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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan pada penelitian terdahulu terkait 

dengan proses media relations, ditemukan beberapa penelitian terkait. 

Berikut merupakan penjabaran dari penelitian terdahulu tentang bagaimana 

proses media relations dilakukan. 

Penelitian pertama diteliti oleh Dedy Riyadi Saputro dari 

Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Aktivitas 

Humas Dalam Menjalankan Media Relations”. Penelitian ini membahas 

kegiatan hubungan dengan media yang bekerja oleh staf hubungan 

masyarakat dan Pemerintah Informasi Kota Yogyakarta dalam melakukan 

kegiatan hubungan dengan media.  

Dalam penelitian pertama ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi, situasi, atau 

fenomena sosial di masyarakat. Dan metode pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Peneliti kedua diteliti oleh Hayathun Nufus dari Universitas Mercu 

Buana dengan judul “Strategi Media Relations Garuda Indonesia (Sudi 

Kasus: Tentang Kegiatan Public Relations Yang Dijalankan Dinas 

Corporate Communication Garuda Indonesia dalaman Penanganan Kasus 

IKAGI)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan 
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dan menganalisis strategi media relations PT Garuda Indonesia dalam 

membina hubungan baik dengan media massa dengan berkesinambungan, 

serta membuktikan kredibilitas Humas perusahaan sebagai supporting unit. 

Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan metedologi deskriptif 

yang hanya ingin memberikan gambaran atau memaparkan kegiatan atau 

strategi komunikasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian terdahulu ini adalah melalui metode 

wawancara dan studi dokumentasi analisa data deskriptif yang sifatnya 

dapat diukur yaitu dalam bentuk kasus-kasus dan pendapat-pendapat, 

sehingga tidak memerlukan penulisan angka-angka.  

Dari dua referensi penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan 

adanya persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan kedua penelitian 

terdahulu diatas adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana strategi 

media relations yang terjadi dalam suatu perusahaan dan bagaimana 

penerapannya terhadap sebuah perusahaan tersebut. Perbedaannya adalah 

peneliti meneliti objek yang berbeda dari penelitian terdahulu. Kelebihan 

dari penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan dan juga menekankan 

pada fungsi strategi media relations dalam mengenai kegiatan-kegiatan 

media relations PT Angkasa Pura II selama soft launching Terminal 3 

Ultimate di tahun 2016, dimulai dari tahap persiapan hingga implementasi. 

Penelitian ini lebih mendalami cara-cara kegiatan media relations PT 

Angkasa Pura II berhubungan dengan wartawan dalam kegiatan persiapan 
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soft launching Terminal 3 Ultimate yang membawa dampak pada publisitas 

positif sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. 

Berikut gambaran peneliti terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini: 

2.1 Tabel Peneliti Terdahulu 

Judul Aktivitas Humas Dalam 

Menjalankan Media 

Relations (Studi Deskriptif 

pada Bagian Humas dan 

Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta 

Aktivitas Media Relations 

Kementerian Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif 

Republik Indonesia 

(Analisis Deskriptif 

Mengenai Pencapaian 

Publisitas Sebagai 

Pendukung Promosi 

Pariwisata Dalam Negeri) 

Penulis Dedy Riyadin Saputro Monica Lovenia A.P 

Tahun 2009 2012 

Metedologi Kualitatif Kualitatif 

Jenis Penelitian Skripsi Skripsi 

Hasil Penelitian  Bagian Humas dan 

Informasi Pemerintah Kota 

Yogyakarta telah 

melakukan kegiatan Media 

Relations cukup baik.  

