., Melania Maria Yosefin, FIKOM UMN, 2014



 

15 
 

Strategi Public Relations adalah usaha terencana dan terus 

menerus untuk mencapai tujuan serta mempertahankan niat baik 

dan saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. 

(Oliver,2008: 4) 

Dari penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa 

strategi Public Relations adalah usaha yang dilakukan oleh praktisi 

Public Relations untuk mencapai tujuan dan menciptakan saling 

pengertian dengan publiknya. 

Empat proses pokok Public Relations menurut Scoot M. 

Cutlip & Allen H.Center menyatakan bahwa proses perencanan 

program kerja Public Relations yang menjadi landasan atau acuan 

untuk melakukan pelaksanaan. (Cutlip, Center & Broom, 

2006:283)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.1 

Planning and Management Model Cutlip, Center, & Broom 
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Untuk menyempurkan penelitian ini, penulis menggunakan 

startegi perencanaa PR model Ronald D. Smith (2009) dalam 

bukunya Strategic Planning for Public Relations menggambarkan 

model perencanaan strategi public relations yang dikenal sebagai 

The Nine Steps of Strategic Public Relations. Adapun 9 langkah 

perencanaan strategi tersebut dibagi menjadi 4 fase :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 2.2.2 

                       Nine Steps of Strategic Public Relations Model Ronald Smith 

 

 

Strategy 

4. Establishing Goals 

and Objectives 

5. Formulating Action 

and Response 

Strategies 

6. Developing The 

Message Strategy 

Tactics 

7. Selecting 

Communications 

Tactics 

8.  Implementing The 

Strategic Plan  

Formative 

Research 

1. Analyzing The 

Situation 

2. Analyzing The 

Organization 

3. Analyzing The 

Public  

Evaluative 

Research 

9. Evaluating The 

Strategic Plan  
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A. Fase Formative Research  

Fase formative reserach adalah riset formatif yang 

dilakukan sebelum memulai sebuah program. Riset program 

dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan yang 

diperlukan untuk mengarahkan pengambilan keputusan 

dalam perencanaan. Dalam fase ini diperlukan tiga langkah, 

yaitu :  

1. Analisis Situasi 

Menganalisis situasi adalah langkah pertama yang 

dilakukan dalam mengelola reputasi. Analisis situasi 

memberikan gambaran singkat tentang perusahaan di 

situasi sekarang. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan 

langkah-langkah lanjutan dari PR campaign plan tetapi 

tidak untuk memberi rekomendasi. Kita dapat 

menggunakan Analisis SWOT atau PEST untuk 

memberikan gambaran situasi yang terjadi di dalam dan 

luar perusahaan.  

Situasi dapat bersifat positif atau negatif. Ini dapat 

diidentifikasi sebagai peluang atau hambatan. Jika PR 

melihat situasi dari sisi positif ini dapat memberi 

peluang/keuntungan yang potensial kepada perusahaan 

dan publik. Walaupun perusahaan dalam posisi krisis, 
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suatu halangan dapat menjadi peluang jika masalah 

tersebut bukan datang dari pihak kita sendiri. Analisa ini 

melibatkan perencana , klien, supervisor, key person, dan 

para pengambil keputusan dalam menggambarkan seluk 

beluk peluang dan kemungkinan rintangan program yang 

akan dikembangkan.  

2. Analisis Organisasi  

Langkah kedua dalam strategi perencanaan adalah 

analisis organisasi. Analisis organisasi memberikan 

gambaran perkembangan mengenai kondisi dan 

perkembangan perusahaan. Analisis organisasi juga 

mempengaruhi PR audit yang mencakup aspek sebagai 

berikut :  

- Internal Environmental  

 Performance : kualitas barang dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan.  

 Niche : hal yang membedakan perusahaan dengan 

pesaingnya, misal spesialisnya, fungsi, peran 

 Structure : tujuan atau misi organisasi dihubungkan 

dengan situasi yang ada. Peran PR di dalam 

struktur manajemen dan proses pengambilan 

keputusan 
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 Ethical Base : peran etis perusahaan 

 Internal Impediments : tantangan dari dalam 

organisasi yang dapat membatasi efektifitas dari 

program PR 

- Public Perception 

 Visibilty : apa yang diketahui publik mengenai 

perusahaan, akurasi informasi 

 Reputation : bagaimana publik menilai 

informasi yang mereka dapatkan/terima, yang 

didasari pada kata-kata maupun tindakan-visual, 

behavioral messages, dapat direncanakan 

maupun tidak yang datang dari organisasi 

- External Environment  

 Supporters  : sekelompok orang yang kini atau 

setidaknya potensial untuk mendukung 

perusahaan mencapai tujuannya.  

 Competitors : PR menggunakan pesan dan taktik 

komunikasi persuasif untuk mempertegas 

perbedaannya dibanding kompetitor. 

 Opponents : sekelompok orang yang menentang 

perusahaan dikarenakan sesuatu yang 

dikatakan/dilakukan atau eksistensinya. Mereka 

berpotensi menghancurkan organisasi dengan 
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upaya mempersulit organisasi meraih misi dan 

tujuannya.  

3. Analisis Publik  

Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan 

mengenal publik. Baik publik internal (karyawan, 

keluarga karyawan, manajemen, dan investor) maupun 

publik eksternal (media, pemerintah, konsumen, 

masyarakat dan LSM). Penting bagi suatu perusahaan 

mengenali dan membatasi publiknya. Publik terbagi ke 

dalam 4 kategori, antara lain :  

- Cutomers : publik yang menerima produk/jasa dari 

perusahaan 

- Producers : publik yang memberikan input ke 

perusahaan 

- Enablers : publik yang berfungsi sebagai regulator 

dengan menetapkan suatu standar bagi perusahaan 

- Limiters: publik yang dalam beberapa cara 

mengurangi atau merusak keberhasilan perusahaan.  

Selain publik-publik yang tersebut di atas, terdapat 

istilah key public. Key public adalah khalayak yang akan 

terlibat pada proses komunikasi dengan perusahaan. 

