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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

 

 Peneliti mengambil penelitian terdahulu dari Reynaldi Maulana asal 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Reynaldi meneliti tentang 

strategi media relations Humas Pemerintah Provinsi Banten yand dilakukan 

Reynaldi pada tahun 2010 yang lalu. Penelitian Reynaldi tersebut untuk 

mengetahui Bagaimana strategi media relations Humas Pemerintah Provinsi 

Banten. Reynaldi ingin mengetahui : 

1. Bagaimana cara mengelola relasi dengan media massa yang di lakukan 

oleh Humas Pemerintah Provinsi Banten? 

2. Bagaimana cara mengembangkan strategi dengan media massa yang 

dilakukan Humas Pemerintah Provinsi Banten? 

3. Bagaimana cara mengembangkan jaringan dengan media massa yang 

dilakukan Humas Pemerintah Provinsi Banten? 

Dalam Penelitian ini, Reynaldi menggunakan Teori Komunikasi, Teori 

Humas, Strategi Media Relations, serta Citra dengan menggunakan metode 

kualitatif dengan metodologi Deskriptif agar mendapatkan data yang mendalam, 

suatu data yang bermakna (Sugiyono, 2005:3). Menurut Sugiyono, yang di kutip 

dalam skripsi Reynaldi penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang 
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deskriptif yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi 

sosial yang diteliti. 

Penelitian Reynaldi mengandalkan 2 orang informan yang merupakan 

orang dari Humas Pemerintahan Provinsi Banten yang pertama adalah Kepala 

Bagian Hubungan Penerangan Masyarakat, Drs. H. Saprudin, MM sebagai 

informan utama dalam penelitian ini dan wartawan Banten Raya Post, M. Hilman 

Fikri, S.Sos sebagai perwakilan media. 

Dari penelitian tersebut terlihat bahwa media dan Humas Pemprov 

memiliki hubungan yang baik satu sama lain, karena Pemprov memfasilitasi 

kebutuhan yang diinginkan oleh wartawan. Pemprov sebisa mungkin membuat 

wartawan nyaman sehingga wartawan dapat bekerja dengan baik dan dapat 

terjalin relasi yang baik. Menurut Reynaldi, Humas Pemerintah Provinsi Banten 

melakukan tiga strategi yaitu : mengelola relasi, mengembangkan strategi, 

mengembangkan jaringan. 

Menurut Reynaldi, Pemprov mampu mengelola relasi dengan para 

wartawan, terbukti dengan Pemprov berusaha seoptimal mungkin memberikan 

informasi kepada wartawan terkait dengan acara yang akan dilaksanakan Pemprov 

maupun perubahan-perubahan yang terjadi seperti perubahan jadwal acara. Serta 

wartawan akan dibuat senyaman mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan 

oleh Pemprov mulai dari makanan, minuman, bahkan sampai dengan komputer 

untuk menunjang kinerja wartawan.  
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Selain itu menurut Drs. H. Saprudin, MM mengatakan bahwa hubungan 

yang terjalin antara wartawan dengan humas tidak hanya dalam bentuk formal, 

melainkan juga harus terjalin hubungan yang baik secara informal. 

Sedangkan dari sisi mengembangkan strategi, Reynaldi mengatakan bahwa 

Humas Pemprov telah menggunakan seluruh media-media yang ada. Dengan 

memiliki database media-media, Humas akan lebih mudah dalam mengadakan 

pertemuan dengan media baik untuk acara-acara Pemprov Banten maupun untuk 

menjalin silahturami. 

Selain itu Humas Pemprov pasti akan memberikan update mengenai acara 

atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemprov kepada para wartawan dan akan 

melakukan follow up kembali untuk acara tersebut. Kemudian Humas Pemprov 

akan memberikan informasi yang tepat kepada media agar media dapat  

Lalu yang terakhir dari pengembangan jaringan, menurut Reynaldi 

pengembangan jaringan adalah hal yang sangat penting karena menurut Reynaldi 

jaringan merupakan sebuah modal sosial yang akan mendukung keberhasilan 

seseorang dalam hidupnya. Hal tersebut juga berlaku bagi organisasi, dengan 

jaringan yang banyak akan mempermudah organisasi untuk bertukar informasi 

dengan orang lain. 

Dalam penelitiannya, Reynaldi mengatakan bahwa Pemprov Humas 

menjalani hubungan dengan organisasi profesi kehumasan dan juga organisasi 

kewartawanan. Dalam penelitian tersebut, menurut Kepala Bagian Hubungan dan 

Penerangan Masyarakat hubungan antara humas dengan organisasi profesi 
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wartawan memiliki manfaat yaitu membantu humas dalam memberikan informasi 

yang berimbang dan menjembatani keinginan dari wartawan. 

Sedangkan penelitian berikutnya yang Peneliti ambil adalah milik Erni 

Karmelia dari Universitas Indonesia dengan Judul “Kegiatan Media Relations 

pada Perusahaan Industri Media Televisi (Studi Kasus : PT Cakrawala Andalas 

Televisi (Anteve))”. Penelitian ini di lakukan pada tahun 2003 yang lalu. 

Penelitian ini berdasar pada kinerja dari PT Cakrawala Andalas Televisi 

yang saat itu tengah menurun akibat memiliki utang sebesar Rp 1,4 Triliun. 

Sehingga mempengaruhi banyak aspek di dalam perusahaan. Seperti kinerja yang 

semakin menurun, program-program yang tidak menarik sehingga rating program 

tersebut rendah. Hal tersebut membuat Anteve kehilangan kepercayaan dari para 

penontonnya. 

