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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi selalu membutuhkan Public Relations karena Public

Relations memiliki fungsi untuk menjembatani komunikasi antar stakeholder.

Kebutuhan komunikasi antar stakeholder dalam sebuah organisasi mutlak

diperlukan, karena dengan adanya komunikasi yang efektif maka diharapkan

dapat meningkatkan produktifitas dan mengurangi gesekan yang tidak perlu.

Peran Public Relations dalam organisasi politik semacam partai politik

pada hari ini dirasa sangat diperlukan, walaupun peran Public Relations itu sendiri

tidak harus ditangani oleh seorang petugas Public Relations profesional atau

berdiri sendiri sebagai sebuah divisi Public Relations. Terlebih lagi dalam sebuah

partai polik yang baru saja terbentuk maka fungsi kerja Public Relations akan

sangat banyak diperlukan, karena partai politik adalah organisasi yang harus

memiliki massa sebagai konstituen, sehingga proses sosialisasinya harus ditangani

dengan baik agar publik yang dihadapi tidak menganggap partai politik tersebut

sama saja dengan partai politik yang sudah ada sebelumnya.

Public Relations politik dalam sebuah partai politik selain berfungsi

sebagai jembatan komunikasi antara partai politik tersebut dengan basis massanya

juga berfungsi untuk melakukan kampanye dalam bentuk yang tidak formal.

Aktifitas kampanye bisa dilakukan dengan cara yang murah secara biaya tetapi

tetap mengena dan sesuai sasaran. Public Relations dalam aktifitas politik dapat

dikategorikan sebagai bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix, karena
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politik juga membutuhkan kegiatan pemasaran yang lazim dikenal dengan

marketing politik. Dalam kegiatan marketing politik, obyek yang dijual bukanlah

benda yang termasuk dalam kategori kebutuhan pokok yang berwujud nyata, dan

transaksinya tidak dilakukan dengan jual-beli konvensional, akan tetapi marketing

politik menurut O’Shaughnessy, seperti dikutip Firmanzah (2007), marketing

politik berbeda dengan marketing komersial. Marketing politik bukanlah konsep

untuk “menjual” partai politik (parpol) atau kandidat kepada pemilih, namun

sebuah konsep yang menawarkan bagaimana sebuah parpol atau seorang kandidat

dapat membuat program yang berhubungan dengan permasalahan aktual. Di

samping itu, marketing politik merupakan sebuah teknik untuk memelihara

hubungan dua arah dengan publik (Firmanzah, 2007:6).

Partai politik menurut UU No.2 Tahun 2011 seperti termuat dalam website

resmi departemen politik dan keamanan adalah organisasi yang bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan

stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara suka rela dan mempunyai

kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk

mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk

mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.
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Pada pemilu 2014, KPU menetapkan 12 partai politik yang lolos tahapan

verifikasi administrasi dan faktual sehingga berhak menjadi partai politik peserta

pemilu. Dari seluruh parpol tersebut, sebelas diantaranya adalah parpol lama dan

satu parpol baru yakni partai NasDem. Perlu untuk diketahui bahwa partai

NasDem merupakan satu-satunya partai baru yang lolos verifikasi KPU di seluruh

daerah di Indonesia, artinya partai ini telah menyiapkan dirinya dengan amat

sangat cermat untuk bisa bertarung dalam Pemilu 2014.

Partai NasDem adalah partai politik yang baru diresmikan di Hotel

Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh

Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi dengan nama yang sama yaitu

Nasional Demokrat. Dengan mengusung semboyan “Gerakan Perubahan” partai

NasDem berkembang menjadi partai politik yang cukup populer di masyarakat,

terlebih lagi karena partai NasDem didukung oleh seorang penguasa media

nasional, sehingga tingkat kemunculan iklan partai NasDem sangat tinggi. Hal ini

terlihat dari bisnis media yang dipimpinnya, Metro TV, yang selalu memberikan

berita terbaru seputar aktivitas Partai NasDem. Menurut berita yang ditulis Dany

Permana dalam website berita suaramerdeka.com (12/03/2013), berdasarkan hasil

survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia (LSI), Partai NasDem

menempati urutan ke empat dalam Lembaga Survei Indonesia (LSI) jika

pemilihan umum dilaksanakan saat ini. Total 5,9 persen suara akan diraup oleh

NasDem, mengungguli partai-partai lain yang memiliki kursi di DPR seperti PKB,

PPP, PKS, Gerindra, PAN, dan Hanura.
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Namun kondisi mulai berubah ketika muncul isu bahwa Hary

Tanoesoedibjo (HT) yang merupakan ketua dewan pakar partai NasDem

mengundurkan diri akibat berseberangan dengan Surya Paloh (SP). Seperti

diberitakan Ira Guslina dalam tempo.co (21/01/2013), isu mundurnya HT dan

beberapa tokoh penting sudah mencuat sejak 19 Januari 2013, kemudian isu ini

menguat dan memperlihatkan titik terang pada Minggu 20 Januari 2013, dan

puncaknya adalah ketika HT dan beberapa pengurus NasDem akan

mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin 21 Januari 2013 pukul 15.00

WIB.

Sejumlah media massa nasional mulai memberitakan tentang konflik

internal itu dalam porsi yang cukup besar. Pemberitaan tersebut mau tidak mau

ikut menggerus citra partai NasDem yang sebelumnya sempat mendapat respon

positif dari masyarakat. Konflik internal tampak semakin parah ketika beberapa

pengurus DPD Partai NasDem di beberapa daerah ikut mengundurkan diri. Media

massa melihat hal ini sebagai kejadian yang mempunyai nilai berita, sehingga

mereka sering mengulas kejadian ini. Imbas dari pemberitaan tersebut tentunya

masyarakat mulai menilai partai NasDem sebagai partai yang tidak solid, dan

tentunya hal ini merusak citra partai NasDem. Dampak dari konflik internal dan

pemberitaan dari media massa adalah menurunnya elektabilitas partai NasDem,

seperti diberitakan Dian Maharani dalam kompas.com (19/02/2013), yang mana

dalam survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Jakarta (LSJ), menunjukkan

elektabilitas partai NasDem hanya meraih suara 4,5 persen atau menurun

dibanding hasil survei lembaga lain sebelumnya, sedangkan bergabungnya HT
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dengan Partai Hanura menyebabkan elektabilitas Partai Hanura mengalami

kenaikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya atau mendapat suara

sebanyak 5,8 persen. Survei tersebut dilakukan pada tanggal 9 hingga 15 Februari

2013. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 1.225

calon pemilih dengan margin of error 2,8 persen. Pengumpulan data dilakukan

dengan teknik wawancara pada responden menggunakan kuesioner dengan

pertanyaan "Partai apakah yang akan dipilih seandainya pemilu dilaksanakan

sekarang?".

Konflik yang terjadi pada partai NasDem sebetulnya berada di tataran

pengurus pusat (DPP), akan tetapi konflik tersebut pasti akan memiliki dampak

hingga ke wilayah lokal (DPD) di setiap kota di Indonesia. Sebagai contoh yaitu

adanya berita oleh Mohammad Adam pada vivanews.com (21/01/2013) yaitu

tentang ketua DPW partai NasDem Jawa Barat yang mengundurkan diri karena

dirinya tidak mau terhina. Dalam berita lain oleh Eko Huda S dalam website

antara.com (24/01/2013) juga dikabarkan bahwa seluruh pengurus partai NasDem

perwakilan Singapura mengundurkan diri dengan alasan kekecewaan karena

partai NasDem dinilai tidak konsisten dalam menjalankan visi dan misi. Kejadian

tersebut harus diakui merupakan dampak dari konflik yang ada di tingkat pusat,

karena memiliki alasan yang hampir sama dan berbarengan dengan konflik yang

terjadi di tingkat pusat. Adanya konflik yang berdampak hingga tingkat daerah

tersebut, mau tidak mau turut mereduksi elektabilitas partai NasDem, sehingga

pengurus partai NasDem di tingkat kota dan kabupaten juga perlu menyusun

program untuk menyelamatkan nama partai NasDem dari citra yang tercoreng ini.
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Menanggapi kondisi yang terjadi, pasca kongres tanggal 25-27 Januari

2013, seperti yang diberitakan Ferry dalam suaraindonesia.co (08/02/2013),

partai NasDem telah membuat beberapa keputusan yang bertujuan untuk

menanggulangi beberapa permasalahan pokok yang terjadi. Keputusan tersebut

diantaranya adalah pengangkatan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan

Endriartono Sutarto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem periode

2013-2018. Penetapan ini resmi diumumkan oleh Majelis Tinggi Partai Nasdem

pada hari Jumat (08/02) saat mengumumkan daftar pengurus teras partai di Kantor

DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, selain

menetapkan Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto sebagai ketua dewan

pertimbangan partai, Ketua umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh juga

mengumumkan 70 nama pengurus baru DPP Partai yang nantinya akan langsung

aktif untuk periode kepengurusan 2013 - 2018. Sementara itu untuk pengukuhan

perangkat partai akan dikukuhkan 25 orang Dewan Pertimbangan, 24 orang

Dewan Pakar dan 7 orang Mahkamah Partai NasDem. Untuk DPP sendiri

nantinya akan dilantik sejumlah pimpinan dari bidang-bidang DPP.