Dalam menjalankan 

fungsinya, bagian Humas 

dan Informasi Kota 

Yogyakarta telah 

melakukan berbagai hal 

agar keharmonisan 

hubungan dengan media 

Media sudah sangat 

disadari memiliki peranan  

penting dalam penyebaran 

informasi terkait promosi 

pariwisata dan negeri, 

maka dari itu 

diupayakanlah hubungan 

yang berlandaskan 

simbiosis mutualisme, 

dimana media memang 

membutuhkan bahan berita 

dan dari sisi Kementerian 
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2.2  Teori dan Konsep  

2.2.1  Public Relations 

Berbagai macam definisi mengenai Public Relations yang sudah 

dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya adalah Ruslan (2008, h. 147) 

yang menjelaskan bahwa Public Relations adalah bagaimana upaya 

menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan yang diwakili dengan 

publik atau stakeholders, pada akhir tujuan yang diharapkan akan tercipata 

citra positif (good image), saling menghargai (mutual appreciation), saling 

timbul pengertian (mutual understanding), toleransi (tolerance) antara 

kedua belah pihak yang terkait. 

Cutlip, Center, dan Broom (2013, h. 6) mendefinisikan Public 

Relations sebagai fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara perusahaan dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan / 

dapat terjaga. juga membutuhkan 

publisitas untuk 

medongkrak kegiatan 

promosi. Dalam prakteknya 

Humas melakukan aktivitas 

Media Relations secara 

konvensional dan juga 

special treatment yang 

berbeda dari konsep media 

relations yang lazim 

digunakan 
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organisasi. 

Dari pemaparan diatas, hampir semua definisi mempunyai 

pengertian dan tujuan yang sama. Definisi-definisi tersebut menunjukkuna 

bahwa peran Public Relations bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan 

serta mendapatkan saling pengertian dari publiknya. Peneliti menyimpulkan 

bahwa Public Relations adalah sebagai komunikator antara perusahaan 

dengan stakeholders baik internal maupun eksternal. Public Relations 

sebagai jembatan dalam tercapainya tujuan yang telah dibuat didalam 

perusahaan. Melalui Public Relations semakin memperjelas bahwa adanya 

komunikasi dalam merencanakan suatu hal guna mendapatkan kerjasama 

yang efektif dan efisien. 

 2.2.2  Peran Public Relations 

Menurut Ruslan (2008, h. 26) membagi peranan Public Relations menjadi 

empat bagian, yaitu:  

1. Communicator 

Seorang Public Relations harus memiliki kemampuan yang baik dalam segi 

komunikasi. Public Relations berperan sebagai komunikator baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada publiknya melalui media perantara atau secara tatap 

muka.  

2. Relationship 

Yakni kemampuan membangun hubungan yang positif dengan menciptakan 

kepercayaan, pengertian dan dukungan antara perusahaan dengan publik internal 
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atau eksternal. Hubungan yang tidak baik akan menimbulkan rasa ketidakpuasan 

publik terhadap perusahaan.  

3. Backup Management 

Peran Public Relations tidak hanya yang berkaitan dengan citra dan menjaga 

hubungan baik dengan publik tetapi juga sebagai penunjang kegiatan manajemen 

lainyang ada di perusahaan seperti manajemen pemasaran, keuangan, personalia, 

dan lain-lain. Hal ini dilakukan tentunya demi tercapainya tujuan bersama.  

4. Good Image Maker 

Menciptakan citra dan menghasilkan reputasi yang positif merupakan tujuan utama 

dari peran seorang Public Relations. 

Berdasarkan fungsi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Public 

Relations berfungsi untuk mengatur komunikasi dan informasi kepada 

internal maupun eksternal perusahaan agar memperoleh dukungan dan 

diterima oleh publik yang menjadi sasarannya. Selain itu Public Relations 

juga sebagai alat yang berkaitan dengan manajemen perusahaan selama 

perusahaan berjalan. Public Relations bersama-sama menemukan 

kepentingan perusahaan dan menginformasikan kepada semua pihak yang 

terkait.  

Keterkaitan dalam pembahasan ini ada pada poin pertama dan ke 

empat yaitu Public Relations berfungsi sebagai communicator atau mampu 

menyampaikan pesan kepada publik dengan baik. Selain itu juga Public 

Relations berfungsi sebagai Good Image Maker atau harus dapat 

menciptakan serta mempertahankan citra positif pada perusahaan. 
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2.2.3  Tujuan Public Relations 

 	 Public relations mempunyai tujuan terutama yang berkaitan dengan publik 

dari perusahaan yang diwakilinya, Menurut Jefkins (Nurjaman dan Umam, 

2012, h. 113) tujuan Public Relations adalah sebagai berikut:  

1. Mengubah citra perusahaan di mata publik sehubungan dengan adanya 

kegiatan yang dilakukan perusahaan.   

