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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dalam mencapai tujuan-tujuan, tugas-tugas dan kegiatannya   

public relations (PR) menggunakan alat-alat atau media tertentu yang disebut 

dengan media public relations. Karena dengan media public relations pihak 

organisasi dapat menjalin dan meningkatkan hubungan antar karyawan 

dengan pihak manajemen serta hubungan antara pihak eksternal organisasi 

dengan organisasi itu sendiri. Media public relations merupakan alat yang 

digunakan praktisi public relations untuk mengaktualisasikan perusahaan 

atau organisasi mereka. Melalui public relations tools praktisi public 

relations memberikan informasi mengenai perusahaannya kepada publik. 

Sehingga melalui informasi tersebut perusahaan dapat mengetahui bagaimana  

publiknya memberikan respon atas informasi yang diberikan.  

Di era teknologi yang semakin maju ini bagi praktisi public 

relations penggunaan media public relations konvensional dalam 

pekerjaannya untuk memberi informasi kepada publik, membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik serta berpengaruh dalam kesuksesan 

dan kegagalan organisasi tidaklah cukup karena penggunaan media public 

relations konvensional masih terbatas dengan kekurangan. Kekurangannya 

tersebut diantaranya adalah tidak dapat dikontrol karena sifatnya tidak 

membayar atas pemberitaan, maka public relations tidak mempunyai 
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wewenang untuk menentukan agar dimuat, kapan informasi itu disiarkan, 

dimana dimuatnya, dan bagaimana cara memuatnya. Bisa saja informasi yang 

dikirim public relations itu tidak dimuat karena menurut media massa tidak 

mengandung nilai berita. Bisa juga dimuat tetapi dua hari setelah acara yang 

diinformasikan selesai, dimuat tetapi fokus pemberitaan berbeda dengan 

release atau hanya sebagian yang dimuat, tidak dapat mengontrol jenis 

informasi yang dimuat. Setiap berita di media menimbulkan konsekuensi 

(dampak) publisitas bagi perusahaan, terlepas apakah public relations secara 

sengaja mengirim informasi ke media atau tidak. Media bisa saja mencari 

sendiri. Kebetulan yang dimuat adalah informasi negatif tentang perusahaan, 

ini sulit diperbaiki. Nonpersonal communication atau publisitas bersifat satu 

arah, yaitu informasi yang dimuat media dimana khalayak hanya bisa 

membaca atau melihat tanpa ada kemungkinan dialog-interaksi langsung.
1
 

Melihat kekurangan tersebut public relations harus bisa 

memanfaatkan media lain yang bisa lebih membantu di dalam aktifitas 

kerjanya. Saat ini ada sebuah media yang menjadi sumber informasi bagi 

banyak orang. Media yang memberikan informasi dan memperbaruinya 

hampir setiap menit bahkan setiap detik yaitu internet. Internet merupakan 

jaringan longgar dari ribuan jaringan komputer yang menjangkau jutaan 

orang di seluruh dunia.
2
 

                                                           
1
 Kriyantono Rachmat, Public Relation Writing Teknik Produksi Media Public Relation dan 

Publisitas Korporat  (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2008), p.47-48.  
2
 Soemirat Soleh dan Ardianto Elvinaro, Dasar-Dasar Public Relation (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2007), p.118. 
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Melalui internet perkembangan suatu issue lebih cepat di ketahui 

oleh masyarakat, karena internet selalu mengupdate informasi setiap menit 

bahkan detik. Perkembangan penggunaan internet sebagai alat komunikasi 

juga tidak lepas dari kondisi sosial budaya yang menjadi latar belakang 

keperluan manusia dalam berinteraksi. Misalnya saja situs-situs jejaring 

sosial yang marak digunakan seperti seperti facebook dan twitter. 

Berbagai kalangan mulai dari bussinessman, akademisi, praktisi 

media massa, pemasaran, para ibu rumah tangga, siswa atau bahkan anak-

anak dapat mengambil keuntungan dengan hadirnya internet.
3
 Teknologi baru 

seperti jejaring sosial dianggap sebagai media komunikasi interaktif paling 

canggih saat ini. Jejaring sosial sebenarnya tidak tepat juga disebut dunia 

maya sebab faktanya, internet adalah representasi dari dunia nyata yang 

dikendalikan oleh manusia yang jelas-jelas nyata.
4
 

Pada saat Indonesia baru mengalami pengenalan dan pendekatan 

terhadap teknologi ini belum banyak orang menyadari bahwa apa yang dibuat 

di internet dapat berimbas banyak di dunia nyata. Ada kesenangan tersendiri 

ketika kita dapat terhubung dengan banyak orang sekaligus dari tempat yang 

saling berjauhan. Lebih dari itu, internet juga membuat dunia informasi 

mengalami perubahan yang signifikan sebab segala informasi dapat di 

sampaikan ke seluruh dunia cukup dalam hitungan menit, bahkan detik secara 

real time. Apabila orang-orang bisa memanfaatkan internet dengan baik maka 

internet akan menawarkan banyak keuntungan. Tapi perlu juga dicatat  bahwa 

                                                           
3
 Kriyantono Rachmat, op.cit., p.251. 

4
 Magdalena Merry.Public Relation Ala Wimar (Jakarta: PT Grasindo,2010), p.26. 
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ada berbagai kelemahan dalam media tersebut. Kelemahannya antara lain 

arus informasi yang tidak dapat dikendalikan, sulitnya menilai keabsahan 

informasi yang ada dan jika salah menggunakaannya media ini akan berbalik 

menyerang dan menjatuhkan nama baik penggunanya. 

Di dalam sebuah perusahaan public relations merupakan posisi 

yang strategis karena tugas utamanya adalah membangun citra positif 

perusahaan maupun produk. Tapi tidak semua perusahaan menggapnya 

seperti itu. Peran public relations seringkali diabaikan oleh direksi atau 

bahkan secara organisasi berada di bawah marketing. Namun, di era 

maraknya media sosial seperti sekarang ini, yang mana konsumen bebas 

menyampaikan pendapat dan melakukan percakapan secara horisontal satu 

sama lain di dunia maya, yang dikenal dengan era web 2.o, dimana peran 

public relations yang strategis harus dikembalikan lagi sesuai dengan 

fungsinya.  

Era web 2.o membuka mata dalam dunia public relations terhadap 

cara komunikasi baru yang lebih sederhana, cepat, mudah, dan menjangkau 

sasaran luas. Pergerakan informasi yang transparan dan real time adalah 

sesuatu yang tidak terelakkan. Dengan demikian,  public relations diharapkan 

mampu mengikuti fenomena ini. Dengan tetap berada di lini depan, dan terus 

aktif terlibat dalam kegiatan media sosial, berpartisipasi dalam komunitas 

online, yang semuanya mengarah kepada tujuan membuka jalan komunikasi 

bagi publiknya.
5
 

                                                           
5
 http://mix.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=14. 
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Dengan kondisi dunia komunikasi yang sedemikian canggih 

tersebut, public relations sebagai pihak yang paling dekat dengan publiknya  

bisa memanfaatkan internet tersebut sebagai media sosial di dalam aktifitas 

kerjanya. Praktisi public relations akan ketinggalan kereta apabila tidak 

mengaplikasikan media ini. Karena dengan pemanfaatan media sosial akan 

menambah variasi media informasi publik dan pola penyebaran informasi 

tidak akan monoton.
6
 Menurut Holtz (2004) kebanyakan aktivitas public 

relations dalam internet masih terbatas pada penggunaan media satu arah, 

dari atas kebawah untuk penerbitan informasi masih menggunakan formula 

komunikasi massa yang masih tradisional. Ditambah lagi banyak perusahaan 

yang belum mengadopsi sebagai media public relations atau perusahaan.
7
 

Padahal dengan memanfaatkan media sosial public relations 

mampu memperlancar interaksinya dengan publik luas. Dan ketika 

perusahaan mengaplikasikan teknologi internet dalam operasional perusahaan 

misalnya dengan memiliki alamat web maka akan menempel citra tertentu 

sebagai perusahaan yang lebih berorientasi konsumen dan responsif, lebih 

informatif, lebih canggih dan berteknologi tinggi serta lebih dekat dengan 

pasar intelektual.
8
 

Banyak fenomena penggunaan media sosial yang terjadi di 

Indonesia. Ada fenomena yang memperlihatkan pemanfaatan media sosial 

yang baik dan ada pula sebaliknya. Seperti sebuah kasus yang sempat 

                                                           
6
 Kriyantono Rachmat, op.cit., p.255. 

7
 Soemirat Soleh dan Ardianto Elvinaro, op.cit., p.191. 

8
 Krisyanto Rachmat, loc.cit. 
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menyita perhatian masyarakat, kasus tersebut yaitu kasus Prita Mulyasari. 

Dimana kasus tersebut bermula hanya dari sebuah email keluhan 

Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI. Banyak tidak menyangka 

dengan keluhan tersebut akhirnya bisa menggegerkan negeri ini dan 

menghancurkan reputasi RS mewah di Alam Sutera, Tangerang. 

Menggegerkan negeri karena menjadi headline di berbagai media cetak, 

radio, TV, dan media online di tengah maraknya kampanye pemilihan 

Presiden (pilpres) 2009. Bahkan dua kali Prita vs RS OMNI masuk ke 

halaman satu koran Kompas, sebuah media yang tergolong amat hati-hati 

mengangkat sebuah isu. Menghancurkan reputasi RS OMNI karena nyaris 

tidak ada berita yang positif mengenai RS ini. Bahkan hasil search di google 

dengan kata kunci “RS OMNI” dipenuhi dengan berita negatif dan tulisan 

miring dari para blogger pembela Prita.
9
 

Pada saat itu semua hasil pemantauan di media sosial hampir 100% 

memperburuk citra RS OMNI. Bisa dibilang, RS OMNI menghadapi 

manajemen krisis akut yang amat sulit diatasi. Dan itu terjadi untuk pertama 

kalinya di Indonesia, krisis itu dipicu oleh media online dari sebuah email, 

yang kemudian diberitakan di media konvensional, baik cetak, radio maupun 

TV. Hal tersebut terjadi karena pihak manajemen RS OMNI terlambat 

mengantisipasi krisis ini. Mereka kurang memperhatikannya, karena 

sumbernya hanya email, yang kemudian menjadi email berantai. Dan 

Manajemen RS OMNI  merasa cukup hanya dengan mengambil tindakan 

                                                           
9
 http://www.virtual.co.id/blog/search-engine-marketing/sudah-saatnya-perusahaan-paham-online-

crisis-management/. 
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komunikasi berupa pemasangan iklan bantahan di koran Kompas, sambil 

terus berusaha menjerat Prita agar masuk penjara. Tetapi mereka  tidak 

menyadari kekuatan media sosial yang menyebarkan virus komunikasi 

terhadap khalayak. Akhirnya dengan adanya kasus tersebut secara citra, RS 

OMNI terpuruk. Sebaliknya, Prita mendapatkan simpati dari masyarakat. 

Dengan adanya kasus Prita vs RS OMNI bisa menjadi pelajaran berharga 

bagi perusahaan terutama public relations agar bisa memahami lebih dalam 

lagi mengenai media sosial. Apabila tidak memahami perilaku pengguna 

internet pada media sosial, perusahaan akan menghadapi resiko manajemen 

krisis seperti yang dirasakan oleh RS OMNI.
10

 

Kasus yang terjadi pada RS OMNI tersebut merupakan salah satu 

contoh public relations yang belum bisa memanfaatkan media sosial dengan 

baik dan belum bisa memahami perilaku pengguna internet yang merupakan 

publik dari perusahaannya. Tetapi ada juga public relations dari beberapa 

perusahaan  yang telah berhasil dalam memanfaatkan media sosial dengan 

pendekatan public relations yang baik sesuai dengan tujuan perusahaannya. 

Yaitu Oli Top 1 yang pernah ditempa isu negatif di dunia maya yang 

sebenarnya tidak terbukti kebenarannya. Pada saat itu Oli Top 1 tidak berbuat 

apapun di media online. Namun setelah itu Oli Top 1 mulai melakukan public 

relations online dengan membangun situs web khusus Indonesia, melakukan 

pendekatan ke media-media online, memperbanyak publikasi positif di media 

online, membuka konsultasi online untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

                                                           
10

 Ibid. 
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motor dan mobil, terutama mengenai sistem pelumasan di mesin kendaraan, 

serta edukasi mengenai pengetahuan pelumas bagi masyarakat dan 

membangun komunikasi dua arah dengan pengguna Internet. Hasilnya, 

menurut pemantauannya, isu negatif Oli Top 1 sudah mulai menghilang. 