Menurutnya dengan kondisi seperti itu, sangat diperlukan sebuah kegiatan 

media relations yang optimal untuk memperoleh kembali citra positif perusahaan 

dan kepercayaan masyarakat dengan meninformasikan kepada publik bahwa 

Anteve secara perlahan berusaha memperbaiki kondisinya melalui strategi dan 

program-programnya sekaligus menjelaskan kemajuan-kemajuan yang ada.  

Tujuan dari penelitian Erni antara lain : 

1. Untuk mengetahui kegiatan media relations pada perusahaan industri 

media televisi PT Cakrawala Andalas Televisi pada periode Maret 

2002 – Maret 2003. 
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2. Untuk mengetahui tanggapan dari pihak media massa cetak terhadap 

kegiatan media relations yang dilakukan oleh PT Cakrawala Andalas 

Televisi pada periode Maret 2002 – Maret 2003 

 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe 

penelitian Analisa Deskriptif, di mana data atau informasi yang 

diperoleh/dikumpulkan tidak dalam bentuk data/angkat melainkan dalam bentuk 

kata, kalimat, pernyataan dan konsep. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait, observasi, dan 

studi kepustakaan. 

Teori yang digunakan Erni dalam penelitian ini adalah Teori Public 

Relations dan Media Relations. Definisi public relations yang digunakan oleh 

Erni adalah dari Frans Jefkins, Institute of Public Relations, serta Cutlip and 

Centre. Erni berkesimpulan bahwa public relations adalah fungsi manajemen 

yang melakukan proses komunikasi melalui kegiatan-kegiatan yang terporgram 

dan terncana berdasarkan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan 

publiknya dalam menciptakan dan memelihara niat baik, serta memperoleh saling 

pengertian antara suatu organisasi dengan publiknya. 

Sedangkan definisi media relations yang digunakan adalah berasal dari 

Frans Jefkins serta Norman Stone. Menurut Frank Jefkins, hubungan pers adalah 

usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksumum atas suatu pesan 

atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman 
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bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Selain itu 

menurut Norman Stone yang di kutip dalam penelitian ini menyatakan bahwa  

“This is about influencing and assisting the media to cimmunicate and is 

therefore not controlled” 

 Dalam penelitian ini, Erni melakukan wawancara dengan beberapa 

informan yang kompeten dalam bidangnya. Erni mewawancarai wartawan dengan 

tiga media cetak antara lain harian Kompas, harian Suara Pembaruan serta tabloid 

Citra. Pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan kegiatan utama media relations 

antara lain media lobbying, press conference, press release, dan media visit. 

 Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa ada gap antara media Kompas, 

Suara Pembaruan dan tabloid Citra. Hubungan yang terjalin antara media yang 

satu dengan media yang lain dapat berbeda-beda. Erni mengambil kesimpulan 

bahwa hubungan antara Anteve dengan tabloid Citra terjalin dengan baik secara 

Professional dan Personal, dengan Kompas hanya sebatas hubungan secara 

Professional, sedangkan dengan Suara Pembaruan secara tidak langsung 

mengatakan bahwa PR Anteve dengan Suara Pembaruan memiliki hubungan yang 

Professional. 

 Kesimpulan dalam Penelitian Erni adalah bahwa kegiatan media relations 

yang dilakukan oleh Anteve sudah cukup baik namun kurang optimal karena 

berdasarkan pada wawancara yang Erni lakukan menyatakan bahwa ada beberapa 

media yang tidak puas dengan service yang di berikan Anteve kepada media 

terkait dengan kegiatan media relations yang diadakan seperti media visit yang 
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berjalan secara kurang optimal, press release yang tidak ideal untuk di kirimkan 

kepada media massa, dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut Erni 

membuktikan bahwa penerapan media relations dari Anteve kurang optimal. 

 

2.2 PUBLIC RELATIONS 

Public relations sendiri menurut Kustadi Suhandang dalam Buku "Studi dan 

Penerapan Public Relations : Pedoman Kerja Perusahaan" (2012 : 34) 

menyatakan bahwa secara harafiah public relations berarti hubungan-hubungan 

dengan publik. Public relations sendiri terdiri dari 2 kata yaitu Public dan 

Relations. Public sendiri diartikan sebagai wadah dari seluruh antar-hubungan 

sosial dari seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa menentukan suatu batas 

tertentu. Sedangkan Relations adalah kegiatan untuk membentuk suatu pertalian 

relasi atau menjalin hubungan satu sama lain. 

Selain itu juga Ilmu public relations memiliki definisi menurut Kustadi 

(2012 : 28) menyatakan bahwa public relations merupakan suatu pengetahuan 

yang mempelajari keterampilan dalam berkomunikasi untuk menciptakan 

hubungan yang harmonis antara seseorang atau lembaga dengan publiknya. 

Menurut Chartered Institute of Public Relations seperti yang di kutip oleh 

Cutlip & Groom menyatakan bahwa  

“Public Relations is about reputation-the result of what you do, what you say and 

what others say about you. Public Relations is the discipline which looks after 
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reputation, with the aim of earning understanding and support and influencing 

opinion and behavior. It is planned and sustained effort to establish and maintain 

goodwill and mutual understanding between an organization and its publics.” 