Mengetahui key public sebuah perusahaan dapat membuat 

perusahaan tersebut lebih mudah memusatkan proses 
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komunikasi. Menurut Grunig dan Hunt, Key Public dapat 

dibedakan menjadi :  

- Non Public : tidak berbagi masalah apapun dengan 

perusahaan dan tidak ada konsekuensi nyata ada 

untuk atau dari perusahaan.  

- Latent Public : berbagi masalah dengan perusahaan 

namun belum menganali situasi ini potensial atau 

tidak 

- Apathetic Public : menghadapi masalah perusahaan, 

tahu dan sama sekali tidak peduli. Tidak peduli 

sehingga mereka tidak efektif sebagai publik. 

Masalah yang ada, tidak cukup penting untuk 

memenangkan perhatian.  

- Aware Public : kelompok menyadari bahwa mereka 

berbagai masalah dan merasakan konsekuensi 

sebagai relevan. PR melakukan tindakan yang 

proaktif dengan menyediakan info, menekankan 

pentingnya untuk umum dan menyajikan pendapat 

perusahaan. Perusahaan dapat mengontrol nada dan 

tema pesan. 

- Active Public : publik secara aktif membahas dan 

bertindak atas masalah bersama. Perusahaan tidak 

bisa lagi dikendalikan nada dan tema pesan. 
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B. Fase Strategy  

Fase Strategy adalah perencanaan keseluruhan 

organisasi. meliputi bagaimana organisasi menentukan apa 

yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana keinginan 

tersebut akan dicapai. 

4. Menetukan Goals dan Objectives  

Fokus pada posisi puncak yang akan dicapai oleh 

organisasi untuk produk dan layanannya. Langkah ini 

membantu kita membangun tujuan yang jelas, spesifik 

dan terukur dalam menentukan apa yang ingin dicapai 

oleh organisasi misalnya awareness (kesadaran), 

acceptance (penerimaan), atau action (aksi) dari publik. 

Berikut adalah penjelasannya :  

- Goals adalah pernyataan yang terkait dengan visi-misi 

perusahaan. 

- Secara umum, communication goals dapat 

dikategorikan menjadi tiga, tergantung kemana arah 

manajemen perusahaan (management direction) : 

 Reputation management goals : terkait dengan 

identity dan persepsi. 

 Relationship management goals : bagaimana 

berhubungan dengan publik 
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 Task management goals : mendapatkan hasil dari 

tugas yang telah dilakukan, ada social change dan 

public support 

- Positioning adalah proses bagaimana sebuah 

organisasi mengelola membedakan diri dengan arti 

yang unik dalam pikiran dari publik 

- Objectives adalah tujuan perusahaan yang lebih 

spesifik dan dapat diukur 

 Awareness Objectives : memberikan informasi dan 

pemahaman bagi publik mengenai produk/jasa 

perusahaan 

 Acceptance Objectives : menciptakan ketertarikan 

dan mendapat penerimaan dari publik 

 Action Objectives : membentuk opini dan 

mendorong sikap publik untuk membeli atau 

menggunakan produk/jasa perusahaan 

5. Memformulasikan Strategi 

Dalam langkah ini sangat baik mempertimbangkan 

langkah yang akan diambil di dalam situasi tertentu. 

Menentukan apa yang mungkin akan dilakukan dalam 

berbagai situasi. Perencana komunikasi memiliki 

berbagai pilihan mengenai apa yang dapat dan akan 

dikatakan oleh perusahaan kepada publiknya. Aksi 
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komunikasi dapat bersifat proaktif atau reaktif tergantung 

situasi yang diperlukan. Berikut penjelasannya :  

a. Proaktif 

Dengan bersikap proaktif, memungkinkan 

perusahaan untuk meluncurkan program komunikasi 

tertentu dan sesuai dengan timeline yang sepertinya 

paling tepat dengan kebutuhan/kepentingan 

perusahaan. Tindakan nyata (tangible) yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam upayanya untuk mencapai 

objectives dibagi ke dalam 2 kategori, diantaranya : 

Action Strategies 

- Organizational Performance : pastikan organisasi 

bekerja pada the highest possible level or quality 

untuk pelanggan.  

- Audience Participation : inisiatif lain strategi 

penting bagi perencanaan PR adalah partisipasi 

publik. Komunikasi yang terjalin dua arah dan 

melibatkan publik. 

- Special Event : cara lain yang berguna untuk 

mengahasilkan partisipasi publik 

- Alliance and Coalitions : dua atau lebih perusahaan 

bekerja sama untuk tujuan yang sama untuk 

memperkuat inisiatif strategis komunikasi mereka 
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- Strategic Philantrophy : cara untuk menarik 

visibilitas dan manfaat reputasi, merupakan cara 

untuk membina hubungan yang saling 

menguntungkan antara donor dan penerima. Bisa 

berupa dukungan keuangan atau kegiatan CSR.  

- Sponsorship : suatu program yang berorientasi pada 

hubungan masyarakat. Menyediakan program atau 

keuangan/personel/sumber daya lain yang 

diperlukan. 

Communication Strategies  

- Publicity : pemberitaan di media mengenai 

perusahaan. Nilai publisitas akan meningkat 

kredibilitasnya bila berasal dari 3
rd

 party 

endorsement.  

- Newsworthy Information : setiap perusahaan yang 

berharap untuk menggunakan media massa untuk 

memberikan pesan dan menangkap minat dari 

publiknya. 

- Transparent Communication : mengacu pada 

gagasan kegiatan terbuka dan diminati oleh 

sebuah perusahaan membantu public memahami 

perusahaan dan memberikan dukungan. Berkaitan 

dengan awareness objectives, meningkatkan 
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pengetahuan dan pemahaman, perusahaan 

menyediakan komunikasi, mengidentifikasi 

masalah, mendapat minat masyarakat di 

dalamnya, menciptakan situasi yang dimengerti 

dan keterlibatan. 

b. Reaktif  

Ketika sudah terjadinya akuisisi, perusahaan 

sudah harus bersiap-siap dalam posisi yang aktif 

kembali untuk menjalankan tujuan perusahaan. Dalam 

merespon tanggapan dari luar perusahaan, perusahaan 

seharusnya membangun sasaran. Membangun sasaran 

dapat dimulai dengan memenangkan pengertian dan 

perhatian publik, membangun reputasi yang di 

dalamnya juga membangun kepercayaan. Ronal D. 