Meski demikian, perusahaan Oli Top 1 tidak berhenti sampai disitu saja 

mereka terus melakukan pendekatan public relation online, untuk 

membangun citra positif produknya.
11

 

Contoh lain yaitu perusahaan Unilever dengan membangun citra 

kecap bango adalah  kuliner, tradisional, dan Indonesia, sehingga melahirkan 

aktivasi program bernama Bango Cita Rasa Nasional (BCRN) dengan key 

messege “preserving Indonesian traditional foods”. Pelestarian makanan 

tradisional inilah yang kemudian melahirkan program festival jajanan bango 

yang digelar setiap tahun di berbagai kota sejak 2005. Di dunia maya, 

Unilever bekerjasama dengan komunitas bango mania, yang sangat intens 

membangun komunikasi melalui berbagai kanal online, termasuk blog, 

forum, mailing list, hingga media sosial seperti plurk dan facebook. Hasilnya 

antara lain, pada tahun 2008, tercatat 500 lebih postingan blog dan 500-an 

email mengenai festival jajanan bango, jauh meningkat dibanding tahun 

sebelumnya. Selain itu Indosat juga membangun pendekatan public relation 

melalui media sosial yaitu indosat mencoba membangun indosat fansberry 

melalui aktivitas di facebook, dengan pendekatan penambahan teman 

sebanyak-banyaknya berhadiah blackberry indosat. Toyota astra motor juga 

                                                           
11

 http://www.virtual.co.id/blog/internet-marketing/saatnya-public-relations-lebih-berperan-di-

online-social-media/. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=54363361980
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membangun komunikasi horisontal di facebook dengan membuat account 

yaris groovynations dan menyelenggarakan program yaris grooviest moment 

celebration, yang men-tag foto bersama mobil yaris.12 

 Kini, dunia public relations memasuki masa keemasan, karena 

teknologi internet ini telah membawa praktisi mampu mencapai publik 

sasaran secara langsung.
13

 Melalui interaksi semacam inilah, public relations 

mendapatkan manfaat luar biasa dari pemanfaatan media sosial antara lain 

lebih cepat menyampaikan pesan,lebih cepat menangkap isu yang beredar, 

memberi feedback lebih cepat ke banyak publiknya.
14

 

 Menurut Dewi Noviana (2010) media sosial tidak pernah di pakai 

khusus untuk maksud komersial, lebih sebagai media sosialisasi kewargaan 

dan untuk mengupdate diri ataupun mengetahui tanggapan khalayak luas 

terhadap isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Melihat sifat 

penggunaan media sosial yang interaktif maka akan ada feedback  dari 

audiens yang terhubung dengan kita. Jika feedback yang diberikan positif 

maka akan memperkuat isu yang sedang berkembang dan public relations 

mampu menilai seberapa besar dukungan publik terhadap isu yang ada. Jika 

sebaliknya maka public relations harus mampu memberi jawaban atau 

sanggahan dengan argumen yang tepat dan jangan sampai terjadi 

kesalahpahaman di benak audiens. Hal inilah yang membuat permasalahan 

penggunaan media sosial di kalangan pengurus organisasi public relations 

menarik untuk di teliti. Karena media sosial merupakan alat baru untuk dunia 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Soemirat Soleh dan Ardianto Elvinaro, loc.cit. 
14

 Magdalena Merry, op.cit., p.30. 

http://www.facebook.com/event.php?eid=56519608007&ref=ts
http://www.facebook.com/event.php?eid=56519608007&ref=ts
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public relations dalam mencapai publik sasaran secara langsung,tanpa 

pengaruh dari pihak-pihak lain seperti redaksi atau wartawan di media massa 

yang biasanya bertindak sebagai penjaga gawang pesan komunikasi dan 

melakukan penyensoran terhadap pesan informasi public relations bagi 

khalayak (publiknya).   

Selain itu tantangan sebagai public relations disini adalah dalam 

menggunakan teknologi yang secanggih apapun, tidak akan efektif apabila 

sejak awal seorang public relations sudah tidak berlandaskan dengan visi dan 

misi yang benar. Media sosial yang dianggap sebagai media komunikasi 

interaktif yang paling canggih di abad ini akan kehilangan fungsinya apabila 

tidak berpihak pada kebenaran. Jika public relations sejak awal bekerja 

dengan memihak kebenaran, maka media sosial akan menjadi alat efektif 

untuk menjalankan misinya.
15

 Seperti yang dikatakan Wimar Witoelar dalam 

buku Public Relations Ala Wimar “Kami bukan yang paling paham soal 

media sosial. Tapi kami termasuk terampil memanfaatkannya”.Dengan 

perkembangan dunia komunikasi yang semakin canggih,sebagai Praktisi 

public relations  yang merupakan pihak dari perusahaan atau organisasi yang 

paling dekat dengan publiknya harus selayaknya mamapu memanfaatkan 

penggunaan media sosial sebagai alat dan media public relations yang baru.  

 

 

 

                                                           
15

 Ibid.,. p.32. 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, adapun 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana penggunaan media 

sosial dikalangan pengurus organisasi profesi public relations. 

 

C. Tujuan Penelitiaan 

Adapun tujuan dalam penelitiaan ini adalah untuk mengetahui 

ragam penggunaan media sosial dikalangan pengurus organisasi profesi 

public relations yang terkait dengan bentuk media sosial yang digunakan, 

proses aktualisasi perusahaan atau organisasi melalui media sosial, 

membangun hubungan dengan publik serta manfaat yang dirasakan setelah 

menggunakan media sosial. 

 

D. Manfaat Penelitiaan 

D.1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

memberikan masukkan bagi Jurursan Ilmu Komunikasi khususnya pada 

konsentrasi public relations dan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitiaan sejenis. 
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  D.2.  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  referensi 

pemikiran, memberikan gambaran, masukkan dan evaluasi pada pengurus 

organisasi profesi public relations dalam menggunakan media sosial  

 

   E.   Tinjauan Pustaka 

E.1. Public Relations 

Public Relations (PR) adalah fungsi manajemen yang membangun 

dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara 

organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan 

organisasi tersebut.
16

 Dalam kerjanya public relations melayanai beragam 

institusi di masyarakat, seperti bisnis, serikat dagang, agen pemerintahan, 

perkumpulan sukarelawan, yayasan, rumah sakit, lembaga agama dan 

pendidikan. Sebagai sebuah fungsi manajemen, public relations mencakup 

hal-hal berikut yaitu  mengantisipasi,menganalisis dan menafsirkan opini 

publik,sikap dan isu yang mungkin dapat berpengaruh baik atau buruk 

pada operasional dan perencanaan pada sebuah organisasi, memberi saran  

kepada manajemen di semua tingkatan dalan organisasi terkait dengan 

putusan kebijakan,rencana tindakan dan komunikasi. Dengan 

mempertimbangkan efeknya terhadap masyarakat dan terhadap tanggung 

                                                           
16

 Cutlip Scott M(et.al.),Effective Public Relations (Jakarta: Kencana,2006), p.6. 
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jawab sosial organisasi sosial atau kewarganegaraan, meneliti, 

melaksanakan dan terus menerus melakukan evaluasi terhadap program 

aksi dan komunikasi untuk mencapai kepahaman pada masyarakat yang 

melek informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian tujuan 

organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan pemasaran,pencarian 

dana,pekerja,hubungan dengan komunitas atau pemerintah dan program 

lainnya, merencanakan dan mengimplementasikan upaya organisasi untuk 

mempengaruhi atau merubah kebijakan publik, menyusun sasaran, 

merencanakan, membuat anggaran, merekrut dan melatih staf, 

mengembangkan fasilitas pendeknya,  mengelola semua sumber daya  

yang diperlukan untuk melakukan semua yang disebut diatas contoh dari 

pengetahuan yang mungkin diperlukam dalam menjalankan profesi public 

relations adalah seni berkomunikasi, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, 

ilmu politik, ilmu ekonomi dan prinsip-prinsip manajemen dan etika. 

Keterampilandan pengetahuan teknis dibutuhkan dalam melakukan riset 

tentang pendapat publik, menganalisis isu publik, berhubungan dengan 

media, kegiatan surat-menyurat,mengiklankan sebuah lembaga, produksi 

film/video,acara khusus,pidato dan presentasi.
17

 

 

  E.2.   Fungsi Public Relations 

Public Relations sebagai sebuah profesi di dalam suatu perusahaan 

atau organisasi dikatakan berfungsi apabila mampu melakukan tugas dan 

                                                           
17

 Lattimor Dan(et.al.),Public Relation Profesi dan Praktik (Jakarta: Salemba Humanika,2010), 

p.5. 



14 
 

kewajibannya dengan baik dan berguna atau tidak dalam menunjang  

tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan publik. Di dalam 

perusahaan secara garis besar fungsi  public relations adalah memelihara 

komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya (maintain 

goog communication), melayani kepentingan publik dengan baik (serve 

public’s interest), memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan 

baik (maintain good morals & manners)
18

.  Dengan melihat fungsi public 

relations tersebut maka keberadaan public relations di dalam sebuah 

perusahaan adalah untuk menjaga hubunganm baik dengan publiknya agar 

perusahaan tersebut tetap di akui keberadaannya dan tetap terjaga 

eksistensinya. 

Sedangkan menurut Cutlip & Center  fungsi public relations adalah 

menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi, 

menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan 

menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan 

opini publik kepada perusahaan, melayani publik dan memberikan nasehat 

kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum, membina 

hubungan secara harmonis antara peusahaan dan publik, baik internal 

maupun eksternal.
19

 

Selain itu fungsi public relations menurut Rachmadi adalah salah 

satu bidang ilmu komunikasi praktis,yaitu penerapan ilmu komunikasi pada 

suatu organisasi perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen. Public 

                                                           
18

 Krisyanto Rachmat, op.cit., p.21. 
19

 Ibid., p.22. 
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relations berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen 

pada suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka memberikan 

pengertian,menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini bertujuan untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan itikad baik publiknya serta memperoleh 

opini publik yang menguntungkan(alat untuk mencipta kerjasama 

berdasarkan hubungan baik dengan publik).
20

  

Menurut Djanalis Djanaid (1993) disebutkan dua fungsi public 

relations,yakni fungsi konstruktif dimana Djanalis menganalogikan fungsi ini 

sebagai “pranata jalan”. Jadi public relations merupakan “garda” terdepan 

yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan” tujuan-tujuan perusahaan. Ada 

tujuan marketing, tujuan produksi, tujuan personalia, dan sebagainya. Peranan 

public relations dalam hal ini mempersiapkan mental publik untuk menerima 

kebijakan organisasi atau lembaga, humas menyiapkan “mental” organisasi 

atau lembaga untuk memahami kepentingan publik, humas mengevaluasi 

perilaku publik maupun organisasi untuk merekomendasikan kepada 

manajemen, humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling 

pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan 

publik organisasi atau lembaga yang diwalinya. Fungsi konstruktif  ini 

mendorong humas membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang 

terencana, berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk di 

sini humas bertindak secara preventif (mencegah). Yang kedua fungsi 

korektif yaitu apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-

                                                           
20

 Soemirat,Soleh dan Elvinaro Ardianto, op.cit.,. p.12. 
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masalah (krisis) dengan publik,maka public relations berperan dalam 

mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. Bagian humas dalam 

perusahaan menurut Frazier Moore (2004:158) adalah sebuah kelompok 

administratif yang membantu para manajer dari semua bagian dalam 

melaksanakan fungsi PR. Tidak ada wewenang untuk memberikan perintah 

tetapi yang ada adalah untuk membantu,menasehati dan mendorong para 

eksekutif dalam kegiatan operasional guna memperbaiki komunikasi internal 

dan eksternalnya.
21

 

Sehingga dapat kita rumusakan bahwa fungsi public relations 

adalah sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan publik 

internal dan eksternalnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan berdasarkan 

visi dan misi perusahaan. Yang mana public relations harus membangun 

komunikasi secara dua arah yang memungkinkan terjadinya arus informasi 

timbal balik yang disebut sebagai komunikasi kehumasan. 

  

E.3.   Praktisi Public Relations 

  Praktisi public relations membantu orang lain dalam membangun 

dan mempertahankan hubungan yang efektif dengan pihak ketiga.Praktisi 

public relations bertindak sebagai konselor terhadap pihak manajemen 

sekaligus sebagai mediator dalam membantu menerjemahkan tujuan pribadi 

menjadi kebijakan dan tindakan yang masuk akal dan dapat diterima oleh 

                                                           
21

 Kusumastuti Frida, Dasar-dasar Humas (Malang: UMM Press.2002),  p.23. 
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masyarakat.
22

 Mereka biasanya bekerja di dunia bisnis,seperti di perusahaan 

public relations dan di agensi tertentu. Di dalam dunia public relations, 

pekerjaan sebagai praktisi public relations terdapat dua bidang profesi public 

relations dalam memberikan pelayanan jasanya yaitu public relations organik 

(organizer public relations)  dan konsultan public relations (public relations 

consultan). 

 

 E.3.1. Departemen Public Relations 

 Profesi public relations (praktisi PR/Humas) yang terlibat atau 

termasuk ke dalam suatu departemen,unit atau bagian dari manajemen 

perusahaan yang statusnya sama dengan karyawan bagian lainnya seperti 

menerima imbalan gaji tetap,serta mempunyai tugas,fungsi dan tanggung 

jawab bidang pemgorganisasian dan kegiatan kehumasan yang telah 

ditentukan oleh atau mewakili lembaga/perusahaan bersangkutan terhadap 

publik internal maupun kepada publik eksternal.
23

 

 Di dalam sebuah organisasi pada umumnya mereka membentuk 

unit public relations internal sendiri dikarenakan organisasi tersebut memilki 

komitmen manajemen organisasi untuk selalu menjalin hubungan baik 

dengan publik baik kapada pihak internal maupun eksternal. Dengan memilki 

unit public relations sendiri di dalam organisasi akan memberikan 

keuntungan tersendiri bagi organisasi. 

                                                           
22

 Lattimor Dan(et.al.), op.cit., p.5. 
23

 Ruslan Rosady,Manajemen Public Relation & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), p.349. 
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Keuntungan perusahaan apabila memiliki suatu unit public 

relations sendiri (internal) antara lain adanya kedekatan (team membership). 

Ini merupakan keuntungan terbesar dari public relations internal.Staf public 

relations internal biasanya lebih akrab. Manajemen dan staf public relations 

sering bertemu sehingga lebih akrab dan mampu membangun kepercayaan 

dan dukungan. Selain itu akan memberikan pengetahuan mengenai 

perusahaan yang lebih baik. Public relations internal lebih mengenal seluk-

beluk dan segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi atau 

perusahaannya sendiri. Staf public relations dapat dengan mudah 

menciptakan jalur-jalur komunikasi di dalam organisasi dan dapat 

mengumpulkan di dalam organisasi dan dapat mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang penting dan dapat dipercaya dengan cepat. Staf public 

relations internal biasanya memiliki keahlian lebih baik dan pengalaman di 

bidang yang digeluti organisasi atau perusahaan yang memperkerjakannya. 