 Jika diartikan public relations adalah hal mengenai hasil dari apa yang 

Anda lakukan, Anda katakan dan orang lain katakan tentang Anda. public 

relations merupakan sebuah ilmu yang melihat reputasi setelahnya, dengan target 

memperoleh pengertian dan support dan dapat merubah opini serta perilaku. Hal 

tersebut telah di rencanakan dan membutuhkan effort untuk membangun dan 

memaintain hubungan baik serta saling pengertian antara organisasi dengan 

publiknya. 

 Public relations sendiri memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai sesuatu 

yang ingin perusahaan raih. Tujuan dari public relations menurut Kriyantono 

(2012 : 7-20) antara lain : 

1. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dan 

publiknya : Tujuan kegiatan public relations yang pertama kali adalah 

berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan publiknya. 

Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi kondisi kecukupan 

informasi antara perusahaan dan publiknya. 

2. Membangun citra korporat (Corporate Image) : Citra (Image) merupakan 

gambaran yang ada dalam benak public tentang perusahaan. Citra adalah 

persepsi public tentang perusahaan menyangkut pelayanannya, kualitas 
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produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan atau perilaku individu-

individu dalam perusahaan dan lainnya. 

3. Citra korporat melalui program CSR : Setiap perusahaan harus memiliki 

tanggung jawab memberikan kontribusi positif dengan cara ikut serta 

dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya melalui kegiatan 

CSR karena CSR merupakan investasi sosial perusahaan yang bersifat 

jangka panjang dan secara perlahan akan membentuk citra positif terhadap 

kegiatan sosial yang dilakukan oleh Perusahaan 

4. Membentuk opini publik yang Favourable : Sikap publik terhadap 

perusahaan bila diekspresikan disebut opini publik. Sehingga opini publik 

merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikapnya terhadap 

perusahaan. 

5. Membentuk goodwill dan kerja sama : Jika sudah sampai pada tahap ini 

artinya sudah tercipta jalinan kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu 

yang mendukung bekerhasilan perusahaan. Diharapkan publik secara 

nyata mendukung program yang dijalankan oleh perusahaan. 

 Dalam public relations terdapat berbagai fungsi, dalam buku Effective 

public relations, Cutlip & Center, Tenth Edition, 2009 menjelaskan bahwa Fungsi 

PR terdiri dari Internal Relations, Publicity, Advertising, Press Agentry, Public 

Affairs, Lobbying, Issues Management, Investor Relations, dan Development.  

1. Internal Relations : Merupakan sebuah fungsi yang bertujuan untuk 

membangun hubungan antara atasan dengan bawahan. Internal relations 

bekerja dalam departemen "Employee Communication", "Employee 
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Relations," atau "Internal Relations". Internal relations staff biasanya 

bekerja sama dengan bagian Human Resources Department untuk 

mengkomunikasikan mengenai karyawan. Apakah karyawan bisa di 

berikan training atau diberikan informasi yang penting bagi para 

karyawan. 

2. Publicity : Merupakan sebuah fungsi di mana public relations membuat 

sebuah berita untuk di sebarkan kepada media-media melalui kacamata 

perusahaan. Biasanya setelah dikirimkan kepada media, media akan 

melakukan penyesuaian. Tidak semua informasi yang disampaikan oleh 

perusahaan akan di jadikan berita oleh media tergantung dari nilai berita 

yang di sampaikan. Jadi media berhak untuk mempublikasikan berita yang 

di sampaikan oleh perusahaan atau tidak dipublikasikan. 

3. Advertising : Advertising atau Iklan adalah komunikasi yang menggunakan 

media. Biasanya iklan akan di tempatkan di media seperti media cetak, 

online, bahkan televisi. Perusahaan akan membayar iklan tersebut untuk di 

tayangkan atau ditampilkan di media-media tersebut dengan berbagai 

tujuan. Namun baik kontent, placement, dan timing yang ada di dalam 

iklan semuanya diatur oleh perusahaan. 

4. Press Agentry : Press Agentry bertujuan untuk membangun awareness di 

masyarakat agar terciptanya public understanding mengenai apa yang 

ingin ditawarkan oleh perusahaan. Diharapkan dengan adanya press 

agentry dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan tersebut memiliki 

nilai berita yang tinggi untuk memperoleh perhatian publik. 
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5. Public Affairs : Bertujuan untuk membangun hubungan dan/atau menjaga 

hubungan dengan pemerintah. Dengan adanya public affairs dengan 

pemerintah dapat mempengaruhi hasil keputusan yang telah di buat oleh 

pemerintah sebelumnya melalui lobby-lobby dengan pemerintah. Karena 

bagaimanapun sebuah perusahaan dapat beroperasi di sebuah daerah 

karena bantuan dari pemerintah. Setiap kebijakan-kebijakan yang di buat 

oleh pemerintah dapat memberikan efek bagi secara positif maupun 

negatif bagi Perusahaan. 

6. Lobbying : Lobbying merupakan sebuah aktifitas PR yang biasa lakukan. 

Lobbying biasa di lakukan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan 

pemerintah. Dengan adanya lobby di harapkan pemerintah dapat 

mengubah kebijakan-kebijakannya terkait dengan kelangsungan 

perusahaan. 

7. Issues Management : Dalam Issues Management ada 2 point penting yang 

menjadi pekerjaan utama seorang PR dalam Issues Management. Pertama 

mengidentifikasi sejak dini isu yang ada dan melihat dampak yang akan 

terjadi terhadap perusahaan. Kedua respon yang diambil oleh perusahaan 

untuk memitigasi konsekuensi. 