Smith mengemukakan beberapa pendekatan yang bisa 

dilakukan perusahaan dalam memenangkan hati 

publik untuk membangun kembali dari suatu krisis. 

Pendekatan tersebut adalah: 

- Pre-emptive Action Strategy : prebuttal; salah satu 

tipe strategi yang berpengaruh adalah pre-emptive 

action, ini dapat diambil sebelum pihak oposisi 

mengumumkan perlawanan kepada organisasi 

kita. 
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- Offensive Response Strategies : PR biasanya 

merencanakan reaksi offensive response strategies 

seperti menyerang atau merespon dengan kritikan. 

Perlawanan ini dilakukan apabila perusahaan itu 

sangat mengerti bahwa dalam posisi yang kuat : 

 Attack : respon ofensif untuk menyatakan 

bahwa tuduhan atau kesalahan adalah 

mempengaruhi reputasi perusahaan. 

 Embarrasment : upaya/tindakan perusahaan 

untuk mengurangi pengaruh opponents dengan 

menggunakan shame/humilitation. 

 Shock : tindakan protes terkait emosi dengan 

menggunakan efek surprise, atau stimulus kuat 

dan tidak terduga lainnya. 

 Threat : hal-hal yang akan mengancam 

kelangsungan perusahaan.  

- Diversionary Response : respon untuk mengalihkan:  

 Concession : upaya organisasi membangun 

kembali hubungan baik dengan publiknya 

dengan memberikan apa yang mereka 

inginkan. 

 Ingratiation : upaya organisasi untuk 

mengelola situasi negatif dengan menarik 
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perhatian publiknya, yaitu dengan 

memberikan sesuatu yang secara relatif kecil 

signifikan pada organisasi dalam usahanya 

untuk menarik diri/perhatian dari suatu 

tuduhan/kritik. 

 Dissassociation : upaya untuk menjauhkan 

organisasi dari permasalahan/tuduhan yang 

diasosiasikan kepadanya. 

- Vocal Commiseration Strategies : perusahaan 

menunjukkan empati dan kepedulian atas krisis 

yang terjadi kepada publiknya. 

 Concern : mengungkapkan masalah tetapi 

tidak mengakui kesalahannya. 

 Condolence : menyatakan rasa turut berduka 

tetapi tidak mengakui kesalahan 

 Regret : menunjukkan turut berduka, 

menyesali situasi dan setulusnya berharap 

kejadian tidak perlu terjadi. 

 Apology : melibatkan publik menerima 

tanggung jawab penuh dan meminta 

pengampunan 

- Rectifying Behavior Strategies : respon yang positif 

dan kritikan untuk mengahadapi pihak oposisi 
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termasuk rectifying behavior strategies. Di mana 

perusahaan dapat melakukan perbaikan dari 

kerusakan  : 

 Investigation : perbaikan perilaku di mana 

perusahaan berjanji untuk memeriksa situasi 

dan kemudian bertindak sebagai perintah 

fakta. 

 Corrective Action : melibatkan mengambil 

langkah-langkah untuk mengatasi masalah, 

memperbaiki kerusakan dan atau mencegah 

kemunculannya. 

 Restitution : melayani kepentingan bersama 

dari perusahaan dengan publiknya 

 Repentance : melibatkan perubahan hati dan 

perubahan dalam tindakan 

6. Menggunakan Komunikasi yang Efektif 

Dalam tahap ini, PR mempertimbangkan beberapa 

elemen komunikasi yang efektif untuk berbicara dengan 

publiknya. Berikut adalah 3 faktor yang 

melatarbelakanginya, antara lain :  
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Gambar 2.2.3 

The Three C’s of Effective Communication (Source : Smith, 2009:143) 

 

- Credibility : kekuatan yang dapat menginspirasi 

keyakinan. Sumber yang memiliki kredibilitas adalah 

yang menunjukkan kualitas, keahlian, status, 

kompetensi, dan kejujuran. 

- Charisma : daya tarik atau pesona pribadi sumber 

pesan. Seperti kredibilitas, karisma adalah masalah 

persepsi dan bervariasi dari satu orang ke orang lain. 

- Control : kontrol berakar pada perintah sumber pesan 

atas penonton dan pada kemauan yang dirasakan 

untuk melakukan kontrol tersebut. Kontrol juga 

didasarkan pada otoritas sumber pesan, yang 
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merupakan hak untuk memerintah, mengarahkan dan 

mengawasi tindakan lain. 

Ketiga unsur di atas, dapat dimaksimalkan sebagai 

bagian dari perencanaan strategis, misalnya dengan 

memilih juru bicara yang tepat dan menarik bagi publik 

perusahaan. Komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan 

dua atau lebih pembicara. Namun, harus satu suara. Pesan-

pesan yang disampaikan harus saling terkoordinasi dan 

melengkapi. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat 

melayani kebutuhan komunikasinya dengan berbagai 

publik.  

 

C. Fase Taktik  

Fase ini memberikan pilihan taktik komunikasi mana 

yang sesuai untuk meraih tujuan perusahaan 

7. Menentukan Taktik Komunikasi 

Selanjutnya, perusahaan harus mempertimbangkan 

taktik komunikasi apa yang digunakan. Berikut adalah 

gambaran hubungan antara audience reach dan 

persuasive impact yang terdapat dalam teori Robert Smith 

(2002) : 
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Gambar 2.2.4 

The Relationship between audience reach and persuasive impact  

(Smith, 2009 : 187) 

 

 

- Interpersonal Communication : media yang 

menyediakan keterlibatan dan interaksi 

langsung/face-to-face, seperti information exchange, 

special event. Terkait dengan teori Smith, media ini 

dapat memberikan dampak persuasif yang besar, 

walau hanya menjangkau audience yang kecil. 

