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BAB I 

PENDAHULUAN  

I.1.Latar Belakang 

Aktivitas public relations sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal-balik (two 

way communications) antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan 

menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu, kebijakan, 

kegiatan produksi barang atau jasa pelayanan, dan sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau 

citra positif bagi lembaga yang bersangkutan. Jadi, pada dasar kegiatan public relations sangat 

erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat.  

Salah satu kegiatan Public Relations yang kerap dilakukan oleh perusahaan besar dewasa ini 

adalah Kampanye Public Relations. Kampanye sendiri sering disamakan dengan propaganda, hal 

ini tidak sepenuhnya salah karena keduanya memang merupakan wujud tindakan komunikasi 

yang terencana dan sama-sama ditujukan untuk mempengaruhi khalayak. Kampanye dan 

propaganda juga sama-sama menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan mereka.  

Dalam praktiknya, kampanye Pulic Relations lebih menitikberatkan untuk membangun saling 

pengertian dari khalayak sasaran dan pemahaman yang sama melalui teknik persuasi kepada 

khalayak sasaran (soft selling). Sedangkan propaganda dapat dikatakan bersifat hard selling 

karena membangun suatu pengertian dari khalayak sasaran dengan lebih menitikberatkan pada 

unsur paksaan.  
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Jadi pada kenyataanya memang ada beberapa kemiripan diantara kedua konsep tersebut. 

Istilah propaganda telah dikenal terlebih dahulu dan memiliki konotasi negatif, sementara istilah 

kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun terakhir serta memiliki citra positif dan 

akademis.1  

Citra merupakan satu hal yang akan selalu berkaitan dengan individu ataupun sebuah 

institusi. Untuk itu citra perlu dibangun dan dipertahankan karena jika citra seseorang ataupun 

institusi dinilai buruk, maka kepercayaan publik pun akan hilang. Gambaran tentang citra 

institusi dalam benak publik tak lepas dari peran Humas dalam upayanya menciptakan image 

positif di masyarakat. Namun, setiap orang bisa saja memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai sebuah organisasi. Padahal, menurut Siswanto Sutojo  dalam bukunya membangun 

citra perusahaan, citra perusahaan menjadi salah satu pedoman bagi banyak orang mengambil 

sebuah keputusan penting.2 

Keller (2000) dalam Alwi dan Da Silva menyatakan bahwa citra perusahaan dapat 

menyebabkan terjadinya asosiasi antara produk dengan atribut atau manfaat (konsumen lebih 

menyukai kualitas atau inovasi dari produk), orang dan hubungan atau orientasi konsumen, 

program dan nilai (tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan tanggung jawab sosial), 

kredibilitas perusahaan (perusahaan terlihat lebih ahli, dapat dipercaya, dan menyenangkan).3  

Kemudian, Keller mengatakan bahwa citra perusahaan bergantung pada tiga faktor yaitu 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan, kegiatan yang dihasilkan oleh perusahaan, serta cara 

perusahaan berkomunikasi dengan konsumen atau publiknya.  

                                                           
1 Venus Manajemen Kampanye , Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. 

Bandung, 2007, hlm. 5 
2 Siswanto Sutojo, Membangun Citra Perusahaan. Jakarta : Damar Mulia Pustaka, 2005, hlm. 2 
3 Alwi dan Da Silva, Online and Offline Corporate Brand Images: Do They Differ. Journal of Advertising vol. 10 

no. 4, 2007, hlm. 219 
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Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa citra perusahaan atau institusi 

dihasilkan oleh berbagai aktivitas yang menimbulkan keyakinan pada benak konsumen atau 

publik. Sehingga kontak publik dengan institusi secara langusng atau tidak langsung akan 

mempengaruhi kekuatan atau eksistensi institusi tersebut. Penciptaan citra yang baik akan 

membuat publik memiliki kepercayaan terhadap segala bentuk dan aktivitas yang dilakukan oleh 

institusi.  