Dan juga untuk efisiensi perusahaan. Keberadaan public relations internal 

dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Biaya yang harus 

dikeluarkan untuk konsultan public relations biasanya lebih besar dari pada 

menggaji staf public relations internal. Bila kebutuhan terhadap peran public 

relations terus berlanjut,maka pembentukan suatu unit public relations 

permanen tidak dapat dihindari lagi karena dapat menekan biaya. Dan ada 

ketika dibutuhkan (availability). Public relations internal biasanya selalu 

siaga, dan dapat bertindak cepat terutama sekali dalam keadaan krisis. Jika 

krisis muncul, staf public relations dapat segera melakukan pertemuan (face-



19 
 

to-face metting) dengan pihak manajemen dan seluruh staf departemen 

lainnya.
24

   

 

 E.3.2.  Konsultan Public Relations (PR Consultan) 

 Frank Jefkins, dalam bukunya berjudul “Hubungan Masyarakat”, 

yang diterbitkan oleh PT Intermasa, Jakarta, 1992, mendefinisikan konsultan 

PR sebagai berikut : 

“Praktik konsultan PR (PR Consultan) adalah pemberian pelayanan „kreatif 

dan teknik khusus‟ baik individual maupun lembaga yang berhak 

melakukannya berdasarkan pengalaman, kemampuan,kepemilikan identitas 

atau badan hukum untuk tujuan usaha konsultan PR tersebut”.
25

 

 Dalam praktiknya,profesi ini hanya memberikan jasa keahlian 

khusus bidang konsultan kehumasan kepada pihak lain yang membutuhkan 

pelayanan jasa profesionalnya. Beberapa perusahaan adakalanya lebih 

menyukai menyewa konsultan public relation  karena dapat memberikan 

pandangan atau perspektif  pihak luar (outsider’s perspective) yang dinilai 

lebih objektif mengenai situasi perusahaan. 

Selain itu menurut Frank Jefkins (1988:62), alasan untuk 

mempergunakan jasa konsultan public relations (Public Relation 

Consultancy), yaitu secara umum dalam menangani kegiatan public relations 

tertentu, seperti perencanaan dan pelayanan yang memerlukan keahlian 

khusus dan profesional secara lengkap dalam melaksanakan suatu program 

                                                           
24

 Morissan, Manajemen Public Relation Strategi Menjadi Humas Profesional (Jakarta.Kencana, 

2008 ), p.83. 
25

 Ruslan Rosady, op.cit., p.351. 
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kerja public relations. Pihak organisasi memang membutuhkan layanan 

konseling mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan bidang 

komunikasi (communication problem). Penyediaan dan pelayanan pembutan 

suatu siaran berita (press release). Penyediaan pelayanan jasa suatu informasi 

tertentu. Jika pihak organisasi atau perusahaan memerlukan pelayanan media 

center untuk keluar kota tertentu, dalam mengorganisasikan fungsi-fungsi 

pers,seperti menyelenggarakan suatu jumpa pers,resepsi pers dan hingga 

memfasilitaskan kunjungan pers. Menangani tugas kegiatan bersifat khusus 

(ad hoc assignment) dalam partisipasi untuk menyelenggarakan suatu 

pameran tertentu. Secara khusus dapat melaksanakan layanan pembuatan 

media internal house jurnal,corporate & financial publication public 

relations, kegiatan kerja sama sponsorship atau memberikan layanan 

konsultasi khusus yang menarik dalam kegiatan kampanye fashion 

show,traveling (perjalanan wisata) dan hingga menangani acara-acara ajang 

hiburan tertentu (special evemts entertainment program).
26

 

 

E.4.   Public Relations Profit dan Non Profit 

         E.4.1.Organisasi Profit 

Organisasi profit adalah perusahaan yang tujuannya mencari 

keuntungan untuk kepentingan di dalam organisasi itu sendiri agar 

organisasi tersebut tetap bisa bertahan dan bersaing dengan organisasi-

organisasi profit lainnya. Di Indonesia organisasi profit atau perusahaan 

                                                           
26
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dapat dibagi ke dalam empat macam dilihat dari skala usahanya,mulai dari 

terkecil hingga terbesar, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan firma, 

perusahaan terbatas (PT), perusahaan Publik/Terbuka 

Tugas praktisi public relations (PR) pada perusahaan tidak sama 

dengan organisasi nonprofit. Praktisi public relattions yang bekerja pada 

perusahaan berfungsi membantu bagian pemasaran dengan cara 

menciptakan pandangan konsumen yang positif terhadap perusahaan. Peran 

spesifik public relattions dalam lembaga profit adalah mendukung upaya-

upaya peningkatan laba perusahaan.
27

 Pada organisasi profit harus memiliki 

orientasi bisnis dengan tuntutan kerja yang lebih berat dari pada organisasi 

lainnya sebagaimana dikemukakan Cutlip dan rekan (2000) yang 

menyatakan : 

Public relations in any organization on profit must be cost-effective and 

parts of the formula for successful competition.Thus,the competitive nature 

and the profit imperative of business make public relation works extremely 

demanding. 

 

 Maknanya “public relations pada setiap organisasi yang bertujuan 

mencari keuntungan haruslah efektif dari segi biaya dan harus dapat 

menjadi bagian dari formula untuk memenangkan persaingan. Jadi, sifat 

organisasi yang kompetitif dan mengejar keuntungan ini membuat tuntutan 

kerja humas menjadi sangat tinggi.
28

  

 

 

                                                           
27

  Morissan, op.cit., p.86. 
28

  Ibid., p.262. 
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E.4.2.Organisasi Non Profit 

Dalam peraturan tentang pajak, organisasi nonprofit dikategorikan 

sebagai organisasi khusus tempat masyarakat “mendelegasikan tugas-tugas 

publik kepada kelompok privat”. Definisi sektor nonprofit yang dapat 

diaplikasikan di banyak negara mencakup lima ciri unik dari organisasi 

semacam ini yang pertama terorganisasi. Ringkasnya ada identitas yang telah 

diinstitusionalisasikan yang berarti bahwa organisasi ini punya anggaran 

dasar, pertemuan reguler,pejabat,aturan,atau indikator lain tentang 

kepermanenannya. Yang kedua privat.Organisasi non profit secara 

institusional terpisah dari pemerintah,yang berarti bahwa mereka bukan agen 

pemerintah atau bukan lembaga yang dikontrol pemerintah,bahkan jika 

mereka menerima dana dari pemerintah. Yang ketiga distribusi 

nonprofit.Organisasi nonprofit tidak berusaha mencari laba untuk pemilik 

atau direktur. Ini bukan berarti bahwa organisasi nonprofit tidak bisa 

mendatangkan laba. Tetapi ini berarti bahwa mendistribusikan profitnya pada 

mereka yang mengelola atau mengatur usaha adalah dilarang,dan karenanya 

diberi istilah nonprofit. Yang terakhir mengatur diri sendiri. Organisasi 

nonprofit mengatur diri sendiri dan mengontrol aktivitasnya sendiri, yang 

berarti bahwa mereka menentukan prosedur sendiri dan independen dari 

kontrol ekternal. Mereka punya dewan direksi sendiri dan memberi 

kesempatan kepada keterlibatan warga tanpa kontrol atau perintah 

pemerintah.
29

  

                                                           
29
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Di dalam organisasi non profit, situasi krisis terjadi ketika dalam 

lingkungan di mana persaingan untuk mendapatkan sumbangan makin ketat, 

subsidi pemerintah makin berkurang,dan meningkatnya permintaan layanan. 

Dalam kebanyakan agen non profit, PR bertujuan untuk  mendefinisikan atau 

memberi “brand” organisasi, mendapatkan penerimaan misinya dan 

melindungi reputasinya. Mengembangkan saluran komunikasi dengan pihak-

pihak yang dilayani organisasi. Menciptakan dan memelihara iklim yang baik 

untuk mengumpulkan dana. Mendukung pengembangan dan pemeliharaan 

kebijakan publik yang cocok untuk misi organisasi. Memberi informasi dan 

motivasi konstituen organisasional utama (seperti karyawan,sukarelawan dan 

komisaris) untuk mengabdikan diri mereka dan bekerja secara produktif 

dalam mendukung misi,tujuan, dan sasaran organisasi.
30

  

Adapun contoh dari organisasi non profit yaitu yayasan adalah 

organisasi nonprofit,nonpemerintah,yang menggunakan dananya sendiri 

untuk memberi hadiah dan bantuan keuangan kepada agen. Nonprofit lain 

untuk kepentingan pendidikan,sosial,religius,kultural atau aktivitas amal 

lainnya. Agen pelayanan Sosial, terkadang dinamakan agen pelayanan 

kemanusiaan, mengisi peran vital dalam bidang kesehatan,keamanan, dan 

kesejahteraan jutaan warga Amerika. Perawatan kesehatan dan pendidikan 

serta asosiasi dagang adalah organisasi yang didedikasikan untuk 

mempromosikan kepentingan dan membantu anggota dari industri tertentu.     

 

                                                           
30

  Ibid., p.507 



24 
 

E.5.  Media Sosial  

Media sosial, yang terkadang diidentifikasikan dengan web 2.o, 

merupakan istilah payung 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 berbagai informasi di antara audiensi.
31

 Media 

sosial memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada media konvensional, 

yaitu audiens bisa menjadi penyampai informasi, dapat saling berinteraksi 

satu sama lain dan bisa langsung berkomunikasi dengan narasumber 

berita.
32

 Oleh karena itu saat ini media sosial sangat marak digunakan 

masyarakat, dimana kita bisa saling berinteraksi dengan lawan bicara kita 

secara langsung walaupun berada ditempat yang berjauhan. Dan interaksi 

tidak hanya bisa dilakukan oleh dua orang saja tetapi juga bisa dengan 

banyak orang. 

Media sosial merupakan bagian dari media online yang 

kehadirannya menjadi pilihan banyak organisasi dalam memacu kegiatan 

pemasaran. Hal tersebut dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi 

yang berkembang mampu membuat industri media massa mengalami 

perubahan yang sangat cepat sehingga media massa dianggap sebagai media 

tradisional dan konvensional selain itu media online sebagai media baru 

yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda dengan media 

konvensional. 
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Media sosial adalah tempat, alat bantu, layanan yang 

memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka untuk 

bertemu dan berbagi dengan rekan lainnya melalui teknologi internet. 

Media sosial terbagi menjadi beberapa kategori, seperti yang digambarkan 

pada gambar di bawah ini.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 1. Pembagian Kategori Media Sosial 

Sumber : http://sartikakurniali.com  
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Berdasarkan gambar pembagian kategori media sosial tersebut terdapat 

sepuluh kategori media sosial yaitu : 

1. Alat bantu publikasi menggunakan blog (Typepad, Blogger), wiki 

(Wikipedia, Wikia, Wetpaint) dan portal citizen journalism (Digg, 

Newsvine). 

2. Alat bantu berbagi untuk video (YouTube), gambar (Flickr), link 

(del.icio.us, Ma.gnolia), musik (Last.fm, iLike), slide presentasi 

(Slideshare), review produk (Crowdstorm, Stylehive) atau  umpanbalik 

produk (Feedback 2.0, GetSatisfaction). 

3. Alat bantu diskusi seperti forum (PHPbb, vBulletin, Phorum), forum 

video (Seesmic), instant messaging (Yahoo! Messenger, Windows 

Live Messenger, Meebo) dan VoIP (Skype, Google Talk). 

4. Jaringan sosial (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Orkut), jaringan 

sosial spesifik (LinkedIn, Boompa), dan alat bantu untuk menciptakan 

jaringan sosial (Ning). 

5. Alat bantu mikroblogging (Twitter, Pownce, Jaiku, Plurk, Adocu) dan 

layanan serupa (twitxr, tweetpeek). 

6. Alat bantu agregasi sosial seperti lifestream (FriendFeed, Socializr, 

Socialthing!, lifestrea.ms, Profilactic). 

7. Platform untuk hosting (Justin.tv, BlogTV, Yahoo! Live, UStream) dan 

ada layanan serupa untuk mobile (Qik, Flixwagon, Kyte, LiveCastr). 



27 
 

8. Dunia virtual (Second Life, Entropia Universe, There), 3D chats 

(Habbo, IMVU) dan dunia virtual khusus remaja (Stardoll, Club 

Penguin). 

9. Platform game sosial (ImInLikeWithYou, Doof), portal game casual 

(Pogo, Cafe, Kongregate) dan jaringan sosial yang dimungkinkan 

dengan game (Three Rings, SGN). 

10. MMO, massively multiplayer online (Neopets, Gaia Online, Kart 

Rider, Drift City, Maple Story) dan MMORPG, Massively multiplayer 

online role-playing game (World of Warcraft, Age of Conan).
34

 

Bisa kita lihat bahwa banyak media sosial telah menjadi layanan 

media online yang banyak melayani penggunanya di seluruh dunia. Baik 

yang menyediakan fasilitasnya dengan layanan gratis ataupun yang bayar. 