- Organizational Media : media yang dibuat dan 

dipublikasikan langsung oleh perusahaan. Perusahaan 

mengontrol isi pesan, waktu, kemasan, dan 

pendistribusiannya, seperti newsletter, majalah 

internal, annual reports, direct mail; letter. Terkait 

Persuasive Impact  

Advertising and 

Promotional Media  

News Media  

Organizational 
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Communication  
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dengan teori Smith, media ini dapat menjangkau 

audience yang cukup besar dan memberikan dampak 

persuasif yang cukup. 

- News Media : peluang untuk perusahaan memberikan 

pesan yang kredibel kepada khalayak luas, seperti 

surat kabar dan media berbasis komputer. Terkait 

dengan teori Smith, media ini dapat menjangkau 

audience yang cukup besar dan memberikan dampak 

persuasif yang cukup. 

- Advertising and Promotional Media : media yang 

terkontrol, umumnya pihak eksternal perusahaan yang 

juga menawarkan akses ke khalayak yang besar. 

Media iklan cetak (majalah, koran, direktori iklan, 

rumah iklan, dan program periklanan), media iklan 

elektronik (televisi, radio dan komputer), media iklan 

outdoor (poster outdoor, billboard, spanduk, kostum, 

aksesoris kantor dan rumah). Terkait dengan teori 

Smith, media ini dapat menjangkau audience secara 

luas, namun memberikan dampak persuasif yang 

kecil. 
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8. Mengimplementasikan Strategi 

Langkah ke delapan ini adalah mengimplemen-

tasikan strategi. PR perlu membuat bagan yang berisi 

rincian taktik yang akan dilakukan, budget yang 

dibutuhkan, timeline, dan setiap orang yang bertanggung 

jawab (PIC). Hal ini bertujuan agar segala sesuatunya 

dapat dimonitori dan berjalan sesuai dengan rencana. 

9. Evaluasi 

Langkah terakhir adalah evaluasi. Evaluasi 

merupakan keharusan pada setiap akhir program atau 

kegiatan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi 

program. Berdasarkan hasil evaluasi ini bisa diketahui 

apakah program bisa dilanjutkan, dihentikan atau 

dilanjutkan dengan beberapa perbaikan dan 

penyempurnaan. Evaluasi dibagi ke dalam 2 kategori, 

diantaranya :  

- Output : hasil dari kegiatan program. Biasanya 

dituangkan ke dalam angka 

- Outcome : perubahan yang dihasilkan oleh output 

Metode yang tepat untuk mengukur efektivitas tools 

yang direkomendasikan untuk dapat mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Evaluasi dapat ditentukan dengan 

beberapa kategori yaitu (ibid, 229) : 
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- Evaluation output : produksi dan penyebaran pesan, 

analisis biaya, penyetaraan iklan 

- Evaluation of awareness objectives : paparan pesan, 

analisis isi 

- Evaluation of acceptance objectives : audience 

feedback 

- Evaluation of action objectives : partisipasi audience 

dan observasi langsung 

 

2.3 Corporate Communications 

Cornelissen (2009:5) menjelaskan pengertian corporate 

communications sebagai berikut :  

Corporate communications adalah fungsi manajemen yang 

menawarkan kerangka kerja untuk koordinasi yang efektif dari 

semua komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan 

keseluruhan membangun dan mempertahankan reputasi yang 

menguntungkan dengan kelompok pemangku kepentingan di mana 

organisasi tergantung.  

 

Perkembangan industri dari waktu ke waktu semakin 

mengharuskan organisasi/perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan. 

Oleh karena itu, sekitar tahun 70-an, kalangan organisasi/perusahaan mulai 

menyadari mereka membutuhkan lebih dari sekedar fungsi internal Public 

Relations sederhana yang dibantu oleh para konsultan atau agensi dalam 

menghadapi krisis, “by the 1970s, the busniness environment required 

more than the simple internal PR function supplemented by the outside 

consultant” (Argenti, 2007:43). Mengikuti perkembangan yang terjadi, 
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maka muncullah departemen Corporate Communication yang mengubah 

Public Relations yang gaya lama menjadi cenderung lebih dinamis. Pada 

dasarnya fungsi Corporate Communication hampir sama dengan fungsi 

Public Relations namun dengan lingkup yang lebih luas. Hal serupa juga 

disampaikan oleh Argenti (2007:41) bahwa Public Relations merupakan 

pendahulu dari fungsi Corporate Communication yang tumbuh karena 

kebutuhan, “Public Relations (PR), the predecessor to the corporate 

communication (Corp-Comm) function, grew out of necessity” Dengan 

kata lain, Corporate Communication hadir dan menggantikan peran 

strategis yang dimiliki Public Relations dalam membentuk citra 

organisasi/perusahaan.  

Corporate communication menawarkan fungsi-fungsi komunikasi 

yang terdiri atas: identitas dan citra, iklan dan advokasi korporat, tanggung 

jawab perusahaan, komunikasi pemasaran, sistem komunikasi internal, 

investor relations (IR), hubungan pemerintah, dan manajemen krisis 

(Argenti, 2007:60-69).  

Keberadaan Coprorate Communication turut berperan dalam 

menyaring informasi yang keluar, sehingga internal organisasi/perusahaan 

pun diberikan pengarahan agar informasi yang nantinya 

organisasi/perusahaan sampaikan tidak akan membawa dampak negatif.   

Kehadiran divisi Corporate Communication yang terpenting adalah 

membangun image dan reputasi organisasi/perusahaan yang kokoh 
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sehingga akan meningkatkan kemampuan bersaing organisasi/perusahaan 

yang bersangkutan.  

Salah satu subfungsi penting dari corporate communication adalah 

investor relations di mana Argenti (2007:239) berpendapat bahwa investor 

relations menjadi semakin penting ketika pasar-pasar lokal bergeser dan 

melebur ke dalam sebuah ekonomi global dan ketika globalisasi semakin 

memungkinkan resesi dari suatu negara memulai sebuah efek domino ke 

seluruh dunia.  