8. Investor Relations : Kelangsungan sebuah perusahaan adalah tergantung 

dari Investor yang menanamkan modalnya di perusahaan. Investor 

Relations ini diharapkan mampu menjaga hubungan antara perusahaan 

dengan para investor bahkan bisa menarik investor lain untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan. Seorang PR harus memberikan 
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informasi kepada para investor terkait dengan kinerja perusahaan. Hal 

tersebut penting untuk menjaga kepercayaan para investor perusahaan 

tersebut. 

9. Development : Development sendiri lebih mengarah kepada 

pengembangan program PR lanjutan. Seperti program CSR, Event 

Management, dan lain-lain yang sama pentingnya seperti fungsi-fungsi PR 

yang lain.  

Public relations juga memiliki fungsi atau peranannya, Menurut 

Kriyantono (2012 : 21) secara garis besar fungsi public relations adalah : 

1. Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan 

publiknya (Maintain Good Communication) 

2. Melayani kepentingan public dengan baik (Serve Public’s Interest) 

3. Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik (Maintain 

Good Morals & Manners) 

Sedangkan menurut Cutlip and Center, Fungsi public relations 

(Kriyantono 2012 : 22) adalah : 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi 

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari perusahaan kepada public dan menyalurkan 

opini public kepada perusahaan. 

3. Melayani public dan memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan 

untuk kepentingan umum. 
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4. Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan, publik, baik 

internal maupun eksternal. 

Selain itu public relations juga memiliki ruang lingkup pekerjaannya. 

ruang lingkup pekerjaan public relations menurut Kriyantono (2012 : 23-25) 

antara lain : 

1. Publication & Publicity : mengenalkan perusahaan kepada public. 

2. Events : Mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya 

membentuk citra. 

3. News : Pekerjaan seorang public relations adalah menghasilkan 

produk-produk tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi 

kepada publik seperti press release, newsletter, berita, dan lain-

lain. 

4. Community Involvement : Public relations mesti membuat 

program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan 

komunitas atau masyarakat sekitarnya. 

5. Identity Media : Merupakan pekerjaan public relations dalam 

membina hubungan dengan media (Pers), sangat penting untuk 

memperoleh publisitas media. Media butuh public relations 

sebagai sumber berita dan public relations butuh media sebagai 

sarana penyebar informasi serta pembentuk opini publik. 

6. Lobbying : Seorang public relations sering melakukan upaya 

persuasi dan negosiasi deengan berbagai pihak. Keahlian ini 
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tampak dibutuhkan untuk mencapai kata sepakat di antara pihak-

pihak yang bersangkutan. 

7. Social Investment : Pekerjaan public relations untuk membuat 

program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan 

kesejahteraan sosial 

Stakeholders juga salah satu bagian yang penting dalam public relations. 

Stakeholders menurut Freeman (2009 : 85) dari buku “Public Relations 

Campaign” menyatakan bahwa stakeholders adalah any group or individual who 

can affect or is affected by the achievement of the orgranisation’s objectives. 

Artinya adalah group atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

berdasarkan pencapaian dari organisasi tersebut. 

Dalam penelitian ini, Peneliti akan meneliti salah satu stakeholders yang 

berperan sangat penting dalam perkembangan bisnis CTI Group yaitu Media. 

Media yang menjadi stakeholders dari CTI Group adalah media yang membahas 

tentang IT dan Bisnis. Alasan CTI Group memilih kedua tipe media tersebut 

adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT sebagai distributor serta Bisnis 

distributor yang semakin berkembang dari sisi nilai penjualannya. 

2.3 MEDIA RELATIONS 

 Media relations menurut Jefkins (1995) dalam Jurnal Komunikasi 

Universitas Atmajaya Yogyakarta mengatakan usaha untuk mencapai publikasi 

atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam 

rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak. 
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Selain itu menurut Sam Black dan Melvin L. Sharpe dalam Jurnal Sultan 

Agung Vol XLV No. 119 tahun 2009 menyatakan hubungan antara suatu 

organisasi dengan pers, radio dan televisi secara dua arah atau dua pihak. 

Sehingga media relations tidak hanya menjadi kepentingan salah satu pihak 

tertentu saja melainkan merupakan kepentingan antara kedua belah pihak yaitu 

antara media dengan perusahaan. 

Praktik media relations saat ini telah banyak dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan mengingat pentingnya peran media relations dalam hubungan antara 

media dengan perusahaan sehingga hubungan antara perusahaan dengan media 

perlu dikelola. Alasannya perusahaan dan media memiliki kepentingan masing-

masing yang sangat besar dampaknya. Hidup dan mati perusahaan bisa tergantung 

dari hubungan dengan media dan bagi media mereka mewakili masyarakat luas 

yang membutuhkan informasi. 

 Media memiliki fungsi-fungsi penting yang akan membantu perusahaan 

ataupun organisasi. Secara umum fungsi media massa terdiri dari 4, yaitu : 

1. Fungsi menyiarkan informasi (to inform): penyampai informasi yang 

berkaitan dengan peristiwa, gagasan, atau pikiran orang lain, apa yang 

dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain atau special event. 