Berhubungan dengan kondisi diatas, ketua umum DPP Partai NasDem

juga mengungkapkan beberapa hal yang terkait dengan apa yang terjadi pada

partai tersebut. Dalam berita detik.com (04/03/2013), Surya Paloh mengatakan

bahwa partai ini dibentuk berdasarkan Grand Design dan pergantian pengurus

yang terjadi merupakan by design oleh dirinya karena ada kontrak yang telah

disepakati. Surya Paloh juga menjelaskan tentang mundurnya beberapa pengurus

dan kader NasDem, disebutkan hal itu merupakan hal yang lumrah terjadi pada
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dunia politik praktis, karena pada awalnya Surya Paloh sendiri juga

mengundurkan diri dari Golkar untuk kemudian membentuk partai NasDem.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui

bagaimana manajemen public relations terkait dengan perbaikan citra partai

setelah didera permasalahan internal partai yang akhirnya menjadi konsumsi

publik. Selain sebagai partai baru, pemilihan partai NasDem juga didasarkan pada

segmentasi partai misi baru yaitu restorasi Indonesia. Selain itu mengingat partai

NasDem merupakan parpol baru yang belum mempunyai basis massa solid seperti

partai politik lain yang telah mapan. Sehingga peneliti menarik judul penelitian

“Manajemen Public Relations Partai NasDem dalam Memperbaiki Citra Positif

Partai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti

mengemukakan rumusan masalahnya tentang bagaimana manajemen Public

Relations partai NasDem dalam memperbaiki citra positif partai di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan

manajemen Public Relations partai NasDem dalam memperbaiki citra positif

partai di masyarakat
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D. Signifikansi Penelitian

D.1 Secara Akademis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan sumbangan wacana kepada

ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan dibidang Public Relations, serta

diharapkan mampu menjadi refleksi bagi para peneliti selanjutnya agar lebih

representatif dalam temuan penelitiannya

D.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran pada masyarakat

tentang bagaimana manajemen Public Relations partai, sehingga masyarakat

mempunyai pemahaman tentang fungsi Public Relations di bidang politik.

E. TINJAUAN PUSTAKA

E.1 Pengertian Public Relations Politik

Public Relations pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi, walaupun

agak berbeda dengan kegiatan komunikasi lainnya karena ciri dari komunikasi

Public Relations adalah komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik ini yang

harus dilakukan dalam kegiatan public relations, sehingga terciptanya umpan

balik yang merupakan prinsip pokok dalam kegiatan Public Relations.

E.1.1 Pengertian Public Relations

International Public Relations Associations (IPRA) mendefinisikan Public

Relations adalah fungsi manajemen dengan ciri yang terencana dan berkelanjutan

melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik (umum) untuk memperoleh

pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada
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hubungannya dengan penelitian opini publik diantara mereka. Untuk

mengaitkannya sedapat mungkin kebijaksanaan dan prosedur yang mereka pakai

untuk melakukan hal itu direncanakan dan disebarkanlah informasi yang lebih

produktif dan pemenuhan keinginan bersama yang lebih efisien (Soemirat dan

Ardianto, 2008:14).

Definisi lainnya dikatakan oleh Frank Jefkins bahwa Public Relations

adalah suatu sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan baik. Edward

Bernay dalam bukunya “Public Relations” menyebutkan bahwa Public Relations

mempunyai tiga arti: (1) penerangan kepada publik; (2) persuasi ditujukan kepada

publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik; (3) upaya untuk

menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga Prof. Byron Cristian menyebutkan

bahwa Public Relations merupakan suatu usaha yang secara sadar memotivasi

orang-orang terpengaruh, terutama melalui komunikasi agar timbul pikiran yang

sehat terhadap suatu organisasi, memberi rasa hormat, mendukung dan bertahan

dengan berbagai cobaan dan masalah (Soemirat dan Ardianto, 2008:13).

E.1.2 Pengertian Politik

Sementara itu definisi sederhana tentang politik adalah cara bagaimana

menguasai dan mempertahankan sesuatu. Pengertian lebih lanjut tentang politik

diungkapkan oleh beberapa ahli, menurut Meriam Budiardjo dalam bukunya

mengatakan bahwa politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu

sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari

sistem itu dan melaksanakan tujuan itu (Budiardjo, 2001:8). Jadi politik ialah
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suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu

sendiri.

Lain lagi pandangan dari Surbakti (1992:11), yang menyatakan bahwa

politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses

pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama

masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Public Relations

politik adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara persuasi kepada

masyarakat dengan tujuan memperoleh kesamaan pandangan, yang mana kegiatan

tersebut dijalankan dalam wilayah politik serta pemerintahan.

Public Relations dan politik merupakan dua konsep yang telah terjalin sejak

zaman dahulu, ini dibuktikan dengan melihat pada aristoteles dan sekolah

retorikanya yang mengajarkan seni komunikasi persuasif. Saat ini, aktifitas Public

Relations mengacu pada pendapat Bernays bahwa Public Relations adalah suatu

seni yang diterapkan pada ilmu pengetahuan dan memberikan kejelasan hubungan

antara komunikasi dan politik (Iseman, 2006).

Menurut Iseman dalam “Politics and Public Relations” (2006), Public

Relations politik mengacu pada strategi dan aktivitas komunikasi dalam proses

politik, dengan melakukan persuasi terhadap masyarakat dalam rangka membuat

satu persepsi yang sama. Dalam ranah politik, Public Relations berperan pada

berbagai cara. Fungsi publisitas dalam Public Relations merupakan suatu alat

untuk menambah kesadaran masyarakat terhadap kandidat cara ini dapat ditempuh
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melalui pemberitaan di media massa, penyelenggaraan kegiatan yang

mengedepankan nama kandidat, atau melalui suatu komunikasi langsung. Fungsi

utama Public Relations politik adalah membuat nama kandidat dikenal calon

pemilihnya, karena seorang kandidat tidak akan menang dalam pemungutan suara

jika namanya tidak dikenal oleh masyarakat.

Penggunaan Public Relations dalam urusan politik telah mencapai

perkembangan yang amat jauh. Iseman dalam “Politics and Public Relations”

(2006), menyatakan bahwa “peran Public Relations adalah untuk memberikan

informasi yang cukup kepada pemilih untuk mengembangkan pemahaman

pemilih terhadap posisi kandidat. Masyarakat perlu mengetahui siapa saja

kandidat yang bertarung dalam pemilihan, isu apa yang mereka bawa, dan

kandidat yang konsisten pada isu yang mereka bawa akan menjadi prioritas bagi

para pemilih. Publisitas yang baik dapat membantu menterjemahkan isu dan

posisi yang kompleks menjadi konsep yang dapat dipahami. Hal itu membantu

pemilih untuk memilah informasi yang kadang datang secara bertubi-tubi dan

membingungkan mereka, untuk kemudian para pemilih tersebut memfokuskan

diri untuk memberikan suara mereka secara bijak.

Menurut Corthell dalam “Public Relations and Politics: Background and

Contemporary Practice” (2008), Public Relations harus selalu beradaptasi

terhadap kondisi sosial masyarakat, dan melakukan penyesuaian pada rancangan

program yang akan dilaksanakan adalah kunci dalam menyeimbangkan

pendekatan dua arah yang dilakukan. Public Relations dalam tingkat ini

melakukan persuasi kepada publik setelah sebelumnya mendiskusikan dan
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memodifikasi keputusan dan langkah politik yang akan dilaksanakan, dengan

harapan membawa kedua pihak pada keputusan yang saling menguntungkan.

E.1.3 Persyaratan Public Relations Politik

Terdapat lima persyaratan mendasar bagi seorang yang ingin menjalani

Public Relations politik, yakni: (1) ability to communicate (kemampuan

berkomunikasi), (2) ability to organize (kemampuan berorganisasi), (3) ability

to get on with people (kemampuan untuk bergaul dengan atau membina

hubungan sosial), (4) personality integrity (berkepribadian utuh atau jujur), (5)

imagination (punya banyak ide atau kreatif).

1. Kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi bagi seorang

Public Relations politik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yakni ia harus

mampu berbicara di depan umum, harus mampu melakukan presentasi,

mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan data dan fakta, dan

mampu diwawancarai pers atau wartawan sebagai sumber berita, dan

kemampuan komunikasi lisan lainnya. Dalam komunikasi lisan ia harus

mampu membuat press release untuk dikirim ke media massa, membuat

berita, artikel dan feature untuk in house journal yang diterbitkan

perusahaan, menulis laporan, membuat naskah pidato untuk manajemen,

menulis konsep iklan layanan masyarakat, menulis brosur atau selebaran,

dan bentuk komunikasi tulisan lainnya.

2. Kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Seorang Public Relations

politik harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi masalah di dalam

dan di luar organisasi, termasuk kemampuan menyusun rencana kegiatan



13

dan pelaksanaannya. Seorang Public Relations diharap mampu

mengorganisasikan berbagai kegiatan Public Relations politik. Hari-

harinya selalu terisi dengan berpikir, merencanakan, membuat anggaran,

negosiasi, evaluasi, membuat laporan, dan lainnya. Singkatnya seorang

Public Relations politik harus bekerja keras dan mampu berpikir jernih

dan obyektif.

3. Kemampuan bergaul dan membina relasi. Seorang Public Relations politik

harus mampu berhubungan dan bekerja sama dengan berbagai macam

orang, dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan orang-orang

yang berbeda, termasuk dengan orang-orang dari berbagai tingkatan.

Setiap Public Relations politik harus selalu memperluas jaringannya

karena karena dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat Public

Relations politik. Personal approaching (pendekatan personal) harus

dilakukan oleh seorang Public Relations politik, kendati dalam koridor

mempertahankan integritas profesi masing-masing. Seorang Public

Relations politik yang handal sangat luas pergaulannya, bahkan banyak

dikenal orang. Ada pula Public Relations politik yang acapkali menjadi

newsmaker atau pembuat berita di surat kabar, majalah atau televisi.

Kurang pergaulan bagi seorang Public Relations menjadi kartu mati untuk

perkembangan karirnya.

4. Kepribadian yang utuh atau jujur. Seorang Public Relations politik harus

mempunyai kredibilitas yang tinggi, yakni dapat diandalkan dan dipercaya

oleh orang lain, dan dapat diterima sebagai orang yang memiliki
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kepribadian yang utuh atau jujur. Seorang Public Relations politik yang

menjadi sumber berita bagi pers atau media massa, harus menyampaikan

informasi yang dapat dipercaya dan memiliki nilai berita yang tinggi.

Dalam melakukan kegiatan, Public Relations politik selalu menerapkan

etika profesi Public Relations politik yang berlaku sehingga tidak

menimbulkan misinformation, miscommunication, atau misunderstanding.

Hubungan yang diharapkan terjadi adalah tercapainya saling pengertian

dengan publiknya.

5. Banyak ide dan kreatif. Seorang Public Relations politik harus memiliki

wawasan yang luas, permasalahan serumit apapun mengetahui benang

merah persoalannya. Seorang Public Relations politik dituntut untuk

berpikir kreatif. Seringkali dalam mengambil tindakan tidak selalu harus

polos atau berbicara hitam-putih, kadangkala harus abu-abu, sepanjang

tidak berdusta mengenai fakta yang diungkap, tetapi penyampaiannya

cukup diplomatis. Seorang Public Relations politik harus terus mengasah

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan lainnya, karena semakin hari

tugasnya semakin berat. Dalam masyarakat yang semakin kritis,

perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan perusahaan yang

semakin tajam, dan perusahaan selalu bersentuhan dengan pers atau media

massa sebagai pembentuk opini publik (Soemirat dan Ardianto. 2008:

159).
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E.2 Peran Public Relations Politik

Aktivitas Public Relations merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan

dan bersifat Public Relations dimana proses kerjanya merupakan satu kesatuan

yang secara terus menerus berlangsung. Bidang Public Relations adalah studi

yang menyangkut sikap manusia, dibutuhkan ketajaman dan kepekaan analitis,

serta data yang dapat diandalkan sehingga dalam pelaksanaan aktivitas tersebut,

seorang praktisi Public Relations akan menggunakan konsep-konsep manajemen

untuk mempermudah tugas-tugasnya, seperti perencanaan, pelaksanaan dan

pengevaluasian pelaksanaan program-program (Kasali, 1994:32).

Public Relations sebagai suatu konsep operasional yang terpadu dengan

kemampuan berkomunikasi, filsafat bisnis dan strategi manajemen untuk

menciptakan citra, oleh karena itu kegiatan atau aktivitas Public Relations dapat

dibagi ke dalam tiga bidang atau wilayah seperti yang dikemukakan oleh Corthell

dalam “Public Relations and Politics: Background and Contemporary Practice”

(2008), yang masing-masing dari sektor tersebut memiliki karakteristiknya sendiri

yang mempengaruhi struktur dan manajemen departemen humasnya. Aktivitas

Public Relations dalam politik adalah sebagai berikut:

a. Kampanye Politik

Pada masa kini, Public Relations menangani peran yang vital dalam

menajemen dan strategi kampanye politik. Menurut Denton dan Woodward

(1998) dalam bukunya “Political Communication in America (edisi ke-3)”

seperti dikutip Corthell dalam “Public Relations and Politics: Background and

Contemporary Practice” (2008), disebutkan bahwa fokus kerja Public



16

Relations adalah fungsi dan peran dalam komunikasi politik. Denton dan

Woodward membantah bahwa suatu kampanye politik yang modern dapat

dilakukan melalui latihan secara terus menerus dalam berkomunikasi yang

mana didahului oleh riset yang ilmiah dan diterapkan melalui metode yang

sistematis. Dalam kampanye politik modern diperlukan keahlian secara

profesional yang mana dapat dilakukan oleh konsultan dan praktisi Public

Relations. Sebagai contoh, Denton dan Woodward mencontohkan dari

terpilihnya Ronald Reagan sebagai presiden Amerika yang mana dilakukan

bukan dengan jalan kampanye politik secara terus menerus.

b. Periklanan

Holtz-Bacha (2008), dalam esai akademisnya yang berjudul “The Sage

Handbook of Political Advertising” seperti dikutip Corthell dalam “Public

Relations and Politics: Background and Contemporary Practice” (2008),

menjelaskan bahwa ada suatu tumpang tindih antara periklanan dan Public

Relations dalam dunia politik, tetapi hal ini dianggap wajar sejauh iklan politik

tersebut berdampak positif pada pencitraan. Dalam periklanan politik yang

merupakan salah satu bentuk praktik Public Relations, semua tingkatan

masyarakat merupakan sasaran dari iklan tersebut. Dalam iklan politik, seorang

kandidat sering mewujudkan dirinya dalam iklan televisi yang lebih

menekankan perhatian pada citra dan kualitas pribadi, daripada

mengedepankan informasi tentang isu apa yang hendak diusung sang calon dan

bagaimana dia memposisikan dirinya. Gagasan untuk pencitraan, yang mana

diberlakukan juga bagi organisasi seperti halnya pada seorang calon politisi,
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mengarahkan  pada kemapanan citra akan kredibilitas dan kepercayaan, yang

akan menjamin dukungan jangka panjang tanpa keharusan meminta

pemahaman untuk masing-masing keputusan seperti yang kita ketahui,

disanalah tujuan utama Public Relations dalam politik.

c. Pencitraan

Nimmo (1976) dalam bukunya “Candidates And Their Images” seperti

dikutip Corthell dalam “Public Relations and Politics: Background and

Contemporary Practice” (2008), menjelaskan tentang konsep pencitraan dalam

kampanye politik. Nimmo setuju dengan pernyataan dari Albert J Sullivan

tentang perbedaan dalam hubungan antara citra dan realita. Sullivan

menuliskan bahwa tujuan Public Relations adalah untuk menghadirkan citra

secara nyata. Nimmo akhirnya sampai pada kesimpulannya tentang konsep

pencitraan. “Begitulah, Public Relations adalah citra dan cerminan dari seluruh

bagian dari sebuah produk atau organisasi sebagaimana kita ketahui”.

E.3 Citra dan Reputasi Partai Politik sebagai Salah Satu Target Public

Relations Politik

Fungsi Public Relations dalam suatu organisasi adalah untuk membina

hubungan dua arah dengan publiknya sehingga tercipta suatu citra yang

diharapkan. Citra dan reputasi dari suatu partai politik merupakan bekal utama

dalam pencapaian suara saat pemilu berlangsung, oleh karena itu salah satu tugas

seorang public relations dalam suatu partai politik adalah untuk membangun citra

dan reputasi dari organisasi tersebut.
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E.3.1 Pengertian Partai Politik

Pengertian partai politik menurut UU No.2 Tahun 2008 dalam website

polkam.go.id adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai politik, yaitu organisasi manusia dimana didalamnya terdapat

pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai ideologi

(ideal objective), mempunyai program politik (political platform, material

objective) sebagai rencana pelaksanaan atau cara pencapaian tujuan secara lebih

prakmatis menuruit penahapan jangka dekat sampai jangka panjang serta

mempunyai ciri berupa keinginan untuk berkuasa (Kantaprawira, 2004:63).

Menurut Neumann dalam Kantaprawira (2004), partai politik adalah

bagian organisasi masyarakat yang merupakan unsur-unsur aktif dalam bidang

politik, yaitu yang berhubungan dengan pengawasan terhadap kekuasaan

pemerintahan dan mereka yang berlomba untuk memperoleh dukungan dari rakyat

yang mempunyai pandangan berbeda. Hal ini merupakan perantara yang penting

yang menghubungkan kekuatan sosial dan ideologi dengan institusi pemerintahan

resmi serta merealisasikan keduanya pada tindak politik di dalam masyarakat

politik yang lebih besar.