Menurut Sendjaja (Burhan,2009:165), organisasi baik yang 

berorientasi untuk mencari keuntungan (profit) maupun nirlaba (non-

profit), memiliki empat fungsi organisasi, yaitu: fungsi normatif, regulatif, 

persuasif, dan integratif. Keempat fungsi tersebut dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Fungsi Informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem 

pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam 

suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang 

lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu.  

Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota 

organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. 

Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan 

informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun 

guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. 

Implementasi Investor..., Melania Maria Yosefin, FIKOM UMN, 2014



 

38 
 

Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi 

untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi 

tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin 

cuti, dan sebagainya. 

2. Fungsi Regulatif  

Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang 

berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu Pertama,  berkaitan 

dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, 

yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan 

semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah 

atau intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan 

sebagaimana semestinya. Kedua, berkaitan dengan pesan. 

Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. 

Artinya, bawahan membutuhkan kepastian  peraturan tentang 

pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. 

3. Fungsi Persuasif 

Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan 

kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan 

yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak 

pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya 

daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan 

secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian 
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yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering 

memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

4. Fungsi Integratif 

Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang 

memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan 

pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat 

mewujudkan hal tersebut, yaitu Pertama, saluran komunikasi 

formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut 

(buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi. Kedua, 

saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi 

selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun 

kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan 

menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar 

dalam diri karyawan terhadap organisasi. 

Paul Argenti (2007:66-79) menyebutkan bahwa identitas 

perusahaan merupakan manifestasi visual dari realitas perusahaan yang 

disampaikan melalui nama, logo, motto, produk, jasa, bangunan, alat tulis, 

seragam dan objek-objek nyata lainnya yang diciptakan organisasi dan 

dikomunikasikan melalui konstituen yang beragam. Konstituen ini 

kemudian membentuk persepsi berdasarkan pesan yang disampaikan 

organisasi melalui bentuk nyata tersebut.   

Reputasi adalah aset yang tidak tampak (intangible), namun 

merupakan aset terpenting dari sebuah perusahaan, karena kepercayaan 
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publik kepada perusahaan dibangun berdasarkan reputasi. Menurut The 

Institute of Public Relations reputasi adalah hasil dari apa yang Anda 

kerjakan, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang orang lain katakan 

tentang diri Anda (Beard, 2001:8). 

Reputasi perusahaan mewakili pendapat umum bagaimana sebuah 

perusahaan dipandang oleh pegawai, konsumen, supplier, distributor, 

pesaing, juga publik luas. Reputasi dibangun dari visi (vision), misi 

(mission), strategi (strategy) agar dapat menghasilkan produk dan jasa 

yang berkualitas. Hal ini juga harus didukung dengan sikap (attitudes) dan 

perilaku (behaviour) dari perusahaan tersebut agar dapat membuat suatu 

citra (image) perusahaan dan membangun karakter perusahaan, yang 

kemudian mengarah kepada reputasi yang baik (Kasali, 2003:72). 

Reputasi berbeda dari citra, karena dibangun dalam waktu yang 

lama untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik, bukan 

hanya persepsi pada waktu tertentu. Reputasi juga berbeda dari identitas, 

karena reputasi merupakan produk dari publik internal dan eksternal, 

sedangkan identitas dibangun oleh publik internal (perusahaan itu sendiri). 

Seperti yang digambarkan pada gambar 2.2.5 terbentuknya reputasi 

perusahaan berasal dari persepsi-persepsi publik internal dan eksternal 

perusahaan seperti customer, community, investor, dan employee. Mereka 

mempersiapkan corporate identity yang dikomunikasikan oleh 

perusahaan. Persepsi mereka tergantung dari bagaimana perusahaan 

mengkomunikasikannya. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan suatu 
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strategi komunikasi dan peran PR untuk membentuk persepsi publik sesuai 

dengan harapan perushaaan, menjaga intergritas perusahaan, dan 

mengelola reputasi perusahaan.  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

Gambar 2.2.5 

Reputation Framework (Argenti, 2009) 

 

Reputasi diharapkan tidak seperti siklus yang kadang berada di atas 

dan kadang di bawah. Reputasi harus dibangun dan dipertahankan, melalui 

manajemen reputasi. Manajemen reputasi (reputation management) 

menurut Kelly Tucker dan Gleen Broom (Seitel, 2001:491) adalah 

menyusun proses tujuan yang mana adalah untuk membantu memelihara 

pasar, mengurangi kerugian, menciptakan peluang dan mengatur citra 

CORPORATE IDENTITY 

(nama, simbol, angka, huruf, warna)  

CORPORATE REPUTATION 

Dipersepsikan secara baik oleh… 

CUSTOMER COMMUNITY INVESTOR EMPLOYEE 

Jumlah persepsi-persepsi mereka sama dengan … 
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sebagai aset perusahaan demi kepentingan kedua belah pihak, yaitu 

perusahaan dan shareholders.  

Charles J. Fombrun dalam reputation menggambarkan hubungan 

antara identitas perusahaan, nama, image dan reputasi. Identitas 

perusahaan digambarkan sebagai : “the set of value and principles 

employees and managers associate with company.” Identitas perusahaan, 

disosialisasikan atau tidak, itu merupakan sebuah gambaran pemahaman 

bagaimana karyawan akan bekerja, bagaimana produk akan dibuat, 

bagaimana stakeholders akan dilayani,dan lain-lain. Identitas perusahaan 

diturunkan dari pengalaman perusahaan sejak berdiri, merupakan 

akumulasi prestasi dan cacat yang telah dibuat selama ini (Frombun, 

1996;36)”. 