 

E.5.1.  Penggunaan  Media Sosial di Indonesia 

  Di Indonesia media sosial sudah banyak digunakan oleh 

masyarakat. Dan sosial media telah digunakan sebagian masyarakat 

Indonesia. Beberapa penggunaan media sosial antara lain sebagai media 

bersosialisasi. Fungsi utama dari media sosial adalah bersosialisasi dengan 

orang lain. Hal ini dilakukan dengan mengupdate status, memberikan wall 

atau komentar, atau mengupload foto/video. Facebook sendiri menyediakan 

fasilitas friend finder yang cukup baik. Contohnya, jika kita memasukkan 

nama sekolah dengan benar, maka kita dapat dengan mudah mengetahui 
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daftar orang yang sekolahnya sama dengan kita. Hal inilah yang membuat 

berjuta-juta orang dapat menemukan teman-teman masa kecil/sekolah 

mereka, dan merasa sangat senang karena dapat bernostalgia. Selanjutnya 

digunakan untuk keperluan iklan/marketing. Saat ini, media sosial sudah 

banyak digunakan untuk keperluan iklan ataupun marketing. Cara paling 

mudah adalah dengan menggunakan tweet untuk twitter ataupun 

menggunakan update status di facebook. Dengan kedua cara tersebut, maka 

kemungkinan besar, iklan akan dibaca oleh hampir semua follower di twitter 

maupun facebook. Selain itu, untuk keperluan iklan dan marketing ini, biaya 

yang dibutuhkan hanyalah biaya internet saja, tanpa perlu membayar biaya 

lain untuk periklanan. Tentu saja hal ini cukup membantu dari sisi 

penekanan biaya iklan. Efektifitas dari iklan ini tergantung dari jumlah 

teman yang dimiliki. Dan untuk e-commerce/perdagangan elektronik 

memanfaatkan media sosial. Blog dan facebook saat ini mulai berubah 

fungsi menjadi etalase online untuk menjual barang. Pada facebook, fasilitas 

utama yang digunakan sebagai etalase adalah photo album, di mana semua 

foto produk akan diletakkan pada album tersebut. Hal ini berlaku untuk 

mereka yang akan menjual produk berupa barang. Jika produk yang 

ditawarkan berupa jasa, maka photo album juga dapat dijadikan tempat 

meletakkan portofolio. Selain Album, wall juga dapat digunakan untuk 

media komunikasi/bertanya-jawab antar penyedia dan pengguna jasa.
35
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E.5.2. Bentuk Media Sosial Yang Membantu Kerja Praktisi Public   

Relations 

Media sosial dapat tampil dalam banyak bentuk, macam-macam 

media sosial yang sering digunakan dan membantu kerja praktisi PR 

adalah: 

1. Blog, podcast dan RSS Feeds 

Blog,podcast dan RSS Feeds adalah penggunaan teknologi terbaru 

yang telah dipelopori oleh para konsumen dan telah membawa 

keberhasilan dalam kerja public relations sebagai alat untuk 

berkomunikasi dengan audiensi target. 

a. Blog adalah jurnal online berbasis web yang digunakan orang 

untuk membicarakan topik,pandangan atau ide tertentu. 

Penggunaan blog adalah cara terbaik dalam menjangkau audiensi 

yang sangat berminat dengan topik tertentu. 

b. Podcast (salah satu metode untuk mempublikasikan file suara di 

internet serta mengizinkan pengguna untuk berlangganan dan 

memperoleh file audio terbaru secara otomatis) menyediakan 

fasilitas audio dan videocast untuk digunakan di kemudian hari. 

c. Really simple syndication (RSS) adalah teknologi yang 

memungkinkan orang mendistribusikan  dan menampilkan isi web-

nya. RSS menyediakan berita atau informasi lain yang dapat 
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ditempatkan dan diakses oleh pemilik situs  web di situsnya. Isinya 

dapat digunakan untuk komunikasi internal atau eksternal karena 

RSS memberi cara yang bagus untuk sebuah organisasi agar tetap 

menjaga hubungan dengan partner,konsumen,dan karyawannya 

dengan cara memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi 

dengan organisasi. 

2. Wiki, Intranet,Ekstranet dan Situs Web 

a. Wiki adalah situs web interaktif yang memperkenankan orang 

dengan hak keamanan untuk memposting dan mengubah isi 

postingnya. 

b.  Intranet mengacu pada sistem berbasis komputer untuk 

berkomunikasi dengan karyawan dan semua orang dalam lainnya. 

c. Ekstranet mengacu pada proses yang sama untuk menjangkau 

audiensi eksternal seperti para investor, konsumen, pimpinan 

komunitas dan pemerintahan. 

d. Situs web adalah sebuah lokasi yang didedikasikan untuk semua 

jenis informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan 

media. Di dalamnya ada berita terkini, termasuk informasi yang 

mengarahkan wartawan pada sumber informasi,position 

statement,kalender kegiatan,arsip pers rilis,arsip ceramah,serta 

materi tentang latar perusahaan dan pimpinannya.
36
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         E.5.3.    Manfaat Media Sosial bagi Para Pelaku Public Relations   

  Public relations melalui media sosial memiliki peranan yang 

lebih besar dan luas dibandingkan dengan public relations di dunia fisik. 

Public relations di dunia fisik dihadapkan dengan dua kemungkinan yang 

sering terjadi, yaitu harus mengirim bahan press release atau sejenisnya 

kepada seorang wartawan, dengan harapan mereka berminat pada tulisan 

public relations kemudian terkadang terpaksa mengeluarkan uang untuk 

itu. Dengan adanya media sosial public relations dapat melewati batas 

penghalang ini dan langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada 

target publik serta memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya seperti 

komunikasi konstan, internet yang tidak pernah tidur selama 24 jam x 7 

hari dengan potensi target publik seluruh dunia. Memungkinkan untuk 

merespon secara cepat semua permasalahan dan pertanyaan dari para 

prospek dan pelanggan. Pasar global dimana internet telah menutup jurang 

pemisah geografis (kecuali psikologis) setelah terhubung ke dunia online. 

Interaktif, sangat interaktifnya internet dapat memperoleh feedback dari 

pelanggan atau pengunjung situs web. Komunikasi dua arah, aktifitas ini 

akan membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan saling 

bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung oleh media offline. Media 

ini dapat membuat organisasi menjadi lebih hemat mengingat tidak 

membutuhkan biaya cetak dan semakin terjangkau. 
37
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 E.5.4. Istilah Media Sosial  

1. API (Application Programming Interface). Kemudahan dalam 

menciptakan isi situs dan memindahkannya ke berbagai situs 

web,sering sebagai hasil dari menggunakan API yang disediakan oleh 

situs tersebut. 

2. Blogsphere merupakana kumpulan para blogger sedunia. 

3. Open Source paling sering diterapkan pada kode sumber software yang 

dibuat untuk publik luas dengan pembatasan hak cipta yang longgar 

atau tidak ada sama sekali. Hal ini memungkinkan pengguna 

menciptakan software baru melalui usaha individual berjenjang atau 

melalui kolaborasi. Open source merupakan bagian dari keseluruhan 

gerakan web 2.0 dan sekarang dia bermakna lebih dari sekedar 

software. Sekarang dia berarti sebagai bagian dari kelompok orang 

yang datang berkumpul bersama, terlepas dari latar belakang strukutur 

organisasinya, untuk membuat sesuatu yang menguntungkan untuk 

semua, namun tak seorang pun yang dapat melakukannya sendirian. 

4. Portal yaitu pintu gerbang. Web portal adalah sebuah situs yang 

berfungsi sebagai titik untuk mengakses lebih banyak informasi di 

halaman lain di situs web. Enterprise portal adalah pintu gerbang 

untuk masuk ke software web perusahaan untuk memberikan titik 

akses tunggal ke berbagai informasi dan alat yang diinginkan 

organisasi untuk anda miliki di suatu tempat. 
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5. Remix/Mushup adalah sebuah pendekatan terbuka terhadap isi. 

Masyarakat “remix” mengambil isi situs, memersonalisasinya  dengan 

mengubahnya atau  “menggodoknya” dengan isi lainnya untuk 

membuatnya menjadi sesuatu yang sama sekali baru. 

6. Social bookmarking, metode pengguna web untuk menyimpan, 

mengorganisasi, meneliti, dan mengatur bookmark halaman web 

dengan bantuan meta data. Pengguna menyimpan link ke halaman web 

secara pribadi dan membaginya dengan orang atau kelompok tertentu 

dalam sebuah jaringan khusus. Kebanyakan bookmarking ini dilakukan 

secara informal, namun yang lainnya dapat juga menggunakan servis 

bookmarking. Banyak dari jasa bookmarking ini menyediakan tingkat 

atau komentar dan fitur jaringan sosial lainnya. 

7. Tagging merupakan cara yang dilakukan pengguna internet dalam 

menjelaskan isi dengan menambahkan “tags” pada tulisan, gambar, 

video, posting atau isi media sosial lainnya. 

8. Web 2.0 adalah penggunaan internet yang memfasilitasi kreativitas dan 

kolaborasi antar pengguna internet. Biasanya hal ini termasuk sosial 

yang baru seperti wiki,blog dan situs jejaring sosial lainnya. Dari pada 

mengacu pada perubahan teknis, fasilitas ini lebih mengacu pada 

perubahan dalam cara pengembangan software dan orang lain 

memanfaatkan teknologi web.
38
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E.6   Internet sebagai Media Publisitas 

 Berdasarkan pendapat Julius Bob Onggo terdapat beberapa strategi 

menggapai publisitas melalui media Internet yaitu publisitas melalui email, 

mencakup cara menulis email yang efektif, publisitas lewat karnu nama 

elektronik, yaitu kartu yang diterima di seluruh dunia. Tukar-menukar kartu nama 

adalah bagian dari bisnis dan promosi. Public relations dapat memasukkan kartu 

nama elektronik di bagian akhir email sebagai alat identitas, publisitas lewat 

autoresponsder, yaitu program penjawab email secara otomatis dan cepat. 

Program ini meringankan tugas public relations dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berulang-ulang tanpa harus selalu berada di komputer. Program 

ini menimbulkan kesan public relations memiliki customer service yang baik. 

Publisitas lewat komunitas  online disebut juga dengan online forum, newsgrup 

atau discussion grup. Public relations dapat mengidentifikasi pesaing.
39

 

 

E.7  Organisasi 

 Istilah organisasi dalam bahasa Indonesia atau organization dalam bahasa 

Inggris bersumber pada perkataan Latin organization yang berasal dari kata kerja 

bahasa Latin pula, organizare, yang berarti to form as or into a whole consisting 

of interdependent or coordinated parts. Yang artinya membentuk sebagai atau 

menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau 

terkoordinasi.
40

 Menurut Stephen P.Robins (2003:4) organisasi merupakan suatu 

unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, terdiri dari dua orang atau lebih 
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yang berfungsi pada suatu basis yang relatif bersinambung untuk mencapai tujuan 

atau serangkaian tujuan.
41

 

 Organisasi pada intinya adalah sistem pembagian kerja melalui hierarki 

dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi menetapkan peran (role) kepada 

setiap orang yang menjadi anggotanya, peran-peran itu kemudian 

dioperasionalisasikan ke dalam tugas (task) dan fungsi (functions).
42

 

 

E.8.  Landasan Teori 

E.8.1.Technological Determinism Theory 

Ide dasar dari teori ini maenyatakan bahwa perubahan yang terjadi 

pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan 

manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu bagaimana cara 

berfikir,berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya 

mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad 

teknologi yang lain. Mengikuti teori ini, ada beberapa perubahan besar yang 

mengikuti perkembangan teknologi dalam berkomunikasi. Masing-masing 

periode sama-sama memperluas perasaan dan pikiran manusia. McLuhan 

membaginya ke dalam empat periode yang membawa bentuk baru 

komunikasi yang menyebabkan beberapa macam perubahan dalam 

masyarakat. Pertama era kesukuan,era tulisan,era mesin cetak dan terakhir 

adalah era media elektronik dimana kita berada sekarang. Dengan era 

elektronik sekarang manusia tidak saja mengandalkan pendengaran atau 
                                                           
41
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penglihatan saja tetapi keduanya sekaligus. Dengan era elektronik, dunia 

seolah semakin sempit. Hal inilah yang disebut McLuhan sebagai desa 

global. Ketika kita memanfaatkan media elektronik, seperti komputer yang 

dipasang peralatan internet, kita bisa “mengitari dunia” ini. Kita bisa 

berdiskusi,chatting atau mengirim surat dengan e-mail.
43

 

 Selain itu Teori ini mendukung media baru dan teknologi 

komunikasi baru yang diterapkan secara meluas, yang memberi nilai positif 

pada maksimal kegiatan komunikasi terutama yang bersifat interaktif. 

Sebenarnya tidak banyak hal baru dalam teori tersebut, hanya saja teori itu 

disodorkan dengan mempertimbangkan kemungkinan keuntungan ekonomi. 

Itulah kadar kebaruan yang dikandungnya. Implikasi normatifnya (yang 

ditampakkan secara jelas) terletak pada tingginya nilai yang diberikan pada 

perubahan,kebaruan,keanekaragam,mobilitas dan individualisme.
44

 

 

F.   Definisi Konseptual 

F.1 Penggunaan 

    Menurut kamus umum bahasa Indonesia penggunaan memiliki 

kata dasar guna yang berarti (1) faedah; manfaat, (2) perbuatan (pekerjaan) 

sesuatu yang memberi pengaruh (mendatangkan perubahan arti dsb).
45
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Penggunaan adalah hal (perbuatan dsb) mempergunakan sesuatu; untuk; 

bagi.
46

 Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.
47

  

 

 F.2 Media Sosial  

Media sosial, yang terkadang diidentifikasikan dengan web 2.o, 

merupakan istilah payung 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 

berbagai informasi di antara audiensi.
48

 Media sosial merupakan media baru 

yang digunakan untuk bersosialisasi, terutama menggunakan internet, 

sehingga proses sosialisasi dapat menjadi lebih mudah dan lebih luas, seluas 

internet itu sendiri (tanpa terhalang batas geografis), selama pengguna 

terkoneksi dengan internet.
49

 

 

 F.3  Organisasi 

  Edgar H.Schein (1983:17) menjelaskan bahwa suatu organisasi 

adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk 

mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan 

fungsi serta wewenang dan tanggung jawab.
50

 Arifin Abdulrachman (1969 : 

20) melihat organisasi sebagai : (a) perkumpulan atau perhimpunan, ikatan 
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atau badan, seperti organisasi politik, organisasi tani, organisasi buruh, dan 

sebagainya; (b) rangka struktural dalam mana pekerjaan dari banyak orang 

dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan bersama.
51

 

    

 F.4 Profesi Public Relations 

  Profesi public relations adalah orang-orang yang bekerja di dalam 

dunia public relations. Di dalam dunia public relations, pekerjaan sebagai 

praktisi public relations terdapat dua bidang profesi public relations dalam 

memberikan pelayanan jasanya yaitu PR Organik (Organizer PR) dan 

Konsultan PR (PR Consultan). 