Sedangkan menurut Edmund Burke dalam bukunya Upon the Cause of the

Present Discontents, partai politik adalah suatu kumpulan manusia untuk
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memajukan keinginan-keinginan bersama, yaitu kepentingan nasional melalui

prinsip-prinsip khusus yang sudah disepakati (Kantaprawira, 2004 : 63-64).

Dari beberapa pengertian tentang partai politik dapat disimpulkan bahwa

secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan

stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai

kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk

mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk

mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Sedangkan fungsi partai politik dalam masyarakat menurut Kantaprawira

(2004) adalah sebagai berikut:

a) Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti mendudukkan orang-

orangnya menjadi pejabat pemerintahan, sehingga dapat turut serta mengambil

atau menentukan keputusan politik atau output pada umumnya.

b) Berusaha melakukan pengawasan, bahkan bila perlu menjadi oposisi, terhadap

kelakuan, tindakan, kebijakan para pemegang otoritas (terutama dalam keadaan

mayoritas pemerintahan tidak berada dalam tangan partai politik).

c) Berperan untuk dapat memadu tuntutan-tuntutan yang masih mentah, sehingga

partai politik bertindak sebagai penafsir kepentingan dengan mencanangkan isu-

isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat secara luas

(Kantaprawira, 2004:63).
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E.3.2 Pengertian Citra dan Reputasi

Citra adalah sejumlah keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, kesan-

kesan yang dipunyai seseorang terhadap suatu objek. Citra adalah sesuatu yang

abstrak atau intangible, akan tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian,

pengertian dari khalayak terhadap suatu organisasi. Citra positif akan terbentuk

jika hubungan antara organisasi dengan khalayaknya terjalin dengan harmonis

(Ruslan, 2003:50).

Kamus Werbster's Ninth Collegiate menurut Vos (1992), memberikan

sejumlah definisi tentang konsep citra, pertama, citra adalah sebuah gambaran

atau imitasi dari bentuk seseorang ataupun barang. (kita bisa bertanya, kepada

bentuk apa citra tersebut akan bergantung dalam sudut pandang yang terpilih)

Kedua, citra adalah sebuah gambaran yang terlihat dan bisa dilihat,

inkarnasi (penjelmaan), sebuah bentuk ilustrasi, dan sesuatu yang muncul secara

tiba-tiba (bersifat kuno).

Ketiga, citra adalah sebuah gambaran mental akan sesuatu yang

sebenarnya tidak ada, kesan: sebuah konsepsi mental yang dipegang oleh anggota

dari sebuah grup, dan simbolis dari perilaku dasar serta orientasi; ide dan konsep.

Keempat, citra adalah gambaran yang bersifat umum diperhitungkan

melalui media massa. Hal ini mengasumsikan pandangan yang lebih pasif

terhadap peranan penerimaan (recievers).

Kelima, citra adalah sekumpulan nilai yang diberikan oleh fungsi

matematika yang cocok pada subkumpulan bidang tertentu, (apa yang dilihat
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sebagai karakteristik dari sebuah objek, dimana karakteristik tersebut memaknai

sifat yang dimaksud).

Citra adalah sebuah pengalaman yang membutuhkan tempat pada benak

setiap orang. Berdasarkan pendapat Wierenga dan Van Raalj (dalam Vos. 1992),

konsep citra berasal dari psikoanalisis, dimana alam bawah sadar memainkan

peran utama. Salah satu contohnya adalah Spittler yang menulis novel mengenai

The Image (citra). Ia menguji fakta bahwa gambaran dari figur kunci pada masa

kecil secara tidak sadar akan diproyeksikan kepada orang lain (winkler Prins,

dalam Vos. 1992).

Citra bersifat pribadi. Menurut Kotler & Fox (dalam Vos. 1992), citra

adalah persepsi yang lebih pribadi pada sebuah objek atau lebih berbeda (persepsi)

dari setiap orangnya. Hal ini tidak hanya berupa cerminan dari organisasi saja,

melainkan citra yang dibangun oleh penerima pesan itu sendiri sehingga penerima

pesan memiliki peran yang aktif. Sebagaimana citra dapat berbeda dari satu sama

lain dari setiap orang, kesamaan variasi dapat ditemukan pada hubungan

kelompok yang berbeda. Davling (dalam Vos. 1992) menyatakan tentang citra

diantara publiknya, yaitu: karena sebuah organisasi melayani publik yang

beragam dan memiliki cara-cara berinteraksi yang berbeda dengan perusahaan,

setiap kelompok ini memiliki citra yang berbeda pada perusahaan-perusahaan

tertentu. dengan begitu, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki sebuah citra,

tetapi beberapa citra. Dengan melihat fakta bahwa citra dapat memiliki perbedaan

isi atau makna pada publik internal maupun eksternal, maka hal tersebut menjadi

sangat penting dalam mengukur kegunaan instrumen.
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Citra berhubungan dengan waktu. Menurut Balu (dalam Vos. 1992), citra

ditujukan untuk perubahan yang nyata atau signifikan, dan dipengaruhi oleh

peristiwa-peristiwa baru yang berhubungan dengan organisasi atau pengembangan

dalam lingkungan sosial organisasi. Citra bisa berasal dari perubahan lingkungan,

juga dari perubahan dalam tubuh organisasi yang membentuk citra

perusahaan/lembaga. Baik secara perlahan maupun cepat. Pengukuran tunggal

biasanya cukup mampu untuk melihat keterikatan waktu secara alamiah dari

sebuah citra. Untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu, pengukuran

biasanya dilakukan secara periodik. Hal ini tidak menandakan bahwa setiap

pengukuran perlu dilakukan berkelanjutan setiap saat.pengukuran juga dapat

dilakukan untuk merevisi benefit serta menyusun strategi kebijaksanaan.

Menurut Davies (2003:61), reputasi memiliki sejumlah elemen-elemen,

yang paling penting adalah pandangan dari organisasi oleh dua pemegang saham

utama (saham di perusahaan dan saham publik), para pekerja, dan para pelanggan.

Karena studi reputasi perusahaan atau lembaga relatif baru, beberapa dari

terminologinya belum distandarisasikan. Dalam beberapa penulisan tentang

reputasi perusahaan atau lembaga, istilah identitas seringkali digunakan untuk

mengacu pada hal ini sebagai identitas visual perusahaan.

Berikut ini beberapa definisi yang diungkap Davies (2003:61),

Citra diambil untuk mengartikan pandangan perusahaan yang

diselenggarakan oleh para pemegang saham eksternal, terutama yang dipegang

oleh para pelanggan. Identitas diambil untuk mengartikan hal-hal internal, yaitu

pekerja dan pandangan perusahaan. Bagaimana kita melihat diri kita. Reputasi
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diambil agar menjadi istilah kolektif yang mengacu pada semua pandangan

terhadap reputasi perusahaan, termasuk identitas dan citra, yang dilakukan oleh

pemegang saham.

Para pemegang saham yang berbeda dapat memiliki citra yang berbeda

teradap perusahaan yang sama, dan cenderung ada celah-celah antara apa yang

dipikirkan perusahaan tentang apa yang diinginkan pelanggan dan apa yang

membuat perusahaan tersebut berpikiran tentang apa yang diinginkan pelanggan.

Identitas dan citra, keduanya dipasangkan dalam kebudayaan tersebut.

Ketiganya berinteraksi. Citra dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang

dimiliki oleh kelompok eksternal dengan perusahaan tersebut. Identitas dalam

cara yang sama dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kerja di tempat kerja.

Jika visi dan kepemimpinan dari firma tersebut pantas, identitas dan citra akan

melampauinya.

Webster (dalam Sutisna. 2001) mendefinisikan citra sebagai gambaran

mental atau konsep tentang sesuatu. Kotler (dalam Sutisna. 2001) secara luas

mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran, dan kesan-kesan yang dimiliki seseorang pada suatu obyek. Obyek

dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok orang atau lainnya yang dia

ketahui. Jika obyek itu berupa organisasi, berarti seluruh keyakinan, gambaran

dan kesan atas organisasi dari seseorang merupakan citra.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa citra itu ada, tetapi tidak

nyata atau tidak dapat digambarkan secara fisik karena citra hanya ada dalam
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pikiran. Walaupun demikian bukan berarti citra tidak dapat diketahui, diukur, dan

diubah, tetapi perubahannya relatif lambat.

Citra yang baik dari organisasi merupakan aset, karena citra berdampak

pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai

hal. Gronoos (dalam Sutisna. 2001) mengidentifikasikan bahwa terdapat empat

peran citra bagi suatu organisasi.

Pertama, citra menceritakan harapan bersama dengan kampanye

pemasaran eksternal, seperti periklanan, penjualan pribadi dan komunikasi dari

mulut ke mulut. Citra mempunyai dampak pada adanya pengharapan. Citra yang

positif lebih memudahkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif, dan

membuat orang-orang lebih mengerti dengan komunikasi dari mulut ke mulut.