2. Menyebarluaskan cerita sukses yang telah dicapai perusahaan   

3. Memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan publik   

4. Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka 

pangsa pasar baru.   

5. Meyakinkan publik bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit 

setelah mengalami krisis.   

6. Menciptakan identitas perusahaan yang baru. 

2.2.4 Fungsi Public Relations 

Divisi Public Relations dari suatu perusahaan bisa dikatakan mempunyai 

peran dan fungsi untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Menurut Ruslan (2010, h. 26), peranan dari Public Relations adalah: 
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1. Communicator, adalah kemampuan sebagai komunikator yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak / elektronik dan lisan 

(spoken person) atau tatap muka dan sebagainya. Disamping itu juga bertindak 

sebagai mediator. 

2. Relationship 

Kemampuan peran PR dalam membangun hubungan yang positif antara 

lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Sehingga 

dapat menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerja sama dan 

toleransi antara kedua belah pihak tersebut. 

3. Back up Management 

Melaksanakan dukungan manajemen atau menunjang kegiatan lain, seperti 

manajemen promosi, pemasaran, operasional, personalia dan sebagainya untuk 

mencapai tujuan bersama dalam suatu kerangka tujuan pokok perusahaan / 

organisasi. 

4. Good Image Maker 

Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi dan 

sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas Public Relations dalam 

melaksanakan manajemen kehumasan membangun citra atau nama baik 

organisasi dan produk yang diwakilinya. 

2.2.5 Media Relations 

Media merupakan salah satu pemangku kepentingan yang dipandang 

penting oleh sebuah perusahaan. Liputan yang baik pada media akan 

memberikan pencitraan yang baik pula bagi perusahaan, sehingga 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk / jasa perusahaan. 

Iriantara (2010, h. 23), media relations merupakan bagian dari Public 
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Relations eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik 

dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan 

publik untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Dengan definisi diatas, terlihat bahwa fungsi dari media relations 

adalah sebagai ruang bagi perusahaan dalam membina hubungan baik 

dengan publik, hubungan ini dilakukan untuk mencapai publikasi dan target 

tujuan perusahaan itu sendiri dengan kepentingan publik. Media digunakan 

semaksimal mungkin dalam menjangkau sekaligus melihat bagaimana 

tanggapan publik terhadap perusahaan tersebut. 

 

2.2.6 Strategi Media Relations 

Merancang hubungan yang baik dengan media massa tidak semudah seperti 

yang dibayangkan, sebuah perusahaan yang besar memiliki unit tersendiri 

untuk berkonsentrasi dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan 

media massa. Diperlukan strategi yang tepat untuk membangun hubungan 

dengan media massa sehingga tujuan perusahaan dapat dikomunikasikan 

secara maksimal.  

Effendy (2003, h. 89), pada hakikatnya, strategi adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan menurut 

Iriantara (2010, h. 89), strategi pada dasarnya merupakan kebijakan untuk 

mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah taktik untuk 

pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 
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Strategi media relations merupakan sekumpulan kebijakan dan 

taktik yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan media 

relations khususnya dan Public Relations pada umumnya yang diacukan 

pada tujuan organisasi Iriantara (2010, h. 80-97). Terdapat strategi media 

relations, yaitu sebagai berikut: 

1. Mengelola relasi 

Dalam konteks media relations, menjaga relasi dengan media masa 

merupakan hal yang sangat penting. Dalam mengelola relasi dengan media, 

menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai institusi sama 

pentingnya dengan menjaga hubungan baik dengan wartawan. Menjalin 

hubungan baik dengan institusi media massa diperlukan, karena pada 

dasarnya media massa yang diperlukan dalam kegiatan Public Relations.  