Pesan yang informatif adalah pesan yang bersifat baru (aktual) berupa 

data, gambar, fakta, opini dan komentar yang memberikan pemahaman 

baru/penambahan wawasan terhadap sesuatu.  
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2. Fungsi mendidik (to educate): berfungsi mendidik dengan menyampaikan 

pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus atau cerita yang 

memiliki misi pendidikan. Berfungsi mendidik apabila pesannya dapat 

menambah pengembangan intelektual, pembentukan watak, penambahan 

keterampilan media relations sebagai upaya kemahiran bagi khalayaknya 

serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

3. Fungsi menghibur (to entertain): memberikan pesan yang bisa 

menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita 

pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, sinetron, drama, musik, tari 

dan lainnya. Berfungsi menghibur apabila khalayak bisa terhibur atau 

dapat mengurangi ketegangan, kelelahan dan bisa lebih santai.  

4. Fungsi mempengaruhi (to influence): fungsi mempengaruhi pendapat, 

pikiran, dan bahkan perilaku masyarakat inilah yang merupakan hal paling 

penting dalam kehidupan masyarakat. Karena itulah, media yang memiliki 

kemandirian (independent) akan mampu bersuara atau berpendapat, dan 

bebas melakukan pengawasan sosial (social control).  

Perusahaan yang melakukan media relations, pada umumnya merupakan 

sebuah perusahaan yang sangat membutuhkan media massa dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Tujuan media relations untuk organisasi menurut Rachmadi 

adalah : 

1. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin mengenai kegiatan serta 

langkah lembaga/organisasi yang baik untuk diketahui umum. 
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2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, 

ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang (balance) mengenai hal-

hal yang menguntungkan lembaga/organisasi.  

3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan 

kegiatan lembaga/organisasi.  

4. Untuk melengkapi data/informasi bagi pimpinan lembaga/organisasi bagi 

keperluan pembuatan penialaian (assesment) secara tepat mengenai situasi 

atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan 

lembaga/perusahaan.  

5. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh 

rasa saling percaya dan menghormati. 

Selain memiliki tujuan, media relations dapat memberikan manfaat yang 

baik bagi perusahaan antara lain : 

1. Membangun pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab organisasi 

dan media massa.  

2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati 

dan menghargai, kejujuran serta kepercayaan.  

3. Penyampaian/perolehan informasi yang akurat, jujur dan mampu 

memberikan pencerahan bagi publik.   
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Strategi media relations yang dapat dilakukan oleh seorang public 

relations menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto dalam Rini Darmastuti 

(2012 : 156-160) antara lain : 

1. By Serving The Media : Strategi ini adalah strategi dengan memberikan 

pelayanan kepada media. Seorang public relations dituntut untuk memberikan 

pelayanan kepada media dengan cara selalu siap memberikan pelayanannya 

kepada media massa, sesuai yang dibutuhkan oleh media massa tersebut. 

Pelayanan kepada media massa dapat berupa menyiapkan jawaban-jawaban 

serta memberikan jawaban maupun informasi yang dibutuhkan oleh media 

massa pada saat-saat tertentu. 

2. By Establishing a Reputations for Reliability : Strategi ini adalah strategi 

yang dilakukan oleh public relations sebagai upaya untuk menegakkan reputasi 

perusahaan supaya perusahaan tersebut tetap dapat dipercaya. Untuk 

membangun kepercayaan masyarakat, perusahaan atau organisasi tidak bisa 

hanya mengandalkan promosi atau memasang iklan di media massa. 

Perusahaan atau organisasi harus melakukan kegiatan untuk membangun 

reputasi perusahaan supaya tetap dipercaya oleh masyarakat. 

3. By Supplying Good Copy : Strategi ini adalah strategi dengan memasok 

naskah informasi yang baik. Naskah informasi dapat dibuat dalam bentuk yang 

berupa opini atau pendapat tentang suatu permasalahan. Naskah informasi yang 

baik bisa diberikan berdasarkan data-data yang sebenarnya. Dengan 

memberikan naskah yang baik yang disertai dengan pembuatan teks dan 
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gambar atau foto yang baik, diharapkan bisa menjadi satu strategi untuk 

menarik perhatian media massa. 

4. By Cooperations in Providing Material : Strategi ini adalah strategi yang 

dilakukan dengan kerja sama yang baik dalam menyediakan bahan informasi. 

Yang menjadi penekanan dalam strategi ini adalah penghargaan yang tinggi 

dari seorang public relations kepada media massa, termasuk pekerja media. 

Maksudnya, seorang public relations dituntut untuk menghargai media massa 

serta pekerja media dengan menyediakan waktu yang tepat dan menghargai 

kedatangan mereka. 

5. By Providing Verification Facilities : Seorang public relations juga harus 

memikirkan fasilitas yang harus disediakan bagi pekerja-pekerja media. 

Tujuannya adalah pekerja media merasa nyaman dalam bekerja, yaitu ketika 

mereka melakukan liputan terhadap perusahaan tempat public relations itu 

berada. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas kepada 

pekerja media dan wartawan apabila mereka membutuhkan ruangan untuk 

melakukan luputan di organisasi atau perusahaan tersebut.  