Tentu saja citra negatif berdampak sebaliknya. Citra yang netral atau tidak

diketahui mungkin tidak menyebabkan kehancuran, tetapi itu tidak menyebabkan

komunikasi berjalan lebih efektif.

Kedua, citra sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada

kegiatan perusahaan. Kualitas teknis dan khususnya kualitas fungsional dilihat

melalui saringan ini. Jika citra baik, citra menjadi pelindung terhadap kesalahan

kecil pada kualitas teknis atau fungsional. Artinya jika suatu waktu terdapat

kesalahan kecil dalam fungsi suatu produk (dan tidak berakibat fatal pada

pengguna), biasanya citra masih mampu menjadi pelindung dari kesalahan

tersebut. Namun hal itu sebaiknya tidak terjadi secara berulang kali.jika kesalahan

kecil sering terjadi, maka citra tidak menjadi pelindung kualitas fungsional lagi.

Perlindungan menjadi tidak berarti dan akhirnya citra akan berubah menjadi
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negatif. Citra yang negatif akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas

pada konsumen.

Ketiga, citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan dari

konsumen. Ketika konsumen membangun harapan dan realitas pengalaman dalam

bentuk kualitas pelayanan teknis dan fungsional, kualitas pelayanan yang

dirasakan menghasilkna perubahan citra. Jika kualitas pelayanan yang dirasakan

memenuhi dan bahkan melebihi citra, maka citra akan mendapat penguatan dan

peningkatan, dan begitu pula sebaliknya.

Keempat, citra berpengaruh penting terhadap manajemen. Dengan kata

lain citra mempunyai dampak internal. Citra yang kurang nyata dan jelas mengkin

akan mempengaruhi sikap keyawan terhadap perusahaan. Citra negatif dan tidak

jelas maungkin akan berpengaruh negatif pada kinerja keryawan dan juga akan

berpengaruh pada hubungannya dengan konsumen dan kualitas.

E.3.3 Citra dan Reputasi Partai Politik

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang citra yang telah disebutkan

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa citra partai politik adalah gambaran dan

kesan yang dimiliki oleh sebuah partai politik berdasarkan penilaian masyarakat.

Namun citra berbeda dengan reputasi, walau saling terkait. Citra adalah

kesan awal yang terbentuk, pengetahuan dan persepsi sesaat. Mengutip pendapat

Alifahmi dalam theprworld.com menjelaskan bahwa reputasi merupakan penilaian

jangka panjang. Penilaian secara kumulatif itu menyimpulkan seseorang atau

perusahaan itu baik atau buruk, hebat atau biasa, besar atau kecil, kuat atau lemah,

serta sangat dihargai dan dikagumi atau sebaliknya. Citra kumulatif yang
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terbangun di benak publik itu pada akhirnya membentuk reputasi korporat yang

tertanam setelah bertahun-tahun. Tragisnya, reputasi positif puluhan itu bisa

hancur dan rusak dalam hitungan menit. Oleh karena itu, reputasi korporat perlu

terus dipelihara dan dirawat secara hati-hati melalui beberapa dimensinya.

Reputasi partai politik dapat disimpulkan adalah penilaian jangka panjang

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sebuah partai politik berdasarkan waktu

tertentu. Reputasi partai politik dibangun oleh bagaimana respon dan interaksi

dari partai politik tersebut terhadap stakeholder selama beberapa waktu.

E.3.4 Peran Public Relations Dalam Menciptakan Citra Partai Politik

Public Relations dalam partai politik dapat dikatakan berperan dalam

menciptakan citra partai tersebut, mengacu pada salah satu peran dari Public

Relations politik yaitu untuk melakukan pencitraan. Pada hakikatnya Public

Relations adalah aktiftas. maka sebenarnya tujuan Public Relations dapat

dianalogikan dengan tujuan komunikasi yakni adanya penguatan dan perubahan

kognisi, afeksi dan perilaku komunikasinya. Namun kata "Relations" yang

menunjukan kata kerja aktif maka harus dilihat dari dua kepentingan yaitu

organisasi dan publik sehingga tujuan Public Relations adalah terpeliharanya dan

terbentuknya saling pengertian (aspek kognisi), menjaga dan membentuk saling

percaya (aspek afeksi) dan memelihara serta menciptakan kerjasama (aspek

psikomotoris).

Citra yang baik dari organisasi merupakan aset, karena citra berdampak

pada persepsi konsumen dari komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai
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hal. Gronoos (dalam Sutisna. 2001) mengidentifikasikan bahwa terdapat empat

peran citra bagi suatu organisasi.

Pertama, citra menceritakan harapan bersama dengan kampanye

pemasaran eksternal, seperti periklanan, penjualan pribadi dan komunikasi dari

mulut ke mulut. Citra mempunyai dampak pada adanya pengharapan. Citra yang

positif lebih memudahkan organisasi untuk berkomunikasi secara efektif, dan

membuat orang-orang lebih mengerti dengan komunikasi dari mulut ke mulut.

Tentu saja citra negatif berdampak sebaliknya. Citra yang netral atau tidak

diketahui mungkin tidak menyebabkan kehancuran, tetapi itu tidak menyebabkan

komunikasi berjalan lebih efektif.

Kedua, citra sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada

kegiatan perusahaan. Kualitas teknis dan khususnya kualitas fungsional dilihat

melalui saringan ini. Jika citra baik, citra menjadi pelindung terhadap kesalahan

kecil pada kualitas teknis atau fungsional. Artinya jika suatu waktu terdapat

kesalahan kecil dalam fungsi suatu produk (dan tidak berakibat fatal pada

pengguna), biasanya citra masih mampu menjadi pelindung dari kesalahan

tersebut. Namun hal itu sebaiknya tidak terjadi secara berulang kali.jika kesalahan

kecil sering terjadi, maka citra tidak menjadi pelindung kualitas fungsional lagi.

Perlindungan menjadi tidak berarti dan akhirnya citra akan berubah menjadi

negatif. Citra yang negatif akan menimbulkan kemarahan dan perasaan tidak puas

pada konsumen.

Ketiga, citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan dari

konsumen. Ketika konsumen membangun harapan dan realitas pengalaman dalam
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bentuk kualitas pelayanan teknis dan fungsional, kualitas pelayanan yang

dirasakan menghasilkna perubahan citra. Jika kualitas pelayanan yang dirasakan

memenuhi dan bahkan melebihi citra, maka citra akan mendapat penguatan dan

peningkatan, dan begitu pula sebaliknya.

Keempat, citra berpengaruh penting terhadap manajemen. Dengan kata

lain citra mempunyai dampak internal. Citra yang kurang nyata dan jelas mengkin

akan mempengaruhi sikap keyawan terhadap perusahaan. Citra negatif dan tidak

jelas maungkin akan berpengaruh negatif pada kinerja keryawan dan juga akan

berpengaruh pada hubungannya dengan konsumen dan kualitas.

Menurut Arifin seperti dikutip Ardianto dalam “Strategi PR Politik Para

Kandidat  Dalam Pilkada” (2008), Public Relations politik tumbuh pesat di

Amerika Serikat setelah Perang Dunia, sebagai suatu upaya alternatif untuk

mengimbangi propaganda yang dipandang membahayakan kehidupan sosial dan

politik. Pada waktu itu, presiden Theodore Rossevelt (1945) mendeklarasikan

pemerintahannya sebagai square deals (jujur dan terbuka). Dengan demikian,

dikembangkanlah Public Relations politik sebagai bentuk kegiatan dalam

melakukan hubungan dalam masyarakat secara jujur, terbuka, rasional, dan timbal

balik, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan

masyarakat, yang dimulai dengan menciptakan rasa memiliki bagi masyarakat.

tujuannya agar pemerintah mendapat citra yang baik dari rakyat dan mendapat

dukungan positif dari rakyatnya.
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Model citra dari Bill Canton

Sumber: Soemirat-Ardianto (2003).

Keterangan gambar

Kesan : segala yang dirasakan dalam pikiran dan sebagaimana sesudah

melihat, mendengar, merasakan; perasaan yang membekas.

Konsepsi : Pendapat atau pangkal pendapat, pengertian pendapat; rancangan:

cita-cita dan sebagaimana yang telah ada dalam pikiran.

Perasaan : Pertimbangan batin atas sesuatu; pendapat

(Kamus Standar Bahasa Indonesia:2001).

Ketika suatu organisasi mempunyai citra yang buruk dan tidak jelas,

mereka berusaha menjelaskan mengapa citranya buruk dan tidak jelas. Seringkali

jawaban mereka tanpa disetai analisis yang benar dan alasan yang jelas. Tentu saja

hal ini akan menimbulkan tindakan yang salah. Misalnya tindakan perusahaan

kosmetik (kampanye iklan atau melibatkan media massa). Hal ini sering tidak

menjawab kesalahan yang sebenarnya. Tindakan seperti itu mempunyai dampak

yang terbatas atau bahkan mungkin merusak citra (Ardianto,2008).