Reputasi perusahaan merepresentasikan “jaringan” reaksi afektif 

atau emosional baik itu reaksi baik atau buruk, kuat atau lemah dari 

konsumen, investor, karyawan dan publik terhadap nama perusahaan 

(Frombun, 1996;37). Manajemen reputasi yang komprehensif memiliki 

arti sebagai strategi jangka panjang untuk mengukur, memantau, dan 

mengelola reputasi organisasi sebagai sebuah aset (Doorley&Garcia, 

2007:8).  
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2.4 Financial Public Relations  

Reputasi perusahaan dan manajemen merupakan pondasi dasar 

untuk membangun financial public relations. Kualitas dan reputasi sebuah 

perusahaan jasa serta produk tidak dapat dipisahkan dari citra perusahaan 

dan bagaimana perusahaan itu dilihat dari audiens keuangan. Oleh karena 

itu, financial public relations tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari 

public relations konsumen dan business-to-business yang dilaksanakan 

oleh setiap perusahaan.  

Kekuatan relatif dari citra perusahaan, dan citra perorangan 

terhadap perusahaan dan produknya tergantung pada jenis serta 

pendekatan strategis yang digunakan perusahaan tersebut. Aktivitas politik 

dan pemerintahan juga harus dikoordinasikan dengan aktivitas financial 

public relations. Semua bisnis dan industri komersial selalu dipengaruhi 

oleh pemerintah baik lokal, nasional maupun internasional. Financial 

public relations di berbagai bagian dunia ada sedikit perbedaan bila 

dibandingkan dengan cabang pulic relations lainnya; financial public 

relations tidak begitu terpengaruh oleh perbedaan budaya. Perbedaan yang 

menolok secara internasional terletak pada peraturan, intervensi 

pemerintah dan campur tangan negara (Gregory,2004:65) 

Financial public relations merupakan bidang di mana pengetahuan 

professional dan berbagai keterampilan diperlukan bahkan oleh 

perusahaan yang paling kecil sekalipun. Kompleksitas dan peraturan 
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dalam komunikasi keuangan mengharuskan adanya seseorang yang 

memiliki pengetahuan tentang perusahaan dan pasar keuangan.  

Anne Gregory (2004;66) mengatakan suksesnya financial public 

relations itu merupakan bagian dari proses komunikasi. Financial public 

relations memerlukan lebih banyak disiplin ilmu dan pengetahuan teknis 

daripada kebanyakan aktivitas komunikasi: financial public relations juga 

harus kreatif.  

Agar tercipta fungsi komunikasi yang seragam, IR perlu bekerja 

sama dengan PR. Dalam banyak kasus IR tradisional tidak memiliki 

keahlian pasar modal untuk menjadi efektif. Dengan adanya hubungan IR 

dan PR yang terintegrasi dapat memaksimalkan waktu dan uang yang 

dihabiskan untuk komunikasi perusahaan, dan secara umum, mengurangi 

profil risiko perusahaan. Keduanya harus bekerja di bawah story board 

yang sama, berbaris dalam strategi, dan menyampaikan pesan yang sama 

ke semua konstituen (Ryan dan Jacobs, 2005:147) 

Upaya IR dan PR harus bekerja secara mulus untuk memastikan 

pengiriman pesan konsisten, yang mengharuskan mempersiapkan sebaik 

mungkin pesan kepada media dan program proaktif untuk membangkitkan 

minat dalam bentuk paparan media dan penempatan pers .  

Sebanyak PR mencoba untuk memahami dan memenuhi kebutuhan 

media, tujuan perusahaan adalah prioritas. Jika upaya public relations akan 

menggagalkan suatu hubungan usaha investor, atau sebaliknya, maka 

upaya itu tentu menyakitkan kepada perusahaan. Oleh karena itu, PR dan 
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IR memiliki rencana terpadu, dengan komunikasi rutin antara kelompok, 

kunci sukses strategi perusahaan ada pada komunikasinya. Tanpa 

pendekatan terpadu, ada terlalu banyak risiko reputasi dalam perusahaan. 

 

2.5 Investor Relations 

Dari berbagai konsep Public Relations yang ada berdasarkan 

fungsinya, konsep Investor Relations yang mengkhususkan pada hubungan 

komunikasi dengan pemegang saham merupakan fungsi yang cukup 

crusial karena menyangkut modal dan kemajuan modal dan kemajuan 

perusahaan secara financial. Karena pentingnya fungsi tersebut maka 

banyak perusahaan yang mulai menerapkan fungsi Investor Relations. 

Investor relations sendiri pengertiannya adalah bagian dari public 

relations dalam perusahaan korporat yang membangun dan menjaga 

hubungan bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder dan 

pihak lain di komunitas keuangan dalam rangka memaksimalkan nilai 

pasar. Seperti yang diungkapkan Cutlip, Center & Broom (2009:20), 

“investor relations is a specialized part of corporate public relations that 

builds and maintains mutually beneficial relationships with shareholders 

and other in the financial community to maximize market value.” 

Selain itu juga, investor relations adalah komunikasi dua arah 

antara perusahaan dan pasar keuangan untuk memberikan informasi yang 

relevan dan diperlukan komunitas investasi untuk secara konsisten 
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membuat keputusan penilaian tentang nilai wajar saham perusahaan dan 

sekuritas (IRS, 2010:3).  

Menurut NIRI (National Investor Relation Institute) yang dikutip 

Agus Kretarto (2001;10) Investor relations adalah kegiatan pemasaran 

korporat yang menggabungkan nilai disiplin komunikasi dan pemasaran 

untuk memberikan gambaran yang tepat mengenai kinerja dan prospek 

perusahaan kepada para investor dan calon investor. Jika dilakukan secara 

efektif, investor relations dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan secara keseluruhan, serta terhadap biaya modal 

perusahaan secara keseluruhan pula. 

Investor Relations juga merupakan sebuah sistem yang membantu 

perusahaan untuk sukses dan bersaing mendapatkan capital melalui 

sebuah proses yang menarik dalam penyediaan informasi yang lebih cepat, 

lebih baik dan lebih jelas dari sebelumnya. Tidak dapat disangkal bahwa 

capital market sangatlah kompetitif. Perusahaan bersaing dengan 

perusahaan lainnya untuk mendapatkan capital dari investor. Persaingan 

dimenangkan oleh perusahaan yang bukan saja lebih solid tapi juga oleh 

perusahaan yang lebih banyak tahu, mengerti dan juga telah sukses 

menciptakan keyakinan investor.  