Apa bila hubungan baik terjalin dengan media massa sebagai institusi, maka 

siapapun wartawan yang bertugas tidak akan mengganggu hubungan yang 

sudah terjalin antara organisasi dengan institusi media massa. Hubungan 

baik dengan wartawan secara individual juga harus dapat diperhatikan, 

karena wartawan yang akan menulis informasi yang disampaikan organisasi 

dalam bentuk tulisan yang siap disajikan media massa pada khalayak 

wartawan dapat dikatakan merupakan personifikasi dari institusi media 

massa.  

Oleh karena itu strategi yang umum dapat digunakan adalah dengan 

menjalin hubungan baik dengan media massa dan wartawan adalah 

hubungan antara dua profesi atau bidang tugas yang saling membutuhkan. 
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Agar hubungan terjalin dengan baik, dibutuhkan komunikasi yang cukup 

dan intens diantara kedua belah pihak yang terhubung dengan tugas pokok 

masing-masing relasi yang dikembangkan adalah relasi profesional antara 

dua pihak yang berbeda bidang tugasnya. 

Dalam mengelola relasi dengan media massa, baik dengan wartawan 

secara individu maupun dengan media massa sebagai institusi, Public Relations 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan media massa Soemirat 

(2007, h. 128-129) yaitu: 

a) Press Conference (konferensi Pers) 

Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog, 

dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh praktisi Public Relations, 

dan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat memuat di media massa dari wartawan 

yang di undang Soemirat (2007, h. 135). Tujuan diadakannya konferensi pers 

adalah sebagai saluran komunikasi perusahaan dengan media yang diharapkan 

dapat menyampaikan informasi penting perusahaan kepada publik serta 

meningkatkan publisitas positif perusahaan jika terjadi berita buruk mengenai 

pencitraan buruk perusahaan. 

 

b) Press Briefing 

Kegiatan ini diselenggarakan secara reguler oleh seorang Public Relations. Di 

dalam kegiatan ini disampaikan informasi tentang kegiatan yang baru terjadi 

kepada pers, juga diadakan tanggapan atau pertanyaan apabila wartawan ingin 

mendapatkan keterangan yang lebih terperinci. 

c) Press Tour 
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Pers diajak oleh perusahaan mengunjungi tempat wisata tertentu. Menurut Rosady 

Ruslan (2005), sejumlah wartawan yang telah dikenal baik oleh praktisi PR 

maupun perusahaan diajak wisata kunjungan event khusus, atau peninjauan keluar 

kota bersama pejabat atau pimpinan perusahaan sebagai undangan (tuan rumah) 

selama lebih dari satu hari, untuk meiliput secara langsung mengenai kegiatan 

tersebut. 

d) Press Release (Siaran Pers) 

Press Release adalah segala bentuk informasi yang hendak disebarkan kepada pers, 

biasanya media cetak Kasali (2008, h. 170). Siaran pers biasanya hanya berupa 

lembaran siaran berita yang dibagikan kepada wartawan melalui media massa, baik 

melalui kurir maupun lewat faksimili ke kantor media yang dituju Abdullah (2004, 

h. 80). Menurut Kasali (2009), terdapat tiga bentuk yang memiliki penekanan 

berbeda, yaitu: 

a. Basic Publicity Release, meliputi informasi umum yang mengundang nilai    

berita bagi media lokal, regional dan nasional. 

b. Product Release, mengandung informasi tentang keuangan perusahaan, 

biasanya menyangkut perusahaan besar atau nilai keuangan yang besar. 

c. Finansial Release, mengandung informasi tentang keuangan perusahaan, 

biasanya menyangkut perusahaan besar atau nilai keuangan yang besar.  

e) Special Event 

Special event adalah suatu kegiatan kerjasama antara kegiatan Public Relations 

suatu institusi dengan kalangan jurnalistik. Tujuan dari kerjasama ini adalah dalam 

rangka membangun suatu citra positif suatu institusi di mata publik. Event yang 

dilakukan dapat berupa kegiatan apresiasi, olahraga, media gathering, dan lain 

sebagainya. 
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f) Press Luncheon 