Saat ini telah banyak perusahaan atau institusi yang fokus terhadap pembangunan suatu citra 

yang positif, yang menguntugkan bagi suatu perusahaan atau institusi agar terhindar dari 

terbentuknya kesan negatif. Citra menurut Katz dalam Soemirat dan Ardianto adalah cara 

bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, suatu komite, atau suatu 

aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai citra sebanyak jumlah orang yang memandangnya. 

Berbagai citra perusahaan datang dari pelanggan perusahaan, pelanggan potensial, bangkir, staf 

perusahaan, pesaing, distributor, pemasok, asosiasi dagang, dan gerakan pelanggan di sektor 

perdagangan yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan.4 

Saat ini, citra menjadi sebuah simbol bagi konsumen atau publik dimana citra perusahaan 

maupun institusi tertentu dianggap sebagai identifikasi diri yang menggambarkan kepribadian 

konsumen atau publiknya. Hal ini tidak terlepas dari citra yang dibentuk perusahaan atau 

institusi. 

Bagi seorang humas, memahami citra yang baik bukan hanya dilihat pada bentuk gedung, 

presentasi, publikasi dan seterusnya tetapi dilihat dari bagaimana perusahaan atau institusi bisa 

                                                           
4 Elvinaro Ardianto dan Soleh Soemirat, Dasar-dasar Public Relations. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 

113 
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mencerminkan yang dipercayai memiliki kekuatan, mengadakan perkembangan secara 

berkesinambungan, yang selalu terbuka untuk dikontrol dan dievaluasi. 

Dalam melakukan kampanyenya, seorang Humas dapat menggunakan slogan yang bertujuan 

agar membentuk persepsi tertentu di masyarakat, sehingga nantinya persepsi tersebut akan 

berpengaruh pada pembentukan citra yang diinginkan.  

Kekuatan slogan tidak terbantahkan. Itulah sebabnya, sebagian besar merek-merek yang 

beredar di pasaran menggunakan berbagai slogan untuk menancapkan merek di benak 

konsumen. Daya ingat konsumen terhadap slogan pun relatif cukup lama, meskipun masih 

tergantung kepada bagaimana pemilik merek mampu dan jeli mengkomunikasikannya.5 

Kuatnya slogan itu berarti pula kesuksesan. Bagaimanapun, slogan yang berhasil menancap 

di benak publik merupakan aset merek yang paling berharga. Hanya dengan menggunakan kata-

kata antara dua hingga lima kata saja, maka slogan sudah dapat mewakili bagian yang penting 

dari asosiasi yang ingin dikembangkan oleh suatu produk. Sebuah slogan yang baik akan 

berusaha memenuhi hal-hal seperti: kata-kata baru/unik, menggunakan permainan bunyi dalam 

kata (rima), penggabungan kata atau bahkan atau musikalitas pengucapan slogan seperti lagu 

dinyanyikan. 

Slogan tidak hanya digunakan pada produk, melainkan juga pada perusahaan atau institusi. 

Dengan adanya slogan akan membantu perusahaan atau institusi lebih dikenal dan merupakan 

cerminan dari citra yang diinginkan. Slogan perusahaan atau institusi akan selalu dibawa dan 

ditunjukan pada setiap kegiatan perusahaan. 

                                                           
5 http://www.stp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/594/ESENSI-SLOGAN-DALAM-PEMBENTUKAN-CITRA-

PRODUK-PERIKANAN/ diakses pada tanggal 20 April 2015 Pukul 09:16 
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Menciptakan suatu slogan yang tidaklah mudah. Dibutuhkan kerja kreatif Pulic Relations 

yang menggabungkan pemahaman dan cita rasa seni komunikasi publik sebelum dirumuskan 

dalam kerja kreatif. Karena itu, pemilihan kata, susunan kata dan intonasi pengucapan adalah 

bagian penting dari eksekusi suatu slogan. Mengingat strategisnya fungsi slogan, banyak institusi 

atau perusahaan menggandeng konsultan untuk membantu merumuskan slogan yang sesuai 

dengan yang diinginkan.6 

Di saat teknologi media massa mengalami kemajuan yang sangat pesat, utamanya media 

elektronik (televisi, internet) dan media cetak (surat kabar dan penerbitan majalah), maka apa 

yang disiarkan atau dipublikasikan oleh media seakan-akan sudah menjadi pembenaran di 

kalangan masyarakat7. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap 

tugas dan peran humas. Keberadaan internet membawa banyak manfaat bagi praktisi humas. 