Dari berbagai definisi tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan 

Investor Relations adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan 

serta mengurangi biaya modal dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan 
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cara mengingkatkan kepercayaan pemegang saham dengan menjalankan 

program-program dan strategi komunikasi.  

 

 2.5.1 Tujuan dan Peran Investor Relations 

Menurut Agus Kretarto, tujuan Investor Relations adalah 

untuk meningkatkan nilai saham perusahaan serta mengurangi 

biaya modal, dan tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara 

meningktakan kepercayaan pemegang saham. (2001:2) 

Tujuan lain hubungan pemegang saham adalah untuk 

membangkitkan perhatian pemilik saham pada perusahaan; 

menciptakan suatu pengertian yang lebih baik antara perusahaan 

dan para pemilik sahamnya dengan komunitas financial; 

membujuk para pemegang saham untuk memakai dan 

menganjurkan pembelian produk-produk perusahaan; mengurangi 

pergantian para pemegang saham dan mempromosikan 

kepemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang; 

mengurangi kritik pemegang saham dan oposisi yang diorganisir 

terhadap manajemen, memantapkan pasaran untuk jaminan 

perusahaan; meningkatkan prestise sebuah perusahaan diantara 

para pemilik; mendapatkan kesetiaan para pemegang saham untuk 

menjamin pengendalian operasi oleh manajemen; memperoleh 

dukungan para pemegang saham sebagai suatu sumber modal baru; 

memperjuangkan perusahaan bebas dengan para pemegang saham; 
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menciptakan minat investor baru dan meningkatkan modal 

tambahan; mendapat rekomendasi yang  baik dengan jaminan 

perusahaan dari para penasehat investasi dan analisis jaminan; dan 

mendapat dukungan pemegang saham untuk proyek-proyek humas. 

(Moore; 2005:366). 

Menurut pendiri firma investor relations, the Allen Group, 

Donald Allen, dalam Cole (2004:3) dasar-dasar praktik investor 

relations perannya adalah sebagai berikut: 

1. Membangun dan mengelola kebijakan transparansi 

perusahaan, yaitu memberi informasi yang akurat baik 

secara isi dan ketepatan waktu. 

2. Mengelola kewajiban laporan keuangan perusahaan 

pada regulator, pasar modal dan khalayak kunci 

lainnya.   

3. Menyusun dan melaksanakan program untuk 

meningkatkan pemahaman dan ketertarikan terhadap 

perusahaan. 

4. Mengelola hubungan dengan pemegang saham dan 

komunitas keuangan perusahaan lainya. 

 

 

2.5.2 Investor Relations Officer (IRO)  

Tujuan dan Peran Investor Relations perusahaan akan 

menjadi lengkap dan terwujud secara maksimal bila diimbangi 

dengan sumber daya manusia – Investor Relations Officer (IRO) 

yang mampu memenuhi aspek sebagai berikut (Bragg,2010:16-19): 

Minimal, harus memiliki pengetahuan akuntansi dan 

keuangan, serta istilah keuangan dan investasi yang perlu dipahami 

dengan seksama; memiliki pengetahuan yang sangat baik dari 

pasar modal dan bagaimana mereka beroperasi, dan mencakup 
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pengalaman dalam berurusan dengan perwakilan dari kedua sisi 

menjual dan membeli komunitas investasi; kemampuan menulis 

merupakan persyaratan utama dari IRO karena kebutuhan terus-

menerus untuk siaran pers, laporan investor, dan pidato oleh 

manajemen tingkat atas, dan IRO diharapkan dapat memberikan 

informasi ini. IRO masih bertanggung jawab atas produk akhir, 

sehingga harus mampu mengedit materi tertulis yang akan 

diterbitkan ke publik investasi; IRO membutuhkan keterampilan 

komunikasi yang baik karena terlibat dalam memperkenalkan CEO 

dan CFO selama roadshow, presentasi formal maupun call 

conference; dan IRO harus memiliki keahlian perencanaan, ini 

termasuk kemampuan untuk mengaudit fungsi IR yang ada, 

menentukan kekuatan dan kelemahan, menyusun strategi untuk 

mengoptimalkan seluruh aspek IR. 

Harper, Rafkin-Sax dan Goodwin (Cole, 2004:29) membagi 

tanggung jawab praktis Departemen Hubungan Investor 

perusahaan ke dalam empat bidang utama, yaitu: Pertama, daerah 

kunci pertama IR adalah Pelaporan Keuangan dan Pengungkapan. 

Komunikasi efektif hasil keuangan dan pengungkapan perusahaan 

kepada publik keuangannya adalah tanggung jawab inti dari 

departemen IR. Tujuan dari pengungkapan atau pelaporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi 

investor dan publik keuangan lainnya. Informasi yang berguna 
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dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan investor dan 

membantu perusahaan untuk meraih modal.  

Kedua, Pemasaran Tesis Investasi Perusahaan. Di pasar 

keuangan saat ini, persaingan sangat global dan tangguh. 

Perusahaan tidak boleh pasif dan duduk menunggu investor untuk 

menemukan mereka. Memasarkan tesis investasi Perusahaan yaitu 

bertujuan menyediakan publik keuangan dengan sebuah gambaran 

akurat, baik performa terkini perusahaan maupun prospek 

kedepannya. Ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk secara 

proaktif memasarkan diri kepada calon investor, dalam rangka 

untuk menjamin modal untuk perusahaan. IRO bertanggung jawab 

dalam mengkomunikasikan tesis investasi perusahaan dengan cara 

yang meyakinkan, menarik dan dapat mempertahankan minat 

investor dengan memberi gambaran perusahaan tidak hanya secara 

finansial namun juga non-finansial.  

Ketiga, Komunikasi Tata Kelola Perusahaan merupakan 

aset non-finansial yang tidak berwujud seperti kualitas dan 

efektivitas dewan direksi dan kebijakan tingkat tinggi yang 

diletakkan di tempat untuk memastikan perlindungan minat 

pemegang saham, dan merupakan aset yang tidak diragukan lagi 

mempengaruhi kekuatan perusahaan dan kinerja jangka panjang.  