 

G.  Metode Penelitian 

G.1  Tipe Dan Pendekatan penelitian 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,(sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan melihat hasil, 

analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.
52

 Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud 

dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).  
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Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktivitas sosial, dan lain-lain.
53

 Oleh karena itu peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena 

aktivitas sosial yang baru di masyarakat yaitu pemanfaatan media sosial oleh 

praktisi public relation. Selain itu untuk mengetahui lebih dalam mengenai 

pemanfaatan media sosial metode yang cocok untuk digunakan adalah kualitatif. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian dekriptif yaitu penelitian yang hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan, tidak menguji atau 

membuat prediksi.
54

 Peneliti menggunakan tipe deskriptif kualititaf karena 

peneliti akan mendeksripsikan atau mengkontruksi wawancara-wawancara 

mendalam terhadap subjek penelitian. Dan peneliti bertindak selaku fasilitator dan 

realitas dikontruksi oleh subjek penelitian dan peneliti bertindak sebagai aktivis 

yang ikut memberi makna secara kritis pada realitas yang dikontruksi oleh 

media.
55

 

 

G.2    Subyek Penelitian 

  Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 
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diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti.
56

 Yang menjadi kriteria 

subyek penelitian dan sumber informan dalam penelitian ini adalah :  

1. Anggota Perhumas Malang Raya 

2. Masuk dalam pengurus Perhumas Malang Raya 

3. Minimal  1 tahun menjadi pengurus Perhumas Malang Raya 

 Subyek ini dipilih karena dinilai telah memiliki potensi untuk 

memberi informasi serta memiliki pemahaman teoritis mengenai penelitian yang 

dilakukan. 

 

G.3.   Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara (Interview) 

 Pemahaman wawancara secara umum disini adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, 

sambil bertatap muka antara si penanya dengan narasumber atau 

responden dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide).
57

 

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur dalam kategori in-dept 

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.
58

 Peneliti telah 
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mewawancarai sembilan subyek penelitian yaitu pengurus organisasi 

profesi public relations yang dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan. 

dan telah mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

penggunaan media sosial di kalangan pengurus organisasi profesi public 

relations.   

 2.   Observasi 

  Menurut Karl Weick (dikutip dari Seltiz, Wrightsman, dan Cook 

1976:253) mendefinisikan obsevasi sebagai “pemilihan, pengubahan, 

pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang 

berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuam 

empiris”.
59

  

 Peneliti menggunakan observasi tak berstruktur berarti tidaklah 

sepenuhnya melaporkan peristiwa, sebab prinsip utama observasi adalah 

merangkumkan, mensistematiskan dan menyederhanakan representasi 

peristiwa.
60

 Dari observasi yang dilakukan, penggunaan media sosial 

dikalangan pengurus organisasi profesi public relations terlihat beragam. 

Ada yang sudah memanfaatkan dan terorganisir tetapi ada juga yang 

belum terorganisir.  
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 3.  Dokumentasi  

  Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh 

pihak lain.
61

 Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan daerah, 

kegiatan penelitian sehingga memperkuat data yang telah diperoleh. 

 

G.4.  Teknik Analisis Data 

     Teknik analisis data merupakan bagian penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti serta makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Moh. Nazir, 2005: 346). Analisa 

yang digunakan harus berdasarkan fakta yang yang telah dikumpulkan, analisis 

data yang digunakan adalah: 

A. Reduksi data 

 Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,  

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
62

 

B. Penyajian data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikankan data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori 
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flowchart dan sejenisnya.
63

 Peneliti akan melakukan fokus penelitian yaitu 

bagaimana ragam pemanfaatan media sosial di kalangan pengurus organisasi 

profesi public relations yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan. 

C. Penarikan kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data kegiatan selanjutnya yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi makna-makna yang muncul dari data 

yang harus diuji kecocokannya. Analisis dilakukan dengan melihat kenyataan 

yang ada dilapangan dengan tinjauan teori yang berhugungan dengan fokus 

penelitian. Kemudian setelah dilakukan analisis, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan mengenai ragam pemanfaatan media sosial di kalangan pengurus 

organisasi profesi public relations 

 

G.5. Teknik Keabsahan Data 

  Dalam Teknik keabsahan data ini peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Analisis Triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia.
64

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda, misalnya membandingkan hasil pengamatan 
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dengan wawancara,membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang 

dikatakan pribadi.
65
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

A. Sejarah PERHUMAS 

   Berdirinya PERHUMAS berawal ketika salah satu seorang praktisi 

humas, Marah Joenoes, menghadiri “World Public Relations Congress” ke-6 

yang diselenggarakan di Jenewa. Almarhum Marah Joenoes sangat 

bersemangat untuk mewujudkan cita-citanya dan terlibat aktif dalam berbagai 

diskusi persiapan pendirian sebuah forum profesi kehumasan. Pertemuan 

pertama diadakan di gedung Wisma Internasional Pertamina (kini Gedung 

Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata RI – PEPABRI) di jalan 

Diponegoro No. 53, Jakarta yang dihadiri oleh para praktisi kehumasan dari 

berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer, Badan Usaha Milik 

Negara, swasta maupun konsultan.  

 Sejak tahun 1970 praktisi kehumasan indonesia sudah mengenal 

adanya International Public Relations Association (IPRA), wadah profesi 

yang saat itu berkedudukan di Jenewa. Walaupun persyaratan sudah dapat 

dipenuhi oleh beberapa praktisi Indonesia tetapi mereka sepakat untuk 

terlebih dulu mendirikan wadah profesi tingkat nasional sebelum menjadi 

anggota IPRA. Pada saat itu negara-negara lain di Asia Tenggara sudah lama 

memiliki organisasi kehumasan nasional. 

 Berdirinya PERHUMAS didasari cita-cita adanya forum 

kehumasan ditanah air. Keinginan ini mendorong didirikannya Perhimpunan 
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Hubungan-Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) pada tanggal 15 Desember 

1972. Para anggota pendirinya antara lain Marah Joenoes (Pertamina), R. 

Imam Sajono (Stanvac), Wisaksono Noeradi (Caltes), Soedjoko Hoedionoto 

(Shell), M. Alwi Dahlan (Inscore Zecha), Tommy Graciano (Granada), M. 

Ridwan (Presko), Hadjiwibowo (Unilever), Roy Tjia Heng An (Goodyear), 

Jahja Daeng Nompo (Hotel Indonesia), Mahiddin (UI), Sumadi (Departemen 

Penerangan), Nana Sutresna (Departemen luar Negeri), Soemrahadi 

(Angkatan Bersenjata RI), Hoedioro (Kepolisian RI), Wardiman Djojonegoro 

(DKI), dan Feisal Tamin (Departemen Dalam Negeri). 

 Dengan ber-azaskan Pancasila, PERHUMAS bertujuan 

meningkatkan ketrampilan profesional dengan memperluas dan 

memperdalam pengetahuan, skill dan etika kehumasan, meningkatkan kontak 

dan pertukaran pengalaman antar anggota serta berhubungan dengan 

organisasi profesi serumpun ditanah air dan di luar negeri. Dalam usaha 

mencapai tujuan tersebut PERHUMAS berusaha melalui penyusunan dan 

penerapan Kode Etik Profesi Hubungan Masyarakat di Indonesia, 

penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang 

humas, penyelenggaraan diskusi-diskusi dan menerbitkan tulisan-tulisan 

mengenai public relations, melaksanakan Konvensi nasional Humas (KNH), 

peningkatan pendidikan dan riset dalam bidang kehumasan di Indonesia. 

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, pada tanggal 26 Oktober 1977 

PERHUMAS bersama Institut Perhubungan Raya Malaysia (IPRM), Public 

Relations Society of the Philippines (PRSP), Institute of Public Relations 
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Singapore (IPRS), dan Samakan Nak Pracha Samphan Haeng Patesthai 

(Public Relations Society of Thailand) mendirikan Federation of ASEAN 

Public Relations Organizations (FAPRO). 

Perhumas dipimpin berturut-turut oleh Marah Joenoes (1972-

1977), Prof. Dr. M. Alwi Dahlan (1977-1981), Wisaksono Noeradi (1981-

1989), Teddy Kharsadi (1989-2000), August Parengkuan (2000-2002), Dr. 

Indrawadi Tamin (2002-2004), Rusli Simanjuntak (2003-2007), Muslim 

Basya (2008-2011) dan Prita Kemal Gani (sejak 2001). 

 

B. Visi  Misi & Tujuan 

B.1. Visi Misi 

Mengembangkan kompetensi para profesional humas (Public Relations) 

di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra positif dan reputasi 

Institusi dan bangsa Indonesia. 

 B.2. Tujuan 

1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para professional 

Hubungan Masyarakat di Indonesia. 

2. Memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai 

Hubungan Masyarakat  

3. Meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi dan pengalaman 

diantara para anggotanya. 

4.  Menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi yang 

serumpun dengan bidang Hubungan Masyarakat. 
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C. Kode Etik Profesi  PERHUMAS INDONESIA 

 

KODE ETIK PROFESI 

PERHUMAS INDONESIA 

Dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai landasan tata kehidupan 

nasional; Diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan 

internasional; Dilandasi oleh Deklarasi Asean (8 Agustus 1967) sebagai 

pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi oleh cita-cita, 

keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan 

secara professional; kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat 

Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk mematuhi Kode ETik 

Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti diantara kami dalam 

menjalankan profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya, maka hal 

itu sudah tentu mengakibatkan diberlakukannya tindak organisasi terhadap 

pelanggarnya. 

      Pasal 1 

KOMITMEN PRIBADI 

Anggota PERHUMAS harus : 

a. Memiliki dan menerapkan standar moral serta reputasi setinggi mungkin 

dalam menjalankan profesi kehumasan 

b. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya 

memasyarakatan kepentingan Indonesia 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga Negara 
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Indonesia yang serasi daln selaras demi terwujudnya persatuan dan 

kesatuan bangsa 

Pasal II 

PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN 

Anggota PERHUMAS INDONESIA harus: 

a. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan 

b. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang 

bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait 

c. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, 

maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan 

d. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung 

merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau 

mantan atasan 

e. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima 

pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien 

atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap 

f. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan bahwa 

pembayaran atau imbalan jasa-jasanyaharus didasarkan kepada hasil-hasil 

tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah 

kepada hal yang serupa 

Pasal III 

PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA MASSA 

Anggota PERHUMAS INDONESIA harus: 
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a. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat 

b. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi intergritas sarana 

maupun jalur komunikasi massa 

c. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau yang 

menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan 

d. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia 

Pasal IV 

PERILAKU TERHADAP SEJAWAT 

Praktisi Kehumasan Indonesia harus: 

a. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi atau tindak 

professional sejawatnya. Namun bila ada sejawat bersalah karena 

melakukan tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum, atau yang 

tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka 

bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan PERHUMAS 

INDONESIA 

b. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk 

menggantikan kedudukan sejawatnya 

c. Membantu dan berkerja sama dengan sejawat di seluruh Indonesia untuk 

menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Etik Kehumasan ini.  
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BAB III 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Public relations merupakan bagian yang penting di dalam sebuah fungsi 

manajemen perusahaan atau organisasi yang membangun dan mempertahankan 

hubungan yang baik dan bermanfaat antara perusahaan atau organisasi dengan 

publiknya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. 

Sesuai dengan namanya public relations tidak dapat dipisahkan dari publik, 

masyarakat dan khalayak banyak. Publik yang terdiri dari berbagai macam lapisan 

tersebut saling berhubungan satu sama lain dan mereka saling berkomunikasi 

dengan berbagai cara, sehingga saling berbagi informasi dan pengalaman. 

 Public relations yang menjadi wakil dari perusahaan untuk berhubungan 

langsung dengan publiknya memiliki cara-cara tersendiri untuk selalu menjalin 

hubungan yang baik dengan publiknya. Media yang paling sering digunakan 

public relations untuk menjalin hubungan dengan publiknya dan menyampaikan 

informasi kepada publik yaitu dengan menggunakan media konvensional seperti 

surat kabar, buletin, press release, papan informasi, televisi dan radio. Tetapi 

seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi muncul sebuah teknologi 

baru yang banyak di gunakan oleh masyarakat yaitu internet. Disini mau tidak 

mau akhirnya public relations harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut 

karena publiknya yang tersebar di dalamnya. 