Press Luncheon mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa 

atau wartawan sehingga pihak pers dapat bertemu dengan top manajemen 

perusahaan untuk mendengarkan perkembangan perusahaan tersebut. Menurut 

Bland, Theaker dan wragg (2005, h. 82), terdapat keuntungan mutualisme dalam 

pertemuan seperti itu. Pihak perusahaan dapat mengemukakan kepada wartawan 

pandangan mereka tentang perusahaan dan di bidang mana mereka ingin melihat 

perbaikan. Sebaliknya, perusahaan akan mendapatkan wawasan tentang persepsi 

dari pihak eksternal dan acuan tentang bagaimana memperbaiki hubungan pers 

dalam jangka pendek. 

g) Wawancara Pers 

Wawancara pers lebih bersifat pribadi dan individual. Public Realtions atau 

top-level management yang di wawancarai hanya berhadapan dengan 

wartawan yang bersangkutan. Menurut Abdullah (2004, h. 98-99), terdapat 

dua macam wawancara pers, yaitu wawancara yang dipersiapkan, biasanya 

wartawan media massa mempersiapkan liputan yang berhubungan dengan 

hari-hari penting, peristiwa besar, maupun fenomena yang timbul di 

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud wawancara spontan adalah 

wawancara mendadak ketika secara tiba-tiba bertemu dengan wartawan, 

mislanya pada kunjungan pers, atau melalui pertemuan sebuah kegiatan. 

Strategi komunikasi perusahaan berorientasi pada khalayak yang 

merupakan prioritas pemberitaan sebagai segmentasi target pasar 

perusahaan, dengan menjalin hubungan baik dengan media yang memiliki 

orientasi, yang sama dengan target perusahaan. Strategi tersebut kemudian 
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dikembangkan menjadi taktik yang melahirkan prinsip-prinsip kegiatan 

media relations yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Taktik merupakan perincian cara untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada intinya taktik merupakan aplikasi dan strategi yang 

dilaksanakan dalam tindakan. Walaupun strategi dan taktik dikembangkan 

untuk pencapaian tujuan organisasi, dimensi etis merupakan hal yang 

penting dan tidak boleh dilupakan. 

Dalam mengembangkan strategi, juga perlu memperhatikan dimensi teknis 

atau prinsip yang mengenai media relations. Menurut Frank Jefkins (2004, h. 101), 

terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh praktisi Public Relations 

dalam menciptakan dan membina hubungan baik dengan media massa, yaitu: 

a) Memahami dan melayani media 

Seorang praktisi Public Relations harus mampu menjalin kerjasama dengan 

media serta dapat menciptaka hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan. 

b) Membangun reputasi 

Sebagai orang yang dapat dipercaya para praktisi Public Relations harus selalu 

siap menyediakan materi-materi yang akurat dimana saja dan kapan saja. Hal 

tersebut dibutuhkan sehingga praktisi Public Relations diakui sebagai sumber 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh pihak jurnalis. Dengan 

demikian, komunikasi timbal balik yang saling menguntungkan akan lebih 

mudah diciptakan dan dipelihara. 

c) Menyediakan salinan yang baik 

Misalnya dengan menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik dan 

jelas. Dengan adanya teknologi pemasukan data langsung melalui komputer, 
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proses koreksi dan penyusunan ulang dokumen media dapat dimudahkan, 

sehingga penyediaan salinan naskah dan foto-foto yang baik secara cepat akan 

menjadi semakin mudah. 

d) Bekerjasama dalam penyediaan materi 

Public Relations dan jurnalis dapat bekerja sama dalam mempersiapkan 

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

Penyediaan materi pemberitaan bersama juga penting untuk menemukan 

persepsi yang variatif dan positif dalam pemberitaan media. 

e) Para praktisi Public Relations juga perlu memberi kesempatan kepada para 

jurnalis untuk melakukan verifikasi (membuktikan kebenaran) atas setiap 

materi yang mereka terima. Misalnya para jurnalis diizinkan langsung melihat 

fasilitas-fasilitas atau kondisi-kondisi organisasi atau perusahaan yang hendak 

diberitakan. 

f) Membangun hubungan personal yang kokoh 

Suatu hubungan personal yang kokoh dan positif hanya akan tercipta serta 

terpelihara apabila dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran kerjasama, dan sikap 

saling menghormati profesi masing-masing. 