Namun, perlu diingat bahwa keberadaan media internet tidak mengganti media humas lainnya. 

Internet adalah salah satu alat yang  jika dimaksimalkan dengan baik, seorang humas dapat 

membangun reputasi dan citra perusahaan dengan efektif. 

Kehadiran internet membuat kinerja humas masa kini mengalami perubahan luar biasa. Hal 

ini membuat seorang humas harus bisa memahami dan menguasai perkembangan-perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Dengan menguasai internet, humas akan dapat menjangkau 

publik mereka tanpa harus diintervensi oleh gatekeeper yang melakukan sensor terhadap 

terbitnya suatu informasi. Sebaliknya, publik juga dapat berkomunikasi kepada PR melalui 

media kontemporer yang telah ditentukan oleh praktisi PR. 

                                                           
6 Ibid 
7 Hafied Cangara, Perncanaan & Strategi Komunikasi. Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 152 
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Pada era digital saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk membangun citra 

positif di mata publik salah satunya ada melalui penggunaan media sosial. Media sosial 

merupakan istilah yang mengacu pada media baru yang menggunakan teknologi dalam 

menciptakan interaksi sosial melalui kata-kata atau materi visual. Kunci dari media sosial adalah 

adanya sifat kolaboratif atau suasana berbagi informasi di antara audiensi.8 

Sebagai alat publisitas, media sosial dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk 

mempersuasi masyarakat. Melalui publisitas, pencitraan individu atau lembaga dapat dilakukan 

dengan efektif. Media sosial mempunyai kelebihan personal dan unik, kedua kelebihan tersebut 

memiliki kekuatan persuasif yang sangat tinggi. Terlebih dengan kemudahan dan komunikasi 

yang bersifat interakatif, pendekatan secara individu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

sehingga pengguna mudah percaya dengan pesan yang di sampaikan partisipasi komunikasi lain 

melalui media yang sama. 

Kekuatan media jejaring sosial dalam melakukan publisitas, pencitraan, dan memersuasi 

masyarakat itu bisa ditangkap sebagai peluang baru bagi setiap individu atau lembaga. Dengan 

menggunakan pendekatan interaktif dan lebih personal itu, proses persuasi ke masyarakat dapat 

dilakukan lebih efektif dan dengan biaya jauh lebih murah ketimbang menggunakan media 

tradisional.9 

Fenomena  Cicak vs Buaya jilid III sangat menarik perhatian khalayak pengguna media 

sosial. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Joy Intermedia, sebuah perusahaan IT 

                                                           
8 Lattimore et al., Public Relations : The Proffesion and The Practice. Jakarta : Salemba Humanika, hlm. 207 
9 Darmastuti, Publisitas Via Jejaring Sosial, suaramerdeka.com, 

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/05/18/146783/Publisitas-via-Jejaring-Sosial diakses pada 

tanggal 30 januari 2015. Pukul 20: 34 
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Service yang berfokus pada online monitoring dan Analytic Tool yang kemudian memberikan 

infografik perbincangan khlayak sosial media mengenai fenomena Cicak vs Buaya jilid III.10 

Gambar 1. Grafik akun dan situs yang paling berpengaruh dalam mengarahkan topik 

pembicaraan mengenai fenomena Cicak vs Buaya jilid III. 

 

Hal ini nampaknya menjadi peluang institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

melakukan pencitraan melalui media sosial. Bermula dari penangkapan salah satu wakil 

ketuanya, Bambang Wijayanto pada tanggal 23 januari 2015 oleh pihak kepolisian. Banyak 

muncul dugaan yang menyebutkan penangkapan ini merupakan wujud balas dendam Polri atas 

penetapan Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi kasus gratifikasi dan 

rekening gendut oleh KPK. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH), Bahrain (2015)  yang mengatakan bahwa penangkapan Bambang Wijayanto ini hanyalah 

motif balas dendam dari Polri. 