Peneliti melihat banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi 

melalui media sosial seperti yang telah di paparkan dalam latar belakang. Dan 

sesuai dengan tujuan peneliti dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggapan 
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praktisi public relations tentang pemanfaatan media sosial sebagai media public 

relations kepada anggota PERHUMAS Malang Raya. Maka pada bab III ini 

peneliti menyajikan data hasil wawancara dari subjek penelitian yang disajikan 

dalam tabel sesuai dengan enam aspek media sosial yang menjadi pokok kajian 

dengan total pertanyaan sebanyak 22 buah. Dari hasil wawancara tersebut 

diperoleh variasi jawaban yang berbeda antara satu dengan lainnya pada masing-

masing pertanyaan. Penyajian dalam penelitian ini data dijabarkan dalam bentuk 

narasi. 

Mengenai ragam pemanfaatan media sosial dikalangan pengurus 

organisasi profesi public relations dihasilkan sebagai berikut. Subyek penelitian 

dipilih berdasarkan data yang telah ditentukan sebelumnya yakni pengurus 

Perhumas Malang Raya sebanyak sembilan orang. 

 

          Gambaran subjek penelitian adalah sebagai berikut : 

                               Tabel 3.1 

              Deskripsi Subjek Penelitian Anggota PERHUMAS Malang Raya 

 

No Nama 
Mulai di 

PERHUMAS 
Pekerjaan 

Jenis 

Kelamin 

1 Zulkarnain 

Nasution 

Th. 2008 Kepala Humas UM 

 th. 2004-2011 

Laki-laki 

2 Ali Sukamto Th.2008 Kasi Layanan & 

Pengembangan Usaha 

Laki-laki 

3 M. Hidayat Th. 2011 Bagian Humas Sekretariat 

Daerah Kabupaten Malang 

Laki-laki 

4 Chusnun M. 

Juraid 

Th. 2008 Manager Pendidikan & 

Pengembangan Malang Pos 

Laki-laki 
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5 Suryo 

Wandowo 

Th. 2011 HRD Manager UMM inn Laki-laki 

6 Sri Endah 

Noviani 

Th. 2008 PNS RSUD Dr. Syaiful 

Anwar & Praktisi Humas 

Perempuan  

7 A.Muwafik 

Saleh  

Th. 2008 Dosen IKOM FISIP UB, 

Owner & Trainer Lembaga 

Pelatihan 

Komunikasi,Motivasi & 

Pengembangan Diri & 

Leadership Insan Dinami  

Laki-laki 

8 Ana Mariana Th. 2008 Kepala Humas Universitas 

Merdeka Malang  

Perempuan 

9 Ratna Kristina Th. 2008 KoordinatorKomunikasi 

Universitas Ma Chung  

Perempuan 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Dari tabel  tersebut dapat digambarankan subjek penelitian terdiri dari 6 

laki-laki dan 3 perempuan, sehingga total keseluruhan dari pengurus PERHUMAS 

Malang Raya berjumlah 9 orang. Mereka bekerja diberbagai instansi antara lain 

pendidikan, pariwisata, dan pemerintahan. Sebagian besar dari mereka bergabung 

di PERHUMAS Malang Raya sejak awal didirikannya PERHUMAS Malang 

Raya tahun 2008 dan hanya dua orang yang mulai bergabung di PERHUMAS 

Malang Raya tahun 2011.  

A. Konsumsi Media oleh Praktisi Public Relations 

 Dalam bagian ini akan dibahas bagaimana konsumsi media oleh 

praktisi public relations untuk menambah informasi bagi mereka. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan ternyata beberapa dari mereka masih 

sangat membutuhkan media konvensional sebagai media public relations 

mereka. Walaupun memang masing-masing media massa memiliki 

kelebihan dan kekurangan tapi untuk media konvensional seperti misalnya  
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media cetak dan elektronik sudah menjadi kebutuhan sebagian besar dari 

mereka. Kelebihan media cetak secara umum dibanding media elektronik 

terletak dari “daya tahan” informasi. Dari berbagai jenis media massa, 

media cetak memiliki kelebihan yang tidak dimiliki media massa lain. 

Hasil cetakan yang permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa 

mengulanginya dan informasi yang disampaikan surat kabar lebih lengkap 

dibanding radio dan televisi
66

 

 Oleh karena itu beberapa dari praktisi public relations masih 

mengkonsumsi media konvensional, yang dipaparkan oleh Zulkarnain 

Nasution yang merupakan ketua PERHUMAS Malang Raya. 

“Media cetak seperti surat kabar,majalah sudah menjadi konsumsi utama 

pagi kalau pertama datang itu membuka surat kabar baru nanti media 

online” (hasil wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 

2012) 

 

Dari pemaparannya terlihat bahwa media cetak masih menjadi media utama 

untuk di konsumsi sehari-hari sebagai praktisi public relations selain itu juga 

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pendidikan karena 

selain sebagai praktisi, Zulkarnain juga merupakan dosen ilmu komunikasi di 

beberapa Universitas di Malang. Zulkarnain merasa media cetak seperti surat 

kabar dan majalah merupakan sumber informasi yang utama setiap pagi. 

Koran tetap merupakan alat utama dalam sistem informasi. Ketika orang 
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berfikir tentang publisitas mereka secara naluriah menengok ke koran karena 

beberapa alasan yang kuat, koran tetap menjadi dasar dari sebagian besar 

program informasi. 

 Hal yang sama juga dipaparkan oleh Ratna Kristina dia menyebutkan 

bahwa: 

“Setiap hari saya membaca berita dari koran, kadang majalah. TV 

(kebanyakan berita) disetel hampir tiap pagi dan malam. Namun bila di 

kantor saya selalu tune-in dengan internet” (hasil wawancara dengan Ratna 

Kristina pada 24 Februari 2012) 

Dilihat dari pemaparannya, media konvensional tetap 

diprioritaskan untuk selalu di konsumsi setiap harinya. Walaupun jika 

dikantor dia selalu membuka internet. Tetapi sebagai praktisi public relations 

untuk mendapatkan informasi-informasi dia tetap  membaca media cetak dan 

melihat televisi. Dan untuk informasi mengenai pemberitaan atau publikasi 

mengenai instansinya Ratna mencari melalui koran seperti yang dikatakan 

pada saat wawancara yaitu : 

“ .......Jika di koran, saya mencari pemberitaan atau publikasi mengenai 

Universitas Ma Chung ” (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 

Februari 2012) 

 

Selain dua subjek penelitian diatas yang juga menjadikan media cetak 

sebagai media utama yang dikonsumsi sehari-hari yaitu M.Hidayat terlihat 

dari hasil wawancara yaitu : 

“Media cetak hampir semua media cetak kita berlangganan” (hasil 

wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 2012) 
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Dari jawabannya terlihat bahwa media cetak sangat diutamakan sampai 

dikatakan hampir semua media cetak berlangganan. Itu berarti informasi-

informasi yang dimuat di media cetak masih sangat teraktual dan 

terpercaya dari pada media baru yaitu internet yang sekarang ini sedang 

menjadi trend di kalangan masyarakat. Media cetak seperti koran 

merupakan kekuatan penggerak dalam masyarakat. Sebagaimana pernah 

dikatakan oleh Hakim Agung Felix Frankfurter (alm), “Tanpa disadari 

oleh publik, opini publik dibentuk oleh jenis, volume, dan kualitas kolom 

berita koran” Para pengamat koran mengatakan bahwa kekuatan pers 

berasal dari penyebaran informasinya dan dampaknya terhadap minat 

publik dalam isu-isu penting.
67

  

Hal ini diperkuat oleh informasi-informasi penting yang ingin 

diketahui oleh Hidayat melalui media cetak yaitu : 

“....... yang paling banyak kita akses tentang aturan-aturan 

perundangan,pemberitaan yang berkaitan tentang pemerintahan, informasi 

sosial lainnya yang lagi hangat di bicarakan.” ” (hasil wawancara dengan 

M.Hidayat pada 14 Februari 2012) 

 

Bisa dilihat informasi yang ingin didapatkan merupakan informasi 

yang  penting untuk menunjang pekerjaan Hidayat sebagai seorang 

praktisi public relations di pemerintahan dan media cetaklah yang lebih di 

percaya Hidayat untuk memenuhi informasi yang dibutuhkannya.  

Untuk beberapa praktisi public relations memiliki pilihan media 

lain yang dijadikan media utama untuk di konsumsi sehari-hari. Dan 

ternyata sebagai praktisi beberapa dari mereka telah memanfaatkan media 
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sosial sebagai media utama yang mereka konsumsi sehari-hari. Dapat 

dilihat paparan yang di sampaikan oleh Suryo Wandowo. 

”Yang paling intensif kita gunakan itu melalui website, kita punya website 

perusahaan kemudian kita punya mailing list dengan beberapa perusahaan 

kerja sama  kita itu terutama tour & travel kita punya mailing list kita 

setiap hari berinteraksi lewat email dan chatting. Dan biasanya setiap pagi 

saya selalu cek ke email perusahaan itu wajib setiap pagi. Kira-kira apa 

yang harus di follow up” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 

17 Februari 2012) 

 

Dari hasil wawancara dengan Suryo, terlihat media sosial telah menjadi 

bagian dari pekerjaannya sebagai praktisi. Dimana dia mengatakan setiap 

pagi wajib untuk cek email perusahaan untuk melihat kira-kira apa yang 

harus di  follow up. Selain itu juga  Suryo telah menjadikan website 

sebagai media public relations-nya. Dan untuk berinteraksi dengan 

publiknya melalui media sosial Suryo menggunakan mailing list.  

  Kemudian pendapat diatas dilengkapi oleh Muwafik, yang 

pada dasarnya juga memberikan pendangan yang tidak jauh berbeda 

seperti berikut : 

“Saya lebih di facebook ya, dan internet, kalo media cetak ga ada jadi 

lebih ke internet”  (hasil wawancara dengan  A.Muwafik pada 22 Februari 

2012) 

 Sama dengan tanggapan dari Suryo, Muwafik juga lebih memanfaatkan 

media sosial untuk mendukung aktifitasnya sebagai praktisi public 

relations. Dan bahkan Muwafik telah meninggalkan media cetak untuk 

mendapatkan informasi-informasi. Muwafik lebih memanfaatkan internet 
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untuk mencari informasi-informasi berupa berita-berita secara umum 

seperti yang dikatakannya. 

“Lebih kepada berita, berita secara umum” (hasil wawancara dengan 

A.Muafik pada 22 Februari 2012) 

 

 Dalam pemanfaatan media sosial bagi Suryo terdapat perbedaan 

dengan subjek penelitian yang lain. Suryo lebih memanfaatkan media 

sosial untuk mencari informasi mengenai hotel-hotel kompetitornya yang 

ada di Malang Raya. Sehingga dengan begitu Suryo bisa merencanakan 

strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan agar perusahaannya bisa 

bersaing dan menarik perhatian costumer untuk tetap memilih hotel yang 

dia kelola. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diberikan Suryo 

yaitu : 

“..........kalau untuk keperluan perusahaan itu saya cari pasti yang 

berhubungan dengan dunia pariwisata misalkan hotel-hotel. Saya selalu 

membandingkan harga-harga hotel dan paket-paket hotel misalkan hotel di 

Malang, hotel santika minggu ini apa sih yang promo dia, hotel montana 

itu apa. Kemudian dari yang saya cari nanti akan tau apa program-program 

hotel saingan kita” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 

Februari 2012) 

 

 Tanggapan yang dikemukakan beberapa praktisi public relations 

diatas memperlihatkan bahwa media sosial belum sepenuhnya menjadi 
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konsumsi media sehari-hari untuk mereka. Karena bagaimana pun media 

konvensional masih memiliki tingkat faktualitas yang lebih tinggi dari 

pada media sosial. Dimana media konvensional lebih jelas kebenaran dari 

informasi yang disajikan sedangkan media sosial adalah dunia maya 

dimana keabsahan beritanya tidak bisa dipertanggung jawabkan dan belum 

jelas sumber informasinya. 

 

B. Penggunaan Internet oleh Praktisi Public Relations 

 Internet merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan 

mendalam. Dunia digital telah mengubah komunikasi di dalam organisasi 

dan di antara organisasi dengan berbagai publik yang berbeda-beda. 

Dalam PR, Internet adalah jalur informasi bebas hambatan. Seperti yang 

dikatakan oleh pakar media baru John Pavlik dan Shawn McIntosh tentang 

perubahan „kovergensi media‟ sebagai berikut : 

 ... Menyatukan telekomunikasi, komputer, dan media dalam 

lingkungan digital. Konvergensi dan perubahan yang dihasilkannya telah 

mengubah banyak aspek dasar dari media massa dan komunikasi.
68

 

 

 Menurut LaQuey, nilai yang ditawarkan internet dapat dikiaskan 

sebagai sistem jalan raya dengan transportasi berkecepatan tinggi yang 

memperpendek waktu perjalanan anda. Atau dapat juga diibaratkan sebuah 

perpustakaan yang dapat anda kunjungi setiap saat dengan kelengkapan 
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buku, sumber informasi, dan kemingkinan penelusuran informasi yang 

tidak terbatas.
69

  

 Untuk penggunaan internet sehari-hari beberapa praktisi 

menggunakannya tidak hanya ketika berada di kantor saja tetapi juga 

dirumah, bahkan dimana pun berada mereka bisa selalu terhubung dengan 

internet. Seperti yang dikemukakan oleh Suryo sebagai berikut :  

“Hampir setiap saat, bahkan di kamar mandi saja saya buka internet 

biasanya buka detik.com. Setiap hari pagi itu pasti jam 8 sampai jam 9 

saya mengecek email dan mailing list itu sudah wajib,diluar itu insidental 

sampai sore. Sore itu jam 3 sampai jam 4 saya cek lagi. Itu urusan kantor. 