g) Mengembangkan jaringan 

Pengembangan jaringangan merupakan aspek-aspek pokok dalam media 

relations organisasi. Berkaitan dengan media relations, memiliki hubungan 

baik dengan organisasi profesi kewartawanan sangat penting untuk 

memperluas jaringan dengan dunia media massa. Selain itu, memiliki 

hubungan baik untuk mengembangkan dan memperluas jaringan dengan orang 

dari profesi yang berasal dari luar organisasi yang berhubungan dengan dunia 

komunikasi juga penting. Membuka dan memperluas jaringan pada dasarnya 
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merupakan bagian dari upaya organisasi untuk membangun hubungan yang 

baik dengan kalangan media massa. 

2.2.6 Proses Media Relations 

Adapun proses dari kegiatan media relations menurut Hayes, Hendrix dan 

Kumar (2013, h. 49-60) adalah sebagai berikut: 

1) Research 

a) Client Research 

Sebelum memulai riset, praktisi harus memahami latar belakang dari klien 

atau organisasi, termasuk di dalamnya personil, reputasi, dan status finansial. 

Perlu diperhatikan juga mengenai peliputan tentang perusahaan di masa lalu. 

Pada akhirnya, kegiatan media yang akan direncanakan harus efektif dan 

disesuakian dengan kelebihan dan kekurangan klien atau organisasi. 

b) Opportunity or Problem Research 

Di dalam mempersiapkan media relations, diperlukan penjelasan mengenai 

alasan dari pelaksanaan program, tersebut, baik berupa kesempatan maupun 

permasalahan yang dihadapi organisasi. 

c) Audience Research 

Aspek penting media relations adalah melakukan identifikasi media yang 

tepat dan target publiknya untuk target komunukasi. Media dikategorikan 

menjadi dua, yaitu media massa dan media khusus atau specialized media. 

Dengan kategori media seperti ini, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan 

list kontak media. Untuk lebih optimal dalam menyusun kontak media. Untuk 

lebih optimal, dalam menyusun kontrak media sebaiknya termasuk: 

1. Tipe dan ukuran publik yang dapat diraih oleh setiap media. 
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2. Tipe materi yang digunakan oleh media spot news, feature, material, 

interview, photos. 

3. Nama dan gelar dari editor, direktur, prosedur, reporter atau staf penulisan 

yang menangani berita untuk perusahaan. 

4. Deadline untuk kontak-kontak media, termasuk tanggal hari dan jam. 

Sehingga proses riset dalam media relations melibatkan 

pengertian dari perusahaan atau organisasi, terutama pengetahuan 

mengenai sifat atau karakter dari media. 

2) Objective  

a) Impact Objectives 

Impact objective merepresentasikan hasil yang ingin dicapai dari kiat 

pengubahan sikap dan perilaku dari target audiens. Dalam media relations, 

impact objective biasanya mengandung pernyataan seperti dibawah ini: 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai berita atau informasi 

tentang perusahaan diantara komunitas media. 

2. Untuk meningkatkan kredibilitas klien diantara kawan media. 

3. Untuk memperkuat tindakan yang diinginkan perusahaan. 

4. Untuk meningkatkan nama baik perusahaan dalam pembritaan. 

b) Output Objectives 

Output objectives dalam media relations mengacu pada usaha yang 

dilakukan oleh personil atas nama klien atau organisasi. Output objective 

biasanya mengandung pernyataan-pernyataan sebagai berikut:  

1. Untuk memberikan layanan bagi media, baik secara proaktif, yaitu 

memberikan cerita dengan kandungan nilai berita tentang klien, 
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maupun secara reaktif dengan siap merespon terhadap kebutuhan 

media. 

2. Untuk mengkoordinasi wawancara media dengan personil atau staf 

perusahaan klien. 

3. Untuk mendistribusikan cerita feature kepada publikasi perdagangan. 

3) Programming 

a) Themes and messages 

Dalam media relations, pesan sendiri diatur oleh persyaratan nilai berita 

yang berlaku di target media yang diinginkan. Oleh karena itu media 

relations memang harus selalu melibatkan komunikasi pemberitaan 

mengenai perusahaan kepada media, makan perlu dipahami mengenai 

karakter dari pemberitaan dan kriteria nilai berita. 