Kesan

Konsepsi

Perasaan

Citra
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Pada dasarnya, ada dua atau lebih alasan mengapa terlihat ada masalah

citra. Pertama, organisasi dikenal, tetapi mempunyai citra yang buruk, dan kedua,

organisasi tidak dikenal dengan baik dan oleh karena itu dia mempunyai citra

yang tidak jelas. Citra disarakan pada pengalaman yang telah lama berlaku.

Jika citra negatif, mungkin salah satunya disebabkan oleh pengalaman

buruk konsumen. Dalam hal demikian terdapat masalah berkenaan dengan

kualitas teknis atau fungsional. Pada situasi tersebut, jika manajemen

menggunakan biro iklan untuk merencanakan kampanye iklan dan menyampaikan

pesan bahwa perusahaan berorientasi pelayanan, kesadaran konsumen, modern,

atau apapun isinya, hanya akan menghasilkan bencana bagi organisasi.

Citra adalah realitas, oleh karena itu jika komunikasi pasar tidak cocok

dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Periklanan yang tidak

didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi dari

kenyataan yang dirasakan. Akibatnya, ketidakpuasan akan muncul dan akhirnya

konsumen mempunyai persepsi yang buruk terhadap organisasi.

Citra yang baik dari suatu organisasi akan menguntungkan bagi

organisasi. Citra yang baik berarti masyarakat mempunyai kesan positif

terhadap suatu organisasi, sedangkan citra yang kurang baik berarti masyarakat

mempunyai kesan negatif terhadap suatu organisasi.

E.4 Aktivitas Public Relations Politik Dalam Pencitraan

Aktifitas Public Relations menitik beratkan dan memperhatikan bagaimana

organisasi berhubungan dengan masyarakat. Dalam kegiatan Public Relations

terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu
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badan dengan publiknya, usaha untuk memberikan atau menanamkan kesan yang

menyenangkan, sehingga menimbulkan opini publik yang menguntungkan bagi

kelangsungan hidup badan atau organisasi itu.

Menurut Grunig dan Hunt (1984) aktifitas Public Relations secara umum

dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Bekerja sebagai penghubung antara

organisasi dengan publiknya. Yang didalamnya mencakup proses menciptakan

dan memelihara citra serta membentuk opini publik yang positif tentang

organisasi didepan publik. 2) Menyediakan dan memberikan informasi kepada

khalayak tentang kegiatan dan produk perusahaan secara detail dalam rangka

menciptakan pengetahuan dan pemahaman publik terhadap organisasi. 3)

Memantau, meneliti dan menafsirkan pendapat umum berkenaan dengan segala

kegiatan dan kepentingan organisasi. Grunig dan Hunt (1984), menjelaskan

bahwa perkembangan Public Relations dalam praktiknya dikelompokkan dalam

empat model, baik secara konseptual maupun manajemen komunikasi:

1. Model Agentry Pers atau Model Propaganda (press agentry)

Dalam hal ini Public Relations melakukan propaganda melalui

komunikasi searah untuk memberikan publisitas yang menguntungkan

organisasi dan khususnya menghadapi media massa. Walaupun terkadang

pemberian informasinya tidak jujur sebagai upaya memanipulasi hal negatif

atas organisasinya.

2. Model Informasi Publik (Informan public)

Dalam hal ini Public Relations bertindak sbagai journalis in residence

artinya ia bertindak sebagai wartawan dalam rangka untuk menyebarluaskan
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informasi kepada publik dan mengendalikan informasi terhadap media massa.

Pada model ini, sudah ada nilai kejujuran meskipun masih satu arah. Model

informan public ini cenderung lebih baik dan banyak mengandung kebenaran

karena penyebarannya menggunakan news letter, brosur dan surat langsung.

3. Model Asimetris Dua Arah (Two Way Assymetrical Model)

Pada jenis ini, Public Relations dalam menyampaikan pesannya

berdasarkan riset dan strategi ilmiah (scientific strategy) untuk berupaya

membujuk publik agar mau bekerjasama, bersikap dan berfikir sesuai yang

diharapkan oleh organisasi. Praktik komunikasinya dua arah, meskipun belum

seimbang.

4. Model Simetri Dua Arah (two way symmetrical model)

Model ini, Public Relations melakukan kegiatan berdasarkan penelitian

dan menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola dan memperbaiki

pemahaman publik secara strategik.

Dari definisi, fungsi, ciri serta aktivitas yang dilakukan oleh Public

Relations diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan utama dari

aktivitas Public Relations adalah terbentuknya citra positif pada khalayak sebuah

organiasasi tidak hanya internal lembaga tapi juga eksternal lembaga.

Menurut Kotler, citra adalah sebuah keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran dan kesan-kesan yang dipunya seseorang terhadap suatu objek. Objek

yang ada tersebut bisa berupa orang, organisasi atau kelompok orang atau yang

lainnya yang dia ketahui (Sutisna, 2001:83). Sedangkan menurut Ruslan (2003),

citra adalah sesuatu yang abstrak atau intangible, akan tetapi wujudnya dapat
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dirasakan dari hasil penilaian, pengertian dari khalayak terhadap suatu organisasi

tertentu.

Menurut Jefkins dalam Soemirat dan Ardianto (2008:117), ada beberapa

jenis citra yang dikenal didunia Public Relations, yaitu:

1. Citra Bayangan (mirror image)

Yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen terhadap public eksternal dalam

melihat perusahaannya.

2. Citra yang Berlaku (current image)

Yaitu citra yang terdapat pada public eksternal, yang berdasarkan pengalaman

atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman public eksternal. Citra

ini bisa saja bertentangan dengan citra bayangan.

3. Citra yang Diharapkan (wish image)

Yaitu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra harapan ini biasanya

dirumuskan dan diperjuangkan untuk menyambut sesuatu yang relatif baru,

yakni khalayak belum memiliki informasi yang memadai.

4. Citra Majemuk (multiple image)

Yaitu sejumlah individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya

dapat membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan keseragaman

citra seluruh organisasi atau perusahaan.

Menurut Gronroos (dalam Sutisna, 2001:332), peran citra ada empat yaitu

sebagai berikut:

1. Citra menceritakan harapan, bersama dengan kampanye pemasaran eksternal,

seperti periklanan, penjualan pribadi melalui komunikasi dari mulut ke mulut.
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Citra positif lebih mudah bagi organisasi untuk berkomunikasi yang efektif

karena kepercayaan akan mudah timbul pada khalayak sedangkan citra

negatif akan lebih sulit karena image yang ada dalam benak khalayak sudah

negatif.

2. Citra sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi terhadap kegiatan,

permasalahan dan kualitas fungsional. Jika sudah mempunyai citra negatif

akan menimbulkan perasaan konsumen yang tidak puas dan marah dengan

pelayanan yang buruk.

3. Citra adalah fumgsi pengalaman dan harapan konsumen. Ketika konsumen

mengemban realitas pengalaman dan harapan dalam bentuk kualitas

pelayanan teknis dan juga fungsional kualitas pelayanan dirasakan akan

menimbulkan perubahan citra.

4. Citra mempunyai pengaruh yang penting pada manajemen. Dengan kata lain

citra mempunyai dampak internal. Citra yang kurang nyata dan jelas mungkin

akan mempengaruhi karyawan terhadap organisasi yang mempekerjakannya.

Disamping beberapa prinsip diatas, menurut Sutisna (2001:335), sesering

dan sebaik apapun aktivitas Public Relations yang dilaksanakan tidak akan ada

artinya tanpa ada dukungan dari media, dalam hal ini adalah pers. Seandainya

aktivitas tersebut tanpa dukungan media massa maka kegiatan tersebut hanya akan

mempunyai pengaruh terhadap kelompok masyarakat dimana kegiatan itu

dilaksanakan. Untuk mendapat dukungan dari media massa jalinan hubungan

perlu dilakukan karena hal ini penting untuk mendapat publikasi dari media.
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E.5 Manajemen Public Relations Politik

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang berasal

dari kata manage yang berarti memimpin, menangani, mengatur, atau

membimbing. George R. Terry (1972), mendefinisikan manajemen sebagai,

“…sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan seperti

perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang dilakukan

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”

(Ruslan, 2007:1).

Dalam pelaksanaan pekerjaannya seorang praktisi Public Relations akan

menggunakan konsep-konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan

tugasnya. Bahwa proses Public Relations (tahapan fact finding, planning,

communicating, evaluation) sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial.

Untuk keperluan pembahasan manajemen Public Relations, maka sementara

manajemen itu dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari kelompok orang-

orang yang secara koordinatif, memimpin kegiatan-kegiatan tertentu untuk

mencapai tujuan-tujuan bersama.

Seperti yang dikatakan Mc Elreath (1993) bahwa manajemen Public

Relations dapat dikatakan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen

(perencanaan, pengorganisasian, penstaffan, pemimpinan dan evaluasi) dalam

kegiatan-kegiatan Public Relations. Manajemen Public Relations berarti

melakukan penelitian, perencanaan, pelaksaan dan evaluasi terhadap berbagai

kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Bentuk kegiatan
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komunikasi bisa berupa kegiatan kecil sampai pada kegiatan yang sangat

komplek seperti konferensi pers dengan menggunakan satelit (Ruslan,

2007:31).

Manajemen Public Relations bisa mencakup :

1. Manajemen terhadap seluruh kegiatan Public Relations yang dilakukan

oleh organisasi

2. Manajemen terhadap kegiatan-kegiatan Public Relations yang lebih

spesifik atau yang berupa satuan-satuan kegiatan Public Relations.

Dalam proses tersebut kita jumpai teknik-teknik dan koordinasi tertentu

yang dipergunakan oleh kelompok orang-orang yang disebut manajer di dalam

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan itu sendiri. Proses ini pun mencakup

fungsi-fungsi dasar dengan pendekatan analitik seperti perencanaan,

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam melaksanakan

manajemen (POAC, Planning, Organizing, Actuating, Controlling).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka manajemen Public

Relations politik dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen

(Planning, Organizing, Actuating, Controlling dan Evaluating) pada kegiatan-

kegiatan public relations yang bergerak dalam bidang politik praktis.

Dengan melihat proses peranan manajemen dan Public Relations dalam

suatu organisasi yang sudah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa manajemen

itu adalah upaya menyusun sasaran dan kerja sama melalui orang lain.

Disamping itu, untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan

efektif dan agar pekerjaan terlaksana dengan baik. Fungsi dan tanggung jawab
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manajer Public Relations hendaknya mengupayakan terjadinya hubungan yang

lancar dan efektif antara semua bagian dalam organisasi disatu sisi dan antara

organisasi itu dengan publik internal dan publik eksternal.

Menurut Bernay dalam Ruslan (2007:18), terdapat tiga fungsi utama

Public Relations yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan anda secara

langsung

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau

sebaliknya.

Adapun ruang lingkup tugas Public Relations dalam sebuah

organisasi/lembaga menurut Ruslan (2007) antara lain meliputi aktivitas:

1. Membina hubungan ke dalam (publik internal)

Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang menjadi

bagian dari unit badan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang

Public Relations harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal

yang menimbulkan gambaran negatif di dalam masyarakat.

2. Membina hubungan keluar (publik eksternal)

Yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum

(masyarakat). Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang

positif terhadap lembaga yang diwakilinya. Dengan demikian peran Public
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Relations tersebut bersifat 2 arah, yaitu berorientasi ke dalam (inward

looking) dan ke luar (outward looking).

Menurut Henry Fayol beberapa kegiatan dan sasaran Public Relations

adalah:

1. Membangun identitas dan citra perusahaan (building corporate identity

and image).

Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif.

Mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah dengan berbagai

pihak.

2. Menghadapi krisis (Facing of Crisis).

Menangani keluhan (complaint) dalam menghadapi krisis yang

terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan Public Relations

Recovery of Image yang bertugas memperbaiki lost of image and damage.

3. Mempromosikan aspek kemasyarakatan (Promotion public causes).

Mempromosikan yang menyangkut kepentingan publik seperti

mendukung kampanye sosial anti merokok, serta menghindari obat-obatan

terlarang, dan sebagainya (Ruslan, 2007: 22-24).

Staf Public Relations harus menerapkan ketiga prinsip dasar fungsi

Public Relations dan mampu secara objektif menanggapi pendapat dan sikap

publik. Dengan demikian ia dapat memberi masukan pada pimpinan untuk

menciptakan lingkungan usaha yang saling menguntungkan dan berkelanjutan

serta mampu bersaing. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, tiap staf

Public Relations harus mempelajari setiap langkah dan sasaran perusahaan.
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Memantau keadaannya sejauh mana langkah dan sasaran itu akan

mempengaruhi lingkungan. Apakah pendapat umum terhadap langkah dan

sasaran itu. Hasil pemantauan hari ini dibandingkan lagi dengan hasil

pemantauan esoknya dan begitu seterusnya secara berkesinambungan.

Tanggung jawab khusus manajer Public Relations ialah mengelola

stafnya agar setiap langkah selalu berlangsung efektif. Melaksanakan

koordinasi pekerjaan agar jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang-tindih,

mengawasi pekerjaan staf agar jangan menyimpang jauh dari perencanaan

dengan metode kerja yang benar, alat kerja yang sesuai, dan informasi kerja

yang tepat. Penilaian dan hal-hal lain yang khas ada pada Public Relations

antara lain mungkin perlu penataran baru, penyaringan baru untuk

mendapatkan tenaga inti atau diperlukannya penambahan tenaga yang

berkualitas tertentu. Kualitas yang khas pada manajer Public Relations ialah

kemampuan menganalisis. Setiap anggota staf Public Relations juga harus

berkemampuan sebagai juru analisis. Manajer Public Relations harus pula bisa

membenahi dirinya, dan menganggap dirinya mampu bekerja efektif tanpa

perintah, karena manajer Public Relations sendiri bukan mengurus bagian yang

memberi perintah.

Keberadaan Public Relations dalam suatu organisasi terutama

difungsikan untuk menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan untuk

mencapai tujuan bersama. Adanya berbagai kemajuan telah mengakibatkan

terjadinya pembaruan dalam masyarakat. Cara hidup masyarakat yang semakin

modern dan semakin terspesialisasi dalam bidang-bidang tertentu, semakin
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mempengaruhi fungsi tersebut. Kondisi di atas jelas memerlukan keahlian

khusus dibidang Public Relations. Praktisi Public Relations dituntut

kemampuannya untuk mengkoordinasikan atau mengelola pemanfaatan sumber

daya organisasi untuk penyelenggaraan komunikasi 2 arah antara organisasi

dan publiknya. Kaitan antara Public Relations dengan konsep manajemen

menghasilkan pemahaman akan pentingnya Public Relations, seperti

dinyatakan oleh Mc Elreath:

“Manajemen Public Relations berarti melakukan penelitian,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan komunikasi

yang disponsori oleh organisasi. Bentuk kegiatan komunikasi dapat berupa

penerbitan brosur perusahaan, pertemuan-pertemuan kelompok kecil sampai

pada kegiatan yang sangat kompleks seperti konferensi pers dengan

menggunakan satelit”.

Dari pernyataan tersebut manajemen Public Relations dipahami sebagai

bentuk pengelolaan Public Relations dengan menerapkan fungsi-fungsi

manajemen yaitu dengan menjalankan tahapan program kerja Public Relations

yakni meliputi penelitian, perencanaan dan evaluasi terhadap program yang

dijalankan. Berikut penjelasan dari Cutlip & Center (1982):

1. Penelitian

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan reaksi

dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu baru dilakukan pengevaluasian
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fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan

berikutnya.

2. Perencanaan dan pemrograman

Dalam tahap ini sikap, opini, dan ide-ide yang berkaitan dengan

kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan

dengan kepentingan atau keinginan pihak-pihak yang berkepentingan

mulai diberikan. Perencanaan dan pemograman merupakan segala

informasi atau data masukan atau input yang diperoleh berkaitan dengan

hal atau permasalahan yang dihadapi ke dalam bentuk rencana tindakan

untuk pemecahannya. Perencanaan Public Relations merupakan suatu

proses berkesinambungan dan selalu memerlukan peninjauan agar

tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sejumlah

prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan program antara lain:

sifat, waktu dan lingkungan. Perencanaan juga harus memperhatikan

situasi di dalam maupun di luar organisasi, serta pihak-pihak yang terlibat

dalam perencanaan tersebut.

3. Pelaksanaan program

Informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang akan

dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang

secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting

dan berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya.

Pelaksanaan program merupakan tahap dimana rencana program

yang telah ditetapkan dilaksanakan atau diimplementasikan ke dalam suatu
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bentuk program aksi sebagai langkah nyata pemecahan masalah Public

Relations yang dihadapi. Pelaksanaan program ini dapat berupa program

tindakan maupun program komunikasi yang kesemuanya merupakan cara

atau proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi

Merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan

atau memperlihatkan nilai suatu program termasuk pengelolaan maupun

hasil atau dampak pelaksanaannya. Melalui evaluasi, Public Relations

akan mengetahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan ataupun

keberhasilan suatu program, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah

selanjutnya yang seharusnya dilakukan. Pada dasarnya tujuan sentral

Public Relations adalah untuk menunjang manajemen yang berupaya

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Meskipun tujuan setiap

organisasi berbeda tergantung dari sifat organisasi tersebut, tetapi dalam

kegiatan Public Relations terdapat kesamaan yakni membina hubungan

yang harmonis antara organisasi dengan publik dalam membentuk citra

positif. Hubungan yang baik atau harmonis dalam Public Relations

mengandung arti luas, yakni sikap yang menyenangkan (favorable), itikad

baik (goodwill), toleransi (tolerance), saling pengertian (mutual

understanding), saling mempercayai (mutual confidence), saling

menghargai (mutual appreciation), dan citra baik (good image).

Penampilan dan sikap seorang Public Relations dalam mencapai tujuan

organisasi dengan cara menciptakan kesan yang baik akhirnya dapat
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melekat dan mempengaruhi citra dari perusahaan yang diwakilinya

(Ruslan, 2007:148-149).