Tapi kalau diluar jam itu ada yang masuk dari pelanggan pasti saya jawab” 

(Hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

Dari pemaparan yang disampaikan Suryo, keberadaan internet telah 

mengubah lanskap media di dalam komunikasi organisasi dan publiknya. 

World Wide Web memiliki potensi untuk membuka komunikasi dengan 

audiensnya di seluruh dunia. Di satu sisi, ia memiliki kekuatan untuk 

mengirim pesan secara seketika ke banyak publik sasaran spesifik, dan 

menerima pesan dari mereka, dalam 24 jam sehari tujuh hari seminggu 

sehingga membuat internet sangat penting bagi komunikasi public 

relations.  

Sesuai dengan yang di paparkan Suryo, dia setiap waktu bahkan setiap 

harinya memiliki jadwal untuk membuka internet dan itu terlihat berarti 

untuk saat ini internet sangat penting bagi komunikasi public relations. 

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh tanggapan yang hampir sama oleh 

Zulkarnain yaitu : 
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“...  internet itu merupakan kebutuhan utama juga sehingga saya pakai 

modem sehingga dimana saja saya berada bisa menggunakan internet” 

(hasil wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 

 

Untuk penggunaan internet dimana pun berada Zulkarnain bisa selalu 

terkoneksi dengan internet. Karena dengan internet dapat membantu 

profesinya sebagai praktisi public relations seperti telah memberikan 

kontribusi di dalam dunia public relations dengan menulis pemikiran-

pemikiran tentang permasalahan-permasalahan public relations di 

blognya. Dimana blog dimulai sebagai jurnal elektronik pribadi di internet. 

Blogger dapat „mempublikasikan‟ pengamatan mereka, opini mereka dan 

interpretasi mereka. Bagi mereka yang berada dalam komunitas maya 

yang punya garis pemikran yang sama, blog telah menjadi pilihan di ruang 

maya digital yang saling terhubung. Praktisi public relations makin 

memperhatikan para pelaku di media baru ini untuk menjangkau publik 

yang ahli web, seperti mencoba agar diliput oleh blog maupun dengan 

membuat blog sendiri sebagai bagian dari strategi komunikasi.
70

   

Hal yang sama juga dilakukan oleh praktisi public relations 

lainnya seperti yang di ungkapkannya sebagai berikut : 

 “... Dan blog itu saya sekarang membuka blog baru untuk menulis pikiran-

pikiran tentang masalah-masalah humas dan sosial itu juga ditanggapi oleh 

mahasiswa” (hasil wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 

Februari 2012) 

 

Chusnun juga memiliki pandangan yang hampir sama terhadap 

penggunaan internet yang dilakukan beberapa praktisi public relations 
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lainnya. Chusnun juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya melalui 

tulisan di dalam blog tetapi yang lebih utama Chusnun mencari berita di 

beberapa portal berita. Yang diutarakan sebagai berikut : 

“... setiap hari saya membuka internet, kalau di rumah ga mesti tapi kalau 

di kantor selalu biasanya dua sampai tiga jam” (hasil wawancara dengan 

Chusnun Juraid pada 15 Februari 2012) 

 

Untuk kegiatan yang dilakukan Chusnun ketika sedang terkoneksi dengan 

internet, diungkapkannya sebagai berikut : 

“Yang pertama saya cari adalah berita, di beberapa portal berita kaya 

detik.com, vivanews, kompas.com. Facebook juga blog juga kadang-

kadang” (hasil wawancara dengan Chusnun Juraid pada 15 Februari 2012) 

 

Di dalam instansi pemerintahan, penggunaan internet oleh praktisi public 

relations juga tidak jauh beda dilakukan. Hal tersebut terlihat dari 

pemaparan yang di sampaikan M. Hidayat yang merupakan kepala Humas 

Pemkab Malang : 

“ Di kantor ada wifi dan modem, di sini online semua setiap saat” (hasil 

wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 2012) 

 

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan praktisi public relations 

melalui penggunaan internet antara lain public relations harus menyadari 

bahwa khlayak atau publik dapat mengakses semua press release atau 

news release yang dikirimkan melalui internet atau server, dengan 

menggunakan kata-kata yang mudah dicari dan dipahami khalayak, publik 

dapat mengakses press release dalam home page yang ada di world wide 

web (bila perusahaan itu telah memiliki home page), public relations dapat 

membuat mailing list dari publiknya. Mailing list adalah perangkat 

elektronik yang dapat menyebarkan press release kepada publiknya 
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melalui kotak email. Semua aktifitas public relations di atas yang melalui 

internet tersebut, memungkinkan public relations menjalin hubungan yang 

baik untuk mempertahankan dukungan publik internal dan eksternalnya. 

Publik akan sangat tergantung kepada public relations sebagai sumber 

informasi berita yang tidak tersaji di surat kabar dan media massa 

lainnya.
71

 

Tanggapan lain dalam hal penggunaan internet diungkapkan oleh 

Ali Sukamto yaitu : 

   

“Penggunaan tidak terlalu maksimal, sangat minimal sekali” (hasil 

wawancara dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

 Jawaban yang diungkapkan Ali memang terlihat bahwa keberadaan 

media baru seperti internet tidak mengubah caranya berkomunikasi dengan 

publiknya. Ali terlihat masih merasa nyaman berkomunikasi dengan cara 

konvensional walaupun dia tahu perkembangan teknologi dan informasi 

itu harus diikuti tetapi menurutnya media sosial tidak selalu bisa 

dimanfaatkan kapan pun. Ada beberapa pesan yang lebih efektif 

disampaikan melalui media konvensional. Seperti yang diungkapkannya 

sebagai berikut : 

“... masyarakat belum interest dengan media sosial yang seperti tadi. 

Karena dunia maya itu memang dibutuhkan untuk orang-orang tertentu. 

Kita masih tetap sekarang konvensional, jadi ketika kita punya kegiatan 

dan program kita siarkan lalu kemudian kita cari iklan” (hasil wawancara 

dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

Dari pemaparan yang disampaikan Ali, kembali memperlihatkan 

dengan munculnya media baru ternyata tidak sepenuhnya praktisi public 
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relations dapat meninggalkan media konvensional. Ali tetap menggunakan 

radio sebagai media untuk mempublikasikan kegiatan dan programnya. 

Sebagai praktisi public relation sebuah radion di Malang, Ali peka dengan 

publiknya yang sebagian besar pendengar radio yaitu kalangan menengah 

kebawah dimana mereka belum terbuka dengan keberadaan media sosial. 

Hal tersebut juga di karenakan radio memiliki beberapa kelebihan 

dibanding media lain. 

Menurut Romli (2004), terdapat beberapa kelebihan media radio, 

yaitu cepat dan langsung. Sarana informasi yang proses penyampaian 

informasinya tercepat dalam menyampaikan informasi kepada khalayak 

(publik), akrab artinya biasanya seseorang mendengarkan radio sendiri, 

jarang dalam suatu kelompok, misalnya di kamar tidur. Dekat, suara 

penyiar hadir di dekat pendengar, seakan-akan berbicara langsung dengan 

pendengarnya. Pembicara penyiar tersebut langsung menyentuh secara 

pribadi (interpersonal communications). Hangat, para pendengar bereaksi 

atas kehangatan suara penyiar dan sering berfikir, penyiar merupakan 

teman bagi mereka. Tanpa batas, siaran radio mampu menembus batas-

batas geografis, demografis, SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) 

dan kelas sosial. Murah dan mudah, harga radio jauh lebih murah bila 

dibanding harga televisi atau berlangganan surat kabar dan tidak dipungut 

biaya. Berdasarkan ketentuan pemerintah kini masyarakat tidak lagi 

berkeajiban membayar pajak radio.    
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Dari hasil penelitian yang dilakukan untuk penggunaan internet 

sehari-hari oleh praktisi public relations terlihat mereka telah 

memanfaatkannya cukup baik. Dimana diantara mereka setiap hari harus 

terkoneksi dengan internet baik itu di kantor, di rumah dan dimana pun 

mereka berada. Dengan mengadopsi internet praktisi public relations 

beserta perusahaan atau organisasinya akan mengalami perkembangan 

pesat di tengah-tengah masyarakat yang semakin heterogen dan dapat 

meraup khalayak atau pasar sasaran yang lebih besar jumlahnya. Selain itu 

juga mereka sudah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi 

dimana mereka telah memanfaatkan alat-alat pendukung agar bisa 

terkoneksi dengan internet dimana pun mereka berada misalnya seperti 

menggunakan modem, laptop, PC, tablet dan handphone. Tetapi beberapa 

diantara mereka ada yang belum maksimal untuk menggunakan internet di 

kesehariannya itu dikarenakan dia menyesuaikan dengan publik dan 

sasaran targetnya yang sebagian besar belum terbuka dengan keberadaan 

internet. 

 

C. Bentuk Media Sosial yang Digunakan Praktisi Public Relations 

Kehadiran media sosial menjadi pilihan banyak perusahaan atau 

organisasi dalam memacu kegiatan pemasaran. Hal tersebut dikarenakan 

teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang mampu membuat 

industri media massa mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga 

media massa dianggap sebagai media tradisional dan konvensional selain 
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itu media online sebagai media baru yang memiliki kemampuan dan 

karakteristik yang berbeda dengan media konvensional. 

Banyak perusahaan dapat melihat bagaimana internet dapat 

difungsikan melalui pendekatan public relations. Melalui penggunaan 

media internet, public relations dapat memiliki peranan yang lebih besar 

dibandingkan saudaranya di “dunia fisik”. Oleh karena setiap aspek 

aktivitas online suatu perusahaan sebenarnya memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi hubungannya dengan publik, informasi dan komunikasi 

harus dapat diupayakan dengan maksimal. 

Novi sebagai praktisi public relations menyadari bahwa teknologi 

perkembangannya semakin lama semakin cepat. Dan kalau tidak 

mengikutinya praktisi public relations akan tertinggal dengan yang 

lainnya. Karena sebagian besar dari masyarakat dan publik mereka adalah 

orang-orang pengguna teknologi tersebut. Seperti yang disampaikan Novi 

dalam wawancara sebagai berikut : 

“Karena memang dunia informasi itu semakin hari semakin bertambah. 

Media ini kan jumlah koran aja udah bertambah, tv terus kemudian cara 

kita. Dulu kita pakai hp itu udah sangat smart sangat canggih sekarang ada 

lagi yang lebih pakai internet,ipad dimanapun kita bisa pakai,bisa akses 

sama mereka. Kenapa tidak tapi disitu pun harus ada kunci-kunci yang 

harus kita pelajari jadi ga semuanya bisa kita akses” (hasil wawancara 

dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 2012) 

 

Dari pernyataan yang disampaikan Novi, praktisi public relations 

memang harus menggunakan internet, karena penggunaan internet dalam 

praktek public relations adalah suatu keniscayaan. Akan ketinggalan 

kereta seorang public relatins yang tidak mengaplikasikan media tersebut. 
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Tetapi seperti yang dikatakan Novi “harus ada kunci-kunci yang harus kita 

pelajari ga semuanya bisa kita akses” maksudnya disini adalah kita harus 

pandai dalam menggunakan internet, tidak bisa karena canggihnya 

teknologi tersebut kita juga seenaknya saja memanfaatkannya. Misalnya 

saja dalam hal penulisan press release yang akan di publikasikan melalui 

media cetak dengan media online itu berbeda. Untuk penulisan press 

release online untuk formatnya standar namun sifatnya interaktif dan 

memiliki link keberbagai informasi yang menarik yang dapat dijadikan 

landasan untuk mendukung pesan yang disampaikan. 

Ada beberapa bentuk media sosial yang digunakan praktisi public 

relations dalam membantu pekerjaannya terutama untuk membranding 

perusahaan atau organisasinya. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan 

bentuk media sosial yang biasa digunakan sudah dimanfaatkan oleh 

mereka. Dapat dilihat dari pemaparan Novi yaitu : 

“Facebook bisa kita pakai kalau di komunitas kita pakai website 

yang nanti kita upayakan terus-menerus untuk bisa interaktif jadi kalaupun 

ada komplain kita bisa langsung mengelolanya dengan baik” (hasil 

wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 16 Februari 2012 ) 

 

Hal yang sama juga diungkapkan Hidayat : 

  

“... secara umum punya website di humas sendiri dan juga 

websitenya pemkab dan email. Untuk website kita selalu mengupdatenya 

setiap hari” 

 

Dari kedua hasil penelitian tersebut, mereka menggunakan situs 

web sebagai media sosial mereka. Situs web adalah sebuah lokasi yang 

didedikasikan untuk semua jenis informasi bagi semua pihak yang 

berkepentingan dengan media. Di dalamnya ada berita terkini, termasuk 
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informasi yang mengarahkan wartawan pada sumber informasi, position 

statement, kalender kegiatan, arsip pers rilis, arsip ceramah,serta materi 

tentang latar perusahaan dan pimpinannya. Melalui situs web praktisi 

public relations bisa mempublikasikan semua yang berhubungan dengan 

perusahaannya atau organisasinya, situs website bisa menampilkan menu-

menu seputar perusahaan atau organisasi beserta kegiatannya. Di situ 

mencakup company profile, annual report, newsrelease, dan lainnya. 

Dengan begitu publik tidak perlu mengeluarkan tenaga dan waktu lama 

untuk memperoleh informasi tentang perusahaan atau organisasi, cukup 

dengan mengunjungi situs websitenya. 