Terdapat dua kriteria berita yaitu “hard news” dan “soft news”, 

atau lebih dikenal dengan istilah “spot news” adalah “bad news” untuk 

perusahaan, seperti bencana alam dan sebagainya. Sedangkan “feature 

material” biasanya berupa “good news”. Yang dianggap bernilai oleh 

jurnalis adalah sesuatu yang baru; yang melibatkan orang-orang terkenal; 

yang penting untuk banyak orang; yang melibatkan konflik atau misteri; 

yang dapat dikondisikan sebagai sesuatu yang rahasia; yang memiliki 

konsekuensi signifikan; serta yang lucu, romantus atau melibatkan seks. 

Berita juga dapat didefinisikan sebagai apapun yang media pilih 

untuk dicetak ataupun disiarkan. Oleh karena pemilihan berita selalu 

menjadi wewenang dari media itu sendiri, maka praktisi PR perlu 

memahami kriteria nilai berita yang digunakan oleh beberapa kelompok 

editor. 
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a. Action(s) or special event(s) 

Penggunaan action dan special event memiliki peran penting dalam media 

relations. Mereka menyediakan dasar utama dari peliputan berita. Action 

dan special event harus dirancang dengan hati-hati dan dengan nilai 

pemberitaan yang maksimal. Bila memungkinkan, selebriti sebaiknya ada 

yang hadir di dalam acara tersebut, dan semua kriteria nilai pemberitaan 

yang layak juga harus dipenuhi. 

b. Uncontrolled media 

Uncotrolled media merupakan sarana utama untuk meberikan laporan 

pemberitaan mengenai perusahaan kepada perwakilan media. Bentuk 

paling banyak digunakan adalah news release (print dan video), fotografi, 

news conference dan media interviews. 

c. Controlled media 

Controlled media sebenernya tidak dapat digunakan dalam media 

relations. Ketika jurnalis diberikan controlled communications, mereka 

akan tetap menggunakannya dengan cara mereka. Meskipun begitu, 

praktisi memang tidak memiliki kontrol tentang bagaimana materi 

komunikasi digunakan oleh para jurnalis. Suatu hal yang dapat digunakan 

oleh praktisi PR mengenai penggunaan controlled media adalah melalui 

advertising atau iklan. 

4) Evaluation 

Tahap evaluasi dalam semua bentuk proses Public Relations selalu mengacu 

pada tujuan yang telah ditetapkan. Dalam media relations, seperti juga dalam 

Public Relations, impact objective adalah prioritas tertinggi untuk dievaluasi. 

a. Evaluating impact objective 

Implementasi Media Relations..., YESSYCHA OCTARINA, FIKOM UMN, 2017



Impact objective mengenai informasi di media tentang perusahaan biasanya 

diukur dari seberapa besar terpaan pesan tersebut di dalam media atau di 

penempatan publikasi. Kliping dari media nasional dan lokal, media 

monitoring biasanya digunakan untuk mengukur keefektifitas. Tentunya 

penempatan dalam publikasi menjadi metode yang paling sukses untuk 

mengukur efektifitas terpaan berita. Dengan cara contect analysis di dalam 

penempatan publikasi, juga dapat menghasilkan pengukuran yang diinginkan. 

b. Evaluating output objective 

Pengukuran ini meliputi usaha responsif yang dilakukan staf media relations 

untuk menjawab pertanyaan media, mengkoordinasi wawancara dengan 

media, dan mendistribusikan uncontrolled media. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan konsep pemikiran yang telah dipaparkan pada subbab 

sebelumnya, maka kerangka pemikiran dari peneliti ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	
 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

PT ANGKASA PURA II (PERSERO) 

Proses Media Relations 

Konsep Proses Media Relations 

Hayes, Hendrix& Kumar (2013) 

- Research  

- Objective 

- programing  

- Evaluation 

Konsep Public Relations 
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