6. By Building Personal Relationsship With The Media : Strategi ini merupakan 

strategi yang dilakukan dengan membangun hubungan secara personal antara 

public relations dengan media massa. Hubungan personal yang baik antara 

public relations dengan pekerja media diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar untuk membangun keterbukaan dan saling menghormati antar profesi 

masing-masing 
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Dalam Jurnal Sultan Agung Vol XLV No. 119 tahun 2009 menyatakan 

secara teknis, hal-hal yang dilakukan oleh public relations untuk aktifitas media 

relations antara lain :  

1. Pengiriman siaran pers/pers release  

2. Menyelenggarakan konferensi pers  

3. Menyelenggarakan media gathering   

4.  Menyelenggarakan perjalanan pers  

5. Menyelenggarakan special event  

6. Menyelenggarakan wawancara khusus  

7. Menjadi nara sumber media 

Meskipun seorang PR bisa menjadi narasumber untuk media, tetapi tidak 

selamanya seorang PR yang menjadi seorang narasumber media. Bisa saja CEO 

atau orang-orang yang terkait dengan isu atau orang-orang yang berkepentingan 

lainnya yang dapat menjadi Narasumber media. Namun, tetap semua isi pesan 

yang akan disampaikan kepada media dapat diatur oleh PR Officer perusahaan. 

Selain itu menurut Kriyantono (2012 : 28) kegiatan-kegiatan media 

relations antara lain : 

1. Press Release 

2. Press conference 

3. Press Tours 

4. Press Party 

5. Press Receptions 
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6. Media Gathering 

Secara teknis, membangun media relations menurut Frank Jenkins antara 

lain :  

1. Memahami media: yaitu dengan menngetahui karakteristik masing-masing 

media, kekuatan dan kelemahannya, bagaimana memproduksi berita, 

program di radio dan televisi. Caranya dengan pengamatan, melakukan 

kunjungan ke media, melakukan wawancara melalui telepon mengenai 

hal-hal yang terkait dengan upaya untuk lebih mengenali media. 

2.  Memahami hal penting tentang media sebagai berikut: a) kebijakan 

Editorial, b) frekuensi penerbitan, c) tanggal terbit, d) proses 

percetakan/produksi, e) daerah sirkulasi/siaran, f) jangkauan 

pembaca/pendengar/pemirsa, g) metode distribusi untuk media cetak 

(langganan/eceran), metode kerjasama dengan radio/tlevisi dalam 

pembuatan program acara.  

3. Memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hubungan baik yaitu: a) 

memahami dan melayani media, b) membangun reputasi sebagai orang 

yang bisa dipercaya, c) menyediakan salinan naskah berita (press release), 

foto, rekaman suara (untuk radio), dan rekaman gambar (untuk televisi), d) 

bekerjasama dalam penyajian materi (wawancara, konferensi pers, 

program siaran langsung untuk radio, talkshow untuk televisi, dan lain-

lain), e) menyediakan fasilitas verifikasi atau pembuktian akan kebenaran 

materi yang mereka terima misalnya dengan kunjungan ke perusahaan 
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(open house), kunjungan ke pabrik, lapangan, pusat-pusat industri/aktifitas 

organisasi lainnya, f) membangun hubungan personal yang kokoh dan 

positif.  

4. Memahami tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan antara 

praktisi humas yang mewakili kepentingan organisasi dan wartawan yang 

mewakili perusahaan/industri media. (Jefkins: 2000:hal.100-102). 

Salah satu hal yang cukup sering dilakukan dalam media relations di CTI 

Group antara lain menyebarkan Press Release, mengadakan Press conference, 

serta mengadakan Media Gathering. Menurut Uday Rayana dalam buku “PR 

Bukan Sekadar Mengundang Wartawan” (2015 : 148 - 149) menyatakan bahwa 

ada beberapa hal yang membuat press release masuk ke dalam "Sampah" antara 

lain : 

1. Tidak mengandung News Values. Padahal news values merupakan syarat 

utama segala informasi yang dikirim kepada media, termasuk press 

release. Angle atau tema yang disampaikan harus menarik dan mempunyai 

nilai jual jika ingin di muat di media. Media juga selektif dan tidak ingin 

beritanya tidak menarik. Biasanya press release ini akan terlihat pada 

judul dan lead release. 

2. Teknik Penulisan Press Release yang buruk. Banyak dijumpai, press 

release tidak ditulis dengan baik. Misalnya, tata bahasanya yang kurang 

baik, susunan kalimat yang membingungkan, mengulang-ulang kalimat 

yang senada, berbelit-belit, sulit dipahami, penulisan judul dan lead yang 
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tidak nyambung, susunan penulisannya tidak terstruktur, sulit dinilai 

akurat atau tidak sejalan dengan kaidah penulisan yang bersifat 

profesional. 

3. Press Release terkesan sebagai alat promosi langsung. Di sini PR terjebak 

karena berpromosi secara langsung saat menulis release. Hal tersebut 

harus dihindari karena berita bukan ajang menjual produk. Bagi media, 

jika perusahaan ingin menjual produk, sudah disediakan kolom iklan. Oleh 

karena itu, public relations officer perlu memposisikan dirinya sebagai 

"Wartawan" saat menulis release. 

Selain itu ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengadakan press conference menurut Uday Rayana (2015 : 85-92) : 

1. Tentukan hari yang tepat : Penentuan hari untuk menggelar press 

conference sebenarnya tidak terlalu sulit, umumnya disesuaikan dengan 

agenda dan rutinitas wartawan. Banyak perusahaan yang memilih hari 

Rabu atau Kamis dengan alasan bahwa media sedang on-fire dalam 

memburu berita. Tetapi hal tersebut juga memiliki risiko yaitu bentroknya 

jadwal perusahaan dengan jadwal press conference perusahaan lainnya 

atau bahkan kompetitor. Jika diadakan ke hari Senin atau Selasa, lebih 

berpeluang berita akan dapat masuk tanpa penundaan. Karena stok berita 

yang dimiliki media pada awal pekan tidak terlalu banyak. Jika perusahaan 

memilih hari Jumat, harus berhati-hati karena waktu yang sedikit akibat 

terpotong Sholat Jumat dan bisa saja di arahkan ke minggu berikutnya 

sehingga terkesan basi. Dan apabila perusahaan ingin mengadakan acara 
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pada akhir pekan, lebih baik tawarkan sesuatu yang menarik wartawan 

tersebut seperti olahraga atau hiburan dengan mengundan public figure 

yang memiliki kharisma kuat di mata media. 