Zulkarnain yang pernah menjabat sebagai kepala humas UM  

memaparkan alasan penggunaan situs website yang dimiliki institusinya 

yaitu : 

“Yang pertama kalo untuk website itu karena kita sebagai kepala 

humas memasukkan informasi-informasi tentang lembaga, misalnya berita 

kemudian pengumuman-pengumuman kemudian memberikan tanggapan-

tanggapan suara dari pendapat lain. Kalo facebook itu menyampaikan 

informasi kepada komunitas perhumas...” (hasil wawancara dengan 

Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 

 

Alasan lain diungkapkan Hidayat mengenai penggunaan media 

sosial dalam instansinya sebagai berikut : 

“... misalnya ada yang perlu di klarifikasi dengan pemberitaan, kita 

ingin mempromosikan kita pakai itu ...” (hasil wawancara dengan Hidayat 

pada 14 Februari 2012) 

Sebagai praktisi public relations pemerintahan website dijadikan 

media public relations untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di 
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tengah-tengah masyarakat dengan cara memberikan penyampaian berupa 

berita-berita yang di upload  ke website. Selain itu juga untuk masyarakat 

bisa menyampaikan saran dan kritiknya kepada pemerintah kabupaten 

Malang melalui menu surat warga yang ada di websitenya. Di sana setiap 

surat warga yang masuk direspon sesuai dengan masing-masing satuan 

unit kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Malang. Untuk setiap surat 

warga yang masuk terlihat statistik jumlah surat warga yang sudah di 

respon dan yang belum. Dengan begitu terlihat pemanfaatan situs web 

yang dilakukan cukup baik dimana telah memberikan tempat bagi 

publiknya agar bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan 

publik merasa keikutsertaannya untuk membantu meningkatkan kualitas 

pemerintahan dibutuhkan. Dengan begitu instansi pemerintahaanya 

mendapatkan citra positif di mata publik. Citra yang akan menempel di 

perusahaan atau organisasi yang memiliki situs web yaitu lebih 

berorinetasi konsumen dan responsif, lebih informatif, lebih canggih dan 

berteknologi tinggi dan lebih dekat dengan pasar intelektual dan kaum 

muda.
72

  

Muwafik menyebutkan facebook,email dan blog merupakan media 

sosial yang dia gunakan untuk membranding perusahaannya. Muwafik 

juga memaparkan alasan mengapa dia memilih menggunakan media sosial 

tersebut : 

“ Kalau kepentingan untuk membranding paling sering itu di facebook dan 

di blog, blog itu saya punya tiga. Yang paling sering itu di facebook ya 
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karena di facebook itu kita punya banyak teman gitu ya, anggap saja lah 

teman saya itu 4000. Asumsinya kemudian dengan kita publish disitu 

maka secara sederhana saja kita sudah mempublikasikan kepada 4000 itu. 

Persoalan aktif tidaknya itu kan anggap saja 30 atau 50 persennya saja 

berarti kita telah mempublikasikan kurang lebih 2000 dan itu murah dari 

pada kita harus buat iklan” (hasil wawancara dengan A.Muwafik pada 22 

Februari 2012)  

 

Dari pemaparan yang disampaikan Muwafik terlihat dia sangat 

memanfaatkan facebook untuk mempublikasikan informasi mengenai 

instansinya menurutnya publikasi melalui facebook akan lebih cepat dan 

penyampaiannya lebih luas serta biayanya lebih murah. Memang tidak 

bisa dipungkiri jejaring sosial seperti facebook memang sangat bermanfaat 

salah satu contohnya yang dilakukan Muwafik. Untuk penyebaran 

informasi yang cepat berguna untuk sosialisasi dalam berbagai hal seperti 

pendidikan, kesehatan, politik dan penanggulangan bencana serta 

informasi yang lain. 

Pemanfaatan jejaring sosial dalam hal pendidikan dimanfaatkan 

oleh salah satu praktisi public relations yang menjadi subjek penelitian 

dari peneliti. Seperti yang di paparkannya sebagai berikut : 

“... tapi kemudian itu saya pakai buat yang pertama pendidikan, 

untuk kuliah seperti materi kuliah itu saya taroh di blog jadi mahasiswa itu 

mau download dari situ, itu kan lebih praktis jadi saya masuk kelas 

ngobrol setengah jam semua bahan sudah siap” (hasil wawancara dengan 

Chusnun pada 15 Februari 2012) 

 

Munculnya jejaring sosial memang memiliki sisi positif dan sisi 

negatif itu semua tergantung dari masing-masing orang yang 

memanfaatkannya. Dari penelitian yang saya lakukan alasan masing-

masing dari praktisi public relations untuk menggunakan jejaring sosial 
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tersebut karena mereka merasa keberadaan jejaring sosial telah membantu 

mereka dalam pekerjaannya.  

Dunia public relations saat ini menanggapi fenomena jejaring 

sosial sebagai media promosi yang murah dan efektif. Dimana dengan 

adanya krisis ekonomi global yang terjadi saat ini banyak perusahaan di 

dunia yang memanfaatkan media ini untuk mempromosikan produk atau 

jasa mereka. Seperti yang disampaikan Suryo dalam wawancara yang 

peneliti lakukan yaitu :  

“Yang pertama lebih murah, jangkauannya lebih sangat luas kemudian 

juga lebih mudah pengoperasiannya tidak membutuhkan waktu banyak. 

Karena saya bisa melakukan itu di kantor, melalui BB dimanapun saya 

berada ketika ada chatting maupun mailing dari konsumen bisa langsung 

saya follow up dan memudahkan banget. Karena di dunia jasa hotel itu 

kan kalau kita tidak bisa segera merespon keinginan konsumen itu nanti 

akan di ambil yang lain” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 

17 Februari 2012) 

 

Dari hasil wawancara dengan Suryo pemilihan media sosial 

dijadikannya sebagai media promosi yang murah dan  dinilai efektif 

karena jangkauannya yang lebih luas dan tidak membutuhkan waktu yang 

lama dalam pengopersiannya seperti ketika melakukan promosi melalui 

media konvensional misalnya memasang iklan melalui baliho. Itu cukup 

membutuhkan waktu yang cukup lama dengan membuat desain lalu ke 

pihak advertising yang mempunyai wewenang dan juga mengurus 

perijinan ke pihak terkait dan sasaran targetnya juga tidak fokus sebab di 

pasang di jalan raya yang dilalui masyarakat umum. Contoh lain bentuk 

promosi yang dilakukan sebuah negara di benua tetangga beberapa waktu 

lalu, untuk memangkas budget, hewan peliharaan akhirnya digunakan 
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sebagai media promosi, dengan cara menempelkan logo atau iklan 

perusahaan di hewan tersebut ketika pemiliknya mengajaknya jalan-jalan 

sore. Hal tersebut bisa dikatakan hemat, karena pengiklan cukup 

mengeluarkan biaya untuk perawatan hewan tersebut, tapi yang patut 

dipertanyakan apakah bisa efektif. Tidak terlalu, apalagi konsep ini tidak 

bisa diterapkan di semua negara. Indonesia misalnya, yang masyarakatnya 

belum menjadikan jalan-jalan sore bersama binatang piaraan sebagai 

budaya. Satu hal yang perlu diingat dalam melakukan kegiatan promosi 

supaya efektif adalah harus dilakukan dengan sesuatu yang menjadi 

perhatian dan dekat dengan masyarakat, misalnya dengan sesuatu yang 

lebih trendi. Jejaring sosial adalah media yang masuk dalam semua 

kategori tersebut. Terlebih lagi, jejaring sosial tersebut sudah menjadi 

bagian dari kehidupan sebagian besar masyarakat. Nilai lebih lain yang 

dimiliki situs jejaring sosial adalah adalah tidak perlu mengeluarkan biaya 

untuk memilikinya dan siapa saja dapat memasukkan konten promosi 

kemudian bisa langsung membaginya dengan target sasaran yang dituju 

secara gratis. Dengan pengguna facebook yang berjumlah lebih dari 21 

juta dan pengguna twitter aktif kurang lebih 5,6 juta, berpromosi melalui 

media sosial di Indonesia cukup menjanjikan. Dengan begitu dua tujuan 

tadi pun terpenuhi, yaitu promosi yang hemat dan efektif. Melihat 

pengguna situs jejaring sosial yang begitu banyak, Ratna Kristina 

menjadikan hal tersebut sebagai alasan dia memilih jejaring sosial sebagai 

media sosial yang dia gunakan yaitu :  
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“Keempat sosial media tersebut paling banyak penggunanya” 

(hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012) 

Selain menggunakan jejaring sosial, mailing list (milis) juga dimanfaatkan 

untuk bisa berinteraksi dengan publiknya. Milis merupakan perluasan 

penggunaan email, dengan fasilitas ini pengakses yang telah memiliki 

alamat email bisa bergabung dalam suatu kelompok diskusi dan melalui 

milis bisa dilakukan diskusi untuk memecahkan masalah secara bersama-

sama dengan memberikan saran pemecahan.
73

  

Pemanfaatan media sosial dalam bentuk lain digunakan oleh Ali 

dimana dia menggunakan radio streaming yang merupakan siaran radio 

yang tidak lagi untuk mendengarkannya melalui sinyal frekuensi tetapi 

menggunakan internet. Sehingga radio yang biasanya hanya bisa 

didengarkan di dalam suatu wilayah tertentu dengan menggunakan radio 

streaming siaran radio tersebut bisa di dengarkan sampai kemanapun yang 

terkoneksi dengan internet. Pemaparannya mengenai media sosial yang dia 

gunakan sebagai berikut : 

“Radio streaming, siaran kita bisa di dengarkan sampai di Belanda dari 

website” (hasil wawancara dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

Karena Ali merupakan public relations dari sebuah radio di Malang, oleh 

karena itu produk yang harus dia publish ke khalayak luas adalah program-

program dari radionya. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan agar 

program-program radio tersebut bisa tersampaikan ke khalayak yang lebih 

luas yaitu dengan menggunakan radio streaming tersebut. Ali menjelaskan 

alasan pemanfaatan radio streaming yang digunakan yaitu : 
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“Karena kita sudah globalisasi, jadi berarti otomatis kalo dulu siaran 

sifatnya kita hanya untuk siaran radio didengarkan hanya melalui frekuensi 

gelombang kita fm atau am sekarang kan ada radio streaming melalui 

internet. Seperti pada saat saya di sekolahkan di Jakarta maka saya bisa 

mendengarkan siaran RRI Malang juga di Jakarta. Padahal kalau di lihat 

dari frekuensi kita, kita ngga nyampe untuk kesana.” (hasil wawancara 

dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

 

   D.    Penggunaan Media Sosial oleh Praktisi Public Relations  

  

 Media sosial menuntut para pelaku public relations untuk 

menggunakannya, karena media ini memang sudah tidak dapat 

dihindarkan. Terutama jika perusahaan atau organisasi telah memiliki situs 

web sendiri dan bahkan menggunakan email. Apabila keberadaan 

perusahaan atau organisasi telah terpublikasikan melalui media sosial, 

sebaiknya public relations benar-benar menggunakannya dengan baik, 

karena jika public relations tidak serius dalam menggunakannya itu dapat 

mempengaruhi persepsi publik terhadap perusahaan atau organisasinya. 

Public relations yang menggunakan media sosial sebagai sarana 

publisitasnya biasanya disebut cyber public relations. Dengan cyber public 

relations dapat membangun reputasi online yang baik secara 

berkesinambungan. 

Dalam menggunakan media sosial pelaku public relations dapat 

melakukan banyak hal. Misalnya saja dalam hal membangun citra positif 

untuk perusahaan atau organisasi dengan cara memberikan pemberitaan-

pemberitaan mengenai prestasi-prestasi yang diperoleh perusahaan, selain 

itu memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan atau program-

progam public relations yang akan dan telah dilakukan. Seperti yang 
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dilakukan oleh Ali dimana yang biasa dilakukan ketika membuka media 

sosial adalah :  

“memberikan informasi agenda kegiatan, kemudian program-program 

kita” (hasil wawancara dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

Novi juga memaparkan apa saja yang biasa dilakukan ketika membuka 

media sosial, yaitu : 

 

“Disitu kita mempromot pelayanan baru, kemudian berita-berita baru 

seperti kita mendapatkan akreditasi tingkat lengkap kemaren, kemudia 

ISO, kemudian kemenangan-kemenangan di instalasi kita” (hasil 

wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 2012) 

 

Dari pemaparan Novi melalui media sosial dia bisa melakukan 

promosi mengenai instansinya dan juga pemberitaan-pemberitaan yang 

mendukung keberadaan instansinya serta membangun citra positif 

masyarakat tentang instansinya. Untuk membangun persepsi publik 

mengenai perusahaan atau organisasi pelaku public relations terlihat 

berani untuk membuat terobosan baru melalui media sosial, dengan 

memanfaatkan apa saja yang ada di dalam media sosial tersebut. Hal yang 

hampir sama juga diungkapkan oleh Muwafik dimana ketika membuka 

media sosial dia melakukan publish mengenai instansinya. Seperti di blog 

yang dia miliki disana dia menggambarkan semua yang berhubungan 

dengan instansinya selain itu juga hal-hal yang membangun citra positif 

untuk dirinya sendiri seperti menuliskan kegiatan-kegiatan training 

motivasi yang pernah dia lakukan serta prestasi-prestasi yang pernah dia 

dapatkan. Sehingga dengan begitu muncul kepercayaan yang baik 
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terhadap dirinya dan instansi di mata masyarakat terutama publiknya. Hal 

tersebut di paparkan Muwafik sebagai berikut :  

“Kalau di facebook lebih pada mempublish, pertama selain juga 

mengungkapkan beragam pikiran sekaligus juga mempublish produk dan 

juga kegiatan. Kalo di blog pemikiran-pemikiran. Karena blog saya bagi-

bagi, blog kuliah ada sendiri, untuk blog pemikiran-pemikiran kajian 

keilmiahan ada sendiri,terus untuk blog lembaga pelatihan saya ada 

sendiri. Jadi beda-beda. Kalo yang mendukung aktifitas kerