
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi, satu kata yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, seperti 

kita tahu bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Komunikasi merupakan 

dasar dari seluruh interaksi yang terjadi pada setiap manusia. Mustahil rasanya 

jika komunikasi yang terjalin antar manusia terjadi  tanpa adanya komunikasi, 

begitu juga dengan yang terjadi dalam sebuah organisasi partai politik, setiap apa 

yang terjadi dalam  organisasi harus dikomunikasikan  dengan baik, sehingga 

tidak terjadi konflik. 

 Komunikasi yang baik antar kader partai dan pimpinan sangat 

berpengaruh dalam pencapaian sebuah hubungan yang harmonis di dalam lingkup 

keluarga besar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten 

Trenggalek. Salah satu cara public relations dalam menjaga komunikasi ini yaitu 

dengan mengadakan musyawarah cabang (muscab), rapat pengurus harian, rapat 

koordinasi, atau bisa juga dengan diskusi-diskusi yang lainnya baik internal partai 

maupun eksternal partai. 

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian karena Partai Demokrat 

merupakan partai terbesar di Kabupaten Trenggalek. Selain itu berdasarkan hasil 

observasi peneliti, ditemukan bahwa di dalam DPC Partai Demokrat terdapat 

beberapa kader yang belum loyal kepada partai, sehingga disinilah pembinaan 



sangat diperlukan untuk menciptakan konstruksi mental dengan motivasi dan 

pemahaman yang sama. 

Tugas pokok pada public relations bertindak sebagai komunikator untuk 

membantu tujuan dan sasaran bagi organisasi yang bersangkutan hingga 

menciptakan citra serta opini kepada masyarakat yang menguntungkan. Tugas 

public relations yang lain secara taktis dalam jangka pendek adalah berupaya 

memberikan pesan-pesan dan informasi kepada masyarakat umum atau khalayak 

tertentu sebagai target sasarannya. 

Kemampuan untuk melakukan kompromi timbal balik dan kemudian 

memotifasi atau mempengaruhi opini masyarakat dengan usaha untuk 

menyamakan persepsi dengan tujuan dan sasaran instansi/lembaga yang diwakili. 

Tugas strategi (jangka panjang) public relations yaitu berperan serta aktif dalam 

proses pengambilan keputusan. Memberikan sumbang saran, gagasan hingga ide-

ide cemerlang serta kreatif dalam mensukseskan program kerja organisasi yang 

bersangkutan. 

Hal ini disebabkan adanya penyebaran arus komunikasi dan informasi 

yang sangat cepat, terlebih lagi dalam hal ini public relations sebagai bentuk 

kegiatan komunikasi dengan masyarakat atau publik sangat berperan bagi instansi 

atau organisasi publik dalam membantu terjadinya hubungan yang baik, 

keselarasan, sikap dan pemahaman dalam menjalin hubungan yang sesuai dengan 

fungsinya, public relations memberikan informasi dan menjalin hubungan baik 

untuk kepentingan organisasinya, atau dengan kata lain fungsi eksternal publik 

adalah sebagai sumber informasi dan saluran komunikasi. 



Keberadaan Public Relations dalam suatu organisasi memegang peranan 

yang penting bagi kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Public relations 

berfungsi atau bertugas untuk menyaring atau filterisasi, mengelola dan 

menyajikan informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan dari 

kelompok atau masyarakat yang dituju (Widjaja: 1997). 

Keberadaan public relations yang dibutuhkan untuk berperan aktif 

menimbulkan Good Will, yaitu : “menumbuhkan hubungan timbal balik antara 

segenap komponen pada suatu lembaga dalam rangka memberikan pengertian, 

menambahkan motivasi dan pertisipasi, semua ini bertujuan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan pengertian dan kemauan baik (Good Will), serta 

memperoleh opini yang menguntungkan, maka untuk menciptakan kerjasama 

berdasarkan hubungan baik dengan publiknya (Rachmadi, 1992).” 

Ekstensi public relations sebagai kelembagaan kegiatan komunikasi dalam 

organisasi justru untuk menunjang upaya manajemen dalam mencapai informasi 

harus terarah, karena itu sudah merupakan syarat utama bekerja termasuk untuk 

tingkat manajer dan profesional. Sedangkan untuk mencapai tujuan dan teori 

manajemen harus melalui perencanaan. 

Perencanaan itu merupakan aktivitas yang menetapkan tujuan dan 

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Sebuah perencanaan perlu dipikirkan 

dengan matang, oleh karena kegiatan ini yang turut menentukan suksesnya 

pekerjaan public relations keseluruhan. Dengan demikian sebuah perencanaan 

pula pekerjaan akan dapat menentukan aktifitas tujuan dan tindakan yang ingin 

dicapai. 



Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bagi public relations dalam suatu 

organisasi untuk menjaga komunikasi internal ini sehingga pesan dari pimpinan 

sampai kepada para kader,Sebaliknya para kader pun dituntut untuk dapat dan 

mampu memahami suatu pesan yang disampaikan oleh atasannya melalui 

komunikasi internalnya, mengapa demikian sebab komunikasi internal ini adalah 

salah satu peran komunikasi yang dapat membantu organisasi dalam 

menyampaikan pesan-pesannya kepada para kadernya dan bagian dari hubungan 

atau interaksi Organisasi dengan kadernya. Communication terdiri dari tiga 

macam yaitu : 

1. Komunikasi yang dilakukan ke bawah (downward communication), yakni 

komunikasi yang dilakukan dari pihak manajemen atau pemimpin 

perusahaan kepada pegawai (dari atasan ke bawahan). 

2. Komunikasi yang dilakukan ke atas (upward communication), yakni 

komunikasi yang dilakukan dari pihak pegawai kepada pemimpin 

perusahaan (komunikasi ke atas). 

3. Komunikasi yang dilakukan sejajar (sideways communication), yakni 

komunikasi yang berlangsung diantara sesama pegawai. (Anggoro, 

2005;211). 

Komunikasi berperan penting dalam  mencapai suatu hubungan harmonis 

di dalam organisasi, yaitu sebagai jembatan untuk mencapai loyalitas. Terkadang 

di dalam organisasi partai itu ada hal-hal yang menyebabkan kader tu ada yang 

loyal dan ada juga yang tidak loyal, oleh karena itu perlu adanya pembinaan dari 

divisi pengkaderan yang ditugaskan untuk menjalankan tugas public relations 



dalam proses pembinaan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “ 

Fungsi Public Relations Partai dalam Proses Pembinaan Loyalitas Kader”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jabarkan di atas, maka  

rumusan masalah yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : ” Bagaimana fungsi 

public relations partai dalam proses pembinaan loyalitas kader DPC Partai 

Demokrat kabupaten Trenggalek ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi public relations partai 

dalam proses pembinaan loyalitas kader. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan 

peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti mengenai fungsi public 

relations di Partai Politik. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermakna 

dalam bentuk referensi bagi pihak DPC Partai Demokrat mengenai fungsi 

public relations partai dalam proses pembinaan loyalitas kader. 

 