2. Media Besar dan Related : Dengan adanya media online yang terus 

berkembang di Indonesia memberikan pilihan yang cukup banyak kepada 

seorang PR officer. Peluang berita untuk tayang atau disebarluaskan juga 

semakin besar. Ditambah lagi dengan media alternatif bahkan citizen 

journalism semakin menambah warna dalam industri pers Tanah Air. Ke 

depannya seiring dengan perkembangan gadget yang pesat membuat 

media online semakin membesar karena kelebihannya dalam kecepatan, 

jangkauan yang luas dan variasi berita yang tak hanya teks namun dapat 

berupa foto dan video membuat online selangkah di depan media cetak. 

Sehingga PR officer dapat mengukur secara cepat efektifitas suatu 

pemberitaan. Namun PR officer harus tetap memegang prinsip bahwa 

hanya media-media yang berkompeten atau related saja yang dapat hadir 

pada acara press conference karena masing-masing media atau jurnalis 

memiliki kompetensi yang direpresentasikan dengan tanggung jawabnya. 

Perusahaan perlu mengenali siapa saja yang ditargetkan untuk diundang 

dan diharapkan akan menulis. 

3. Cari Tempat dan Waktu yang Cocok : Tempat press conference haruslah 

tempat yang strategis, tempat yang di mudah dicapai oleh para wartawan 

dan waktu yang di pilih juga penting. Perusahaan harus mengetahui ritme 

kerja dari wartawan. Perlu diketahui bahwa wartawan agak sulit untuk 
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bangun pagi karena pekerjaan mereka baru selesai cukup larut malam. 

Meski tempat diadakan press conference diadakan di luar kantor biasanya, 

tetapi dapat di lakukan juga di dalam kantor dengan mempertimbangkan 

beberapa factor seperti Sound System, Lunch, Cofee Break, dan lain-lain. 

4. Tentukan Key Message : Pesan inti (key message) berhubungan dengan 

materi yang akan disampaikan. Biasanya dibuat dalam bentuk press 

release. Key message paling banyak memuat tiga pokok penting sebagai 

terjemahan dari isi program/produk yang akan diluncurkan, atau performa 

perusahaan. Key message harus dibuat jelas dan tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda. Tidak harus bombastis, namun menawarkan 

sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya oleh media. Kemudian 

dijelaskan juga persoalan macro atau tren yang sedang berkembang 

dengan tujuan memberikan pencerahan kepada media. Kemudian isu 

macro tersebut dikaitkan dengan kepentingan perusahaan sehingga dapat 

memperkuat news value. Pada akhirnya informasi yang ingin disampaikan 

bukan hanya untuk kepentingan korporasi, tapi pers juga merasa perlu 

untuk mempublikasikan informasi tambahan itu karena menilai informasi 

tersebut memang diperlukan pembaca. Dengan adanya key messages dan 

info tambahan yang berhubungan dengan isu utama akan memudahkan 

kinerja wartawan karena data yang lengkap diberikan oleh perusahaan 

melalui release yang ada. 

5. Siapkan Narasumber : Press conference biasanya diisi dengan presentasi 

dan diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sehingga penunjukkan narasumber 
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sebaiknya sudah ditetapkan jauh-jauh hari baik yang akan presentasi 

maupun untuk menjawab pertanyaan wartawan. Dengan hadirnya para 

petinggi perusahaan seperti CEO atau pejabat yang bersangkutan 

menunjukkan bobot atau keseriusan perusahaan dalam menggelar press 

conference. Hal tersebut dapat mendorong kehadiran media yang 

membutuhkan informasi yang kredibel dengan memperolehnya dari 

narasumber utama. Selain narasumber internal, perlu juga untuk 

menyiapkan narasumber dari pihak luar sebagai key opinion leader yang 

dapat memperkuat message yang akan disampaikan. Namun perlu diingat 

bahwa pemilihan key opinion leader tidak hanya memiliki kompetensi 

yang relevan dan diakui oleh para wartawan tetapi perlu juga orang yang 

acceptable dan komunikatif. Sehingga dapat berinteraksi dengan wartawan 

dan memiliki knowledge yang baik. 

6. Evaluasi : Keberhasilan suatu press conference setidaknya diukur dari tiga 

hal pokok yaitu 

a. Media yang diundang sebagian besar hadir atau mengirimkan 

perwakilan dalam press conference tersebut. 

b. Sebagian besar media yang hadir kemudian menulis. 

c. Berita yang muncul di media, sama atau tidak terlalu menyimpang 

dari key messages yang dipersiapkan. 

Sedangkan untuk media yang tidak hadir, seorang PR officer akan 

berinisiatif untuk mengirimkan press release kepada media yang tidak bisa 

hadir lengkap dengan foto dan keterangan mengenai acara tersebut. 
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2.4 AGENDA SETTING 

 Agenda Setting sendiri adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh 

McCombs dan Shaw untuk menggambarkan fenomena yang telah lama diketahui 

dan diteliti dalam konteks kampanye pemilu pada saat itu. Intinya adalah bahwa 

media berita mengindikasikan kepada publik apa yang menjadi isu utama hari ini 

dan hal ini tercermin dalam apa yang dipersepsikan publik sebagai isu utama 

(McQuail, 2011 : 276). 