Keempat adalah Public Presence. Public Presence 

merupakan manajemen kehadiran publik perusahaan. Persepsi 
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publik secara keseluruhan dari sebuah perusahaan memainkan 

peran penting dalam proses pengambilan keputusan investasi calon 

investor. 

Bragg (2010:19-20) memaparkan Tanggung jawab IRO 

meliputi:  

 Mengembangkan rencana dan memelihara hubungan 

investor perusahaan.  

 Melakukan analisis kompetitif yang komprehensif, 

termasuk metrik keuangan dan diferensiasi. 

 Mengembangkan dan memonitor metrik kinerja untuk 

fungsi hubungan investor 

 Monitor perubahan operasional melalui kontak 

berkelanjutan dengan perusahaan manajemen 

 Menyediakan & Peraturan FD (Keterbukaan Fair) 

pelatihan untuk semua juru bicara perusahaan. 

 Menciptakan & presentasi, siaran pers, dan bahan 

komunikasi lainnya untuk rilis laba, kegiatan industri, 

dan presentasi analis, broker, dan investor. 

 Menciptakan & teks laporan laba triwulanan. 

 Mengawasi produksi semua laporan tahunan, SEC, dan 

proksi pernyataan. 

 Mengelola hubungan investor dari situs Web 

perusahaan. 

 Monitor laporan analis dan merangkum untuk 

manajemen senior. 

 Berfungsi sebagai titik kunci kontak untuk komunitas 

investasi. 

 Menetapkan dan memelihara hubungan dengan bursa 

perwakilan. 

 Mengatur & konferensi, roadshow, conference call, dan 

pertemuan investor. 
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2.5.3 Tools Investor Relations 

Menurut Bragg (2010:3-6)  mengkategorikan alat-alat IRO 

sebagai berikut; dasar, menengah, dan lanjutan. Alat dasar adalah 

salah satu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan hubungan 

investor dasar dan komunikasi yang paling sederhana. Adapun alat 

dasar adalah sebagai berikut : 

 Annual Report, IRO mengelola penciptaan laporan tahunan 

untuk menunjukkan hasil perusahaan selama setahun 

terakhir dan menjelaskan tujuan serta prospek masa depan; 

 Annual Meeting, IRO bertanggung jawab untuk mengatur 

pertemuan tahunan pemegang saham dengan dewan direksi; 

 Proxy solicitation, IRO bertanggung jawab untuk 

mengeluarkan ajakan proxy tahunan, di mana perusahaan 

meminta investor untuk memilih sebuah  batu tulis dan 

kandidat untuk posisi dewan direktur, dan mungkin 

berbagai gerakan lainnya yang melibatkan tata kelola 

perusahaan. 

Selanjutnya, alat menengah dirancang untuk menciptakan 

informasi baru dan menyajikannya secara pasif untuk dikonsumsi 

oleh komunitas investor. Alat menengah sebagai berikut:   

 Press Release; adalah ringkasan singkat informasi tentang 

peristiwa penting perusahaan, seperti akuisisi atau 
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pemberian kontrak. Hal ini dikeluarkan melalui layanan 

distribusi siaran pers;  

 Web site, bagian hubungan investor melalui situs web 

perusahaan yang mampu menyampaikan sejumlah besar 

informasi yang berkualitas kepada investor. Jika dibangun 

dan dipelihara, dapat menjadi sumber utama Informasi 

investor;  

 Fact Sheet, dua sampai empat halaman  dokumen yang 

berisi daftar fakta-fakta penting tentang perusahaan, 

termasuk pelanggan utamanya, manajer, press release, dan 

misi. Lembar fakta dapat diposting di situs web perusahaan 

dan juga dokumen yang berguna untuk membawa ke rapat 

internal dari semua jenis sebagai handout;  

 Reports,  Situs Web perusahaan dapat mencakup tawaran 

untuk setiap pengunjung situs untuk mendaftar berbagai 

laporan, seperti pemberitahuan produk baru, produk 

laporan, newsletter manajemen, dan rilis laba;  

 Speech Transcripts, seorang petugas perusahaan membuat 

pidato atau presentasi, maka staf hubungan investor dapat 

merekam, menulis, dan posting di situs web perusahaan; 

 Advertising, sebuah kampanye iklan dapat memperkenalkan 

perusahaan kepada seluruhnya kelompok baru calon 
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investor, meskipun tidak efektif untuk perusahaan kecil  

dengan anggaran terbatas. 

Sedangkan, alat lanjutan untuk membawa perusahaan 

bertatap muka langsung dengan investor dengan analis dan 

diperlukan persiapan khusus dan biaya yang tidak sedikit.Alat 

lanjutan, meliputi:  

 Roadshow, yang paling efektif. ini biasanya serangkaian 

pertemuan di mana CEO, CFO,dan IRO hadir perusahaan 

untuk berbagai khalayak;  

 Conference Calls,  ini adalah praktik standar untuk jadwal 

panggilan konferensi segera setelah rilis kuartalan laporan 

10-Q perusahaan. Selama panggilan ini, pejabat perusahaan 

membahas rilis laba, dan biasanya memungkinkan beberapa 

waktu untuk pertanyaan lapangan dari peserta;  

 Investor day, perusahaan mengundang investor dan analis 

dengan serangkaian resmi presentasi oleh manajer 

perusahaan.  
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2.6 Kerangka Konseptual  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate Communications   

PT Pertamina (Persero) 

Investor Relations 
9 Steps model Smith  

- Analisis Situasi 

- Analisis Organisasi  

- Analisis Publik 

-Menetapkan Goals &  

 Objectives 

- Memformulasikan  

  Strategi 

- Komunikasi yang  

  Efektif 

- Memilih Taktik  

  Komunikasi 

-Impelmentasi Strategi 

-Evaluasi 

Persiapan menjadi BUMN NLPC 

 

Strategi  Perencanaan  

Investor Relations 
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