“Ini motif balas dendam Polri saja. Yang harusnya bertanggung jawab atas kisruh ini 

adalah Presiden Jokowi yang menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal 

Kapolri.”11 (aceh.tribunnews.com) 

                                                           
10 Insaf Albert Tarigan, Melihat Perbincangan Konflik KPK VS Polri di Media Sosial, 

http://joyintermedia.sg/2015/02/11/kpk-vs-polri/ diakses pada tanggal 8 februari 2015. Pukul 14: 03 
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Serupa dengan Bahrain, Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, 

Leo Agustino, menilai penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) merupakan 

politisasi kekuasaan kepolisian. 

“Kegaduhan ini menggambarkan tindakan balas dendam yang tidak menunjukkan 

nilai dan prinsip kenegarawanan. Mestinya petinggi Polri tidak perlu reaktif seperti 

itu, yang kita butuhkans sekarang bukan politik balas dendam seperti itu. Yang kita 

perlukan sekarang ini adalah membangun keutuhan bersama, penegakan hukum yang 

adil, dan memupuk proses demokrasi dengan kesabaran yang 

revolusioner.”(beritasatu.com)12  

Pasca kejadian ini, KPK pun gencar menginformasikan penangkapan Bambang Wijayanto 

melalui akun media sosial resmi mereka. KPK memiliki dua akun resmi media sosial yang 

dikelola oleh Biro Humas mereka, yakni facebook dan twitter. Untuk media sosial twitter, KPK 

sangat intens menginformasikan seputar penangkapan ini dan cenderung ke arah pencitraan 

seolah-olah untuk menanamkan persepsi bahwa KPK sedang dikriminalisasi. Sehingga muncul 

tagar #saveKPK yang kemudian menempati peringkat pertama world trending topic twitter.  

Dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengungkap dan menjelaskan 

kecenderungan isi pesan pencitraan KPK melalui media sosial twitter terkait kasus “Cicak vs 

Buaya jilid III.” 

I.2.Rumusan Masalah  

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah:  

                                                                                                                                                                                           
11 Permana, Direktur LBH Jakarta Sebut Penangkapan Bambang Motif Balas Dendam Polisi, aceh.tribunnews.com, 

: http://aceh.tribunnews.com/2015/01/23/direktur-lbh-jakarta-sebut-penangkapan-bambang-motif-balas-dendam-

polisi diakses pada tanggal 30 januari 2015. Pukul : 20: 36 
12 Paat, Penangkapan BW dinilai Balas Dendam Polisi ke KPK, beritasatu.com, 

http://www.beritasatu.com/hukum/243016-penangkapan-bw-dinilai-balas-dendam-polisi-ke-kpk.html diakses pada 

tanggal 30 januari 2015. Pukul 20: 37 
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1. Kecenderungan isi pesan apa yang paling sering muncul dalam kampanye Public 

Relations KPK pada fenomena Cicak vs Buaya jilid III di Twitter periode 23 januari 

sampai dengan 18 februari 2015? 

2.  Seberapa besar frekuensi kemunculan isi pesan tersebut? 

I.3.Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung kecendungan isi pesan dalam 

kampanye Public Relations melalui media sosial twitter KPK  pada fenomena Cicak vs Buaya 

jilid III. 

I.4.Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan terhadap 

perkembangan dan pendalaman bidang Public Relations studi Ilmu Komunikasi, khususnya 

pemahaman mahasiswa terkait penggunaan media sosial dalam kampanye Public Relations yang 

berdampak pada pembangunan citra positif institusi. 

2. Manfaat Praktis  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan, lembaga maupun 

institusi lainnya sebagai masukan dan bahan pertimbangan atau sebagai informasi guna 

penyempurnaan sistem di bidang kehumasan dalam menjalankan aktivitas dan pemanfaatan 

media sosial sebagai media untuk kampanye Public Relations dalam membangun citra positif. 

 