 Hipotesis Agenda Setting menurut Dennis McQuail (2011 : 279) antara 

lain : 

1. Debat publik diwakili oleh seperangkat isu yang penting (agenda untuk 

bertindak) 

2. Agenda berasal dari opini publik dan proposal dari elit politik. 

3. Kepentingan yang berasing mencoba mempromosikan kepentingan isu 

mereka “masing-masing” 

4. Berita media massa memilih isu untuk diberikan perhatian lebih banyak 

atau sedikit berdasarkan tekanan-tekanan tertentu, terutama dari elit yang 

berkepentingan, opini publik dan peristiwa di dunia nyata. 

5. Keluaran dari media (tingkat relatif dari kepentingan suatu isu) 

memberikan pemahaman publik terhadap agenda yang terjadi dan juga 

memiliki efek yang lebih jauh terhadap opini dan evaluasi ranah politik. 

6. Efek agenda bersifat periferal dan jangka pendek. 
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Dearing dan Rogers (2011 : 277) menawarkan beberapa generalisasi 

mengenai agenda setting antara lain : 

1. Media yang berbeda cenderung setuju atas kepentingan relatif dari 

seperangkat isu. 

2. Agenda media tidak begitu sesuai dengan indikator “Dunia Nyata”. 

3. Posisi isu dalam agenda media secara penting menentukan bahwa isu itu 

penting dalam agenda publik. 

2.5 OPINI PUBLIK  

Menurut Kriyantono (2012 : 18), opini publik adalah sikap publik terhadap 

perusahaan bila diekspresikan. Jadi opini publik merupakan ekspresi publik 

mengenai persepsi dan sikapmnya terhadap perusahaan. Ada tiga jenis Opini yaitu 

Opini Positif (Favourable), Negatif (Menentang) dan Netral. 

 Dalam opini publik, seorang public relations dituntut memelihara 

komunikasi persuasive yang ditujukan untuk : 

1. Menjaga Opini yang mendukung (Maintain Favourable Opinion) 

2. Menciptakan opini yang masih tersembunyi atau yang belum 

diekspresikan (Create Opinion Where None Exist or Where it is Latent) 

3. Menetralkan opini yang Negatif (Neutralize Hostile Opinion) 
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2.6 CITRA 

Menurut Kriyantono (2012 : 9), menyatakan bahwa Citra adalah persepsi 

public tentang perusahaan menyangkut pelayanannya, kualitas produk, budaya 

perusahaan, perilaku perusahaan atau perilaku individu-individu dalam 

perusahaan dan lainnya. 

Citra yang positif memiliki arti kredibilitas perusahaan di mata publik 

yang baik. Kredibilitas sendiri mencakup dua hal, yaitu : 

1. Kemampuan (Expertise) : Persepsi publik bahwa perusahaan dirasa 

mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, harapan 

maupun kepetingan publik. 

2. Kepercayaan (Trustworthy) : Persepsi publik bahwa perusahaan 

dapat dipercaya untuk tetap komitmen menjaga kepentingan 

bersama. Perusahaan tidak semata-mata mengejar kepentingan 

bisnis (Profit Oriented), tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan 

dan kepuasan konsumen, bahkan hingga kepada aspek sosial. 

Citra perusahaan (Corporate Image) tidak hanya dilakukan oleh seorang 

public relations saja, melainkan seluruh unsur pihak di dalam perusahaan seperti 

karyawan, manajer, dan lainnya juga ikut andil dalam pembentukan citra ini, baik 

disadari atau tidak. Sehingga citra perusahaan adalah citra keseluruhan yang 

dibangun dari semua komponen perusahaan terhadap lingkungan atau pengalaman 

konsumen yang menyenangkan atau menyedihkan tentang pelayanan perusahaan. 
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Ada empat lapis reputasi yang perlu dikelola oleh public relations, yaitu : 

Reputasi personal para eksekutif dan karyawan (Personal Branding), Reputasi 

produk dan jasa yang ditawarkan (Product Branding), Reputasi Korporat 

(Corporate Branding), dan Reputasi Industri (Industry Branding) 

Citra dimulai dari identitas korporat sebagai titik pertama yang tercermin 

melalui nama perusahaan dan tampilan lainnya seperti laporan tahunan, brosurm 

kemasan produk, company profile dan lain-lain. Selain itu identitas korporat juga 

bisa berbentuk nonfisik seperti nilai-nilai dan filosofi perusahaan, pelayanan, gaya 

kerja dan komunikasi baik internal maupun eksternal. 

Identitas tersebut memancarkan citra kepada public antara lain citra di 

mata konsumen, komunitas, media, bahkan hingga kepada karyawannya sendiri 

sehingga menjadi citra korporat. Sehingga citra korporat bisa dibangun dari empat 

area yaitu : 

1. Produk atau Service 

2. Social Responsibility 

3. Environments  

4. Communications 
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2.7 ALUR PIKIR 

 

 

 

  

PUBLIC RELATIONS 

CTI GROUP 

VISI MISI PERUSAHAAN 

STAKEHOLDERS CTI 

GROUP 

MEDIA SEGMENTATION 

MEDIA RELATIONS 

STRATEGY 

MEDIA RELATIONS 

PROGRAM 

CITRA CTI GROUP 
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