Langkah proses public relations

Siklus empat langkah tahapan kerja public relations.
Sumber: (Ruslan 2007:150)

Keempat langkah tersebut memiliki fungsi yang sama pentingnya namun

proses harus diawali dengan kegiatan intelijen yaitu mengumpulkan informasi

untuk menentukan apa masalahnya. Informasi dan pemahaman yang

dikembangkan pada langkah pertama akan mendorong praktisi Public Relations

untuk melakukan tiga langkah selanjutnya. Dalam praktiknya keempat langkah

tersebut tidak selalu dapat dikotak-kotakkan atau dipisahkan secara tegas karena

proses pemecahan masalah berlangsung secara terus menerus dan berputar

(cylical). Dan kerana keempat langkah tersebut bersifat berputar, maka dapat

terjadi tumpang tindih (overlapping) pada awal dan akhir dari masing-masing

bagian. Tumpang-tindih yang intensif terjadi antara langkah pertama (penentuan
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masalah) dan langkah keempat (evaluasi program) yang berlangsung dalam situasi

yang dinamis (Morissan, 2008:110).

Proses kerja Public Relations merupakan satu kesatuan perencanaan yang

berlangsung secara terus menerus, apabila diuraikan maka langkah-langkah

kegiatan Public Relations adalah sebagai berikut seperti yang dijelaskan Rosady

Ruslan dalam bukunya ”Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi”

(2007:151-152), menggambarkan dan menguraikan langkah-langkah kegiatan

Public Relations:

1. Menganalisis perilaku umum dan hubungan organisasi terhadap

lingkungan.

2. Menentukan dan memahami secara benar perilaku tiap-tiap kelompok

terhadap organisasi

3. Menganalisis, tingkat opini publik, baik yang intern maupun ekstern

4. Mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan masalah-masalah potensial,

kebutuhan-kebutuhan, dan kesempatan-kesempatan

5. Menentukan formulasi dan merumuskan kebijakan-kebijakan

6. Merencanakan alat atau cara yang sesuai dengan meningkatkan atau

mengubah perilaku kelompok masyarakat sasaran.

7. Menjalankan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas sesuai dengan program

yang direncanakan.

8. Menerima umpan balik untuk dievaluasi, kemudian mengadakan

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan
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F. DEFINISI KONSEPTUAL

F.1 Fact Finding Public Relations Politik

Fact finding Public Relations politik adalah kegiatan yang dilakukan

dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dan informasi yang berkaitan dengan

opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam suatu organisasi politik. Fact finding menjadi

acuan untuk menenukan perencanaan program Public Relations politik.

F.2 Planning Public Relations Politik

Planning Public Relations politik merupakan perencanaan kegiatan

komunikasi dalam suatu organisasi politik, berdasarkan segala informasi atau data

masukan atau input yang diperoleh dari kegiatan fact finding Public Relations

politik, berkaitan dengan hal atau permasalahan yang dihadapi ke dalam bentuk

rencana tindakan untuk pemecahannya. Planning Public Relations politik

merupakan suatu proses berkesinambungan dan selalu memerlukan peninjauan

agar tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

F.3 Actuating Public Relations Politik

Actuating Public Relations politik merupakan tahap dimana rencana

program dari suatu organisasi politik yang telah ditetapkan dilaksanakan ke dalam

suatu bentuk program aksi sebagai langkah nyata pemecahan masalah Public

Relations politik yang dihadapi. Pelaksanaan Program ini dapat berupa program

tindakan maupun program komunikasi yang kesemuanya merupakan cara atau

proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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F.4 Evaluating Public Relations Politik

Evaluating Public Relations politik merupakan suatu tahapan yang

dilaksanakan untuk menentukan atau memperlihatkan nilai suatu kegiatan

komunikasi dalam sebuah organisasi politik, termasuk pengelolaan maupun hasil

atau dampak pelaksanaannya. Melalui evaluasi, Public Relations politik akan

mengetahui faktor-faktor yang menjadi kegagalan ataupun keberhasilan suatu

program, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah selanjutnya yang seharusnya

dilakukan.

G. METODE PENELITIAN

G.1 Tipe penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini berusaha

menggambarkan fakta yang ada, strategi yang digunakan, kegiatan yang sedang

dilakukan, dan kecenderungan yang sedang berkembang.

Moleong (2006:4), menjelaskan penelitian kualitatif adalah sebuah

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dipersepsi, motivasi, tindakan

dan lain-lain. Pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara

menyeluruh.

Dalam penelitian ini peneliti memilih rancangan deskriptif kualitatif,

karena dalam penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan secara sistematis, faktual, serta akurat tentang subyek penelitian.
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G.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan ditujukan kepada DPD Partai NasDem Kota

Malang. Penelitian akan memfokuskan pada manajemen Public Relations politik

yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem Kota Malang dalam upaya memperbaiki

citra. Dalam hal ini semua manajemen Public Relations politik yang berkaitan

dengan bagaimana DPD Partai NasDem Kota Malang memperbaiki citra yang

mereka miliki, dalam kaitannya dengan kasus konflik internal yang terjadi di DPP

Partai NasDem sehingga sempat merusak citra yang mereka miliki.

G.3 Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor DPD partai NasDem kota Malang,

yang terletak di jalan Supriyadi no. 47, Malang. Penelitian ini akan dilakukan

mulai bulan Maret 2013 hingga selesai.

G.4 Teknik Pengumpulan Data

G.4.1 Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi

dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak

terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam. Wawancara tak terstruktur

mirip dengan percakapan informal, metode ini bertujuan memperoleh bentuk-

bentuk informasi tertentu dari semua responden, tetapi susunan kata dan

urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden (Mulyana, 2006:180-181).
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G.4.2 Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi berupa sumber tertulis atau dokumen

yang ada pada informan, termasuk foto serta arsip-arsip yang tersimpan di lokasi

penelitian.

G.5 Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena peneliti

membutuhkan informan yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan peneliti mengambil keempat informan ini

karena mereka terlibat dalam manajemen komunikasi dalam upaya memperbaiki

citra partai. Dalam teknik sampling ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas

dasar kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Untuk mempermudah peneliti memperoleh informasi, beberapa kriteria yang

ditetapkan adalah:

1. Informan sebagai pengurus aktif DPD Partai NasDem Kota Malang

2. Informan bertanggung jawab dalam membina hubungan secara internal

maupun secara eksternal (dengan stakeholder)

3. Informan sebagai pelaku dalam upaya perbaikan citra positif partai terkait

dengan permasalahan yang ada.

Dari seluruh pengurus DPD Partai NasDem Kota Malang terdapat empat

orang yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan, keterangan mengenai informan

tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Ketua Umum DPD Partai NasDem kota Malang.

2. Sekretaris Umum DPD Partai NasDem kota Malang.

3. Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Politik DPD Partai NasDem

kota Malang.

4. Ketua Bappilu DPD Partai NasDem kota Malang

G.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat iteratif, yakni

berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang penelitian. Peneliti menganalisis data

yang telah terkumpul menggunakan model interaktif Miles dan Huberman

(Suprayogo dan Tobroni, 2003). Tahapannya antara lain:

1. Pengumpulan data (data collecting). Sejak pengumpulan data dilakukan,

proses analisis telah dimulai dengan uji triangulasi. Menurut Bogdan dan

Biklen (1982), kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi: (a)

meninjau ulang fokus penelitian selama di lapangan; (b) menyusun

temuan-temuan berdasarkan data yang terkumpul; (c) merencanakan

pengumpulan data selanjutnya berdasarkan temuan terkait; (d)

mengembangkan pertanyaan analitik; dan (e) menetapkan sasaran

pengumpulan data lain yang dirasa perlu.

2. Reduksi data (data reduction), diartikan sebagai proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi

data-data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Proses tersebut

termasuk membuat ringkasan, mengkode, menajamkan, menggolongkan,

dan membuang data yang tidak perlu.
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3. Penyajian data (data display), meliputi penyajian sekumpulan informasi

yang tersusun dalam bentuk teks naratif yang perlu dilengkapi dengan

berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan. Rancangan sajian informasi

tersebut harus padu dan mudah dimengerti agar peneliti dapat

menganalisis data dengan tepat dan efektif.

4. Menarik kesimpulan/verifikasi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan

yang merupakan gabungan dari penarikan kesimpulan sementara sejak

pengumpulan data dilakukan. Kesimpulan-kesimpulan awal tersebut

diverifikasi dan dirumuskan menjadi kesimpulan final.

G.7 Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan

data. Imam Suprayogo dan Tobroni (2003) mengungkapkan triangulasi sebagai

teknik uji validitas penelitian yang disarankan Patton (1984). Triangulasi

merupakan penggunaan multiperspektif untuk menguji kesahihan data. Dari empat

macam teknik triangulasi, tipe triangulasi yang dipilih peneliti adalah triangulasi

data. Triangulasi data atau triangulasi sumber data sebagaimana dikemukakan Yin

(2011), yaitu menggunakan multi sumber data dalam pengumpulan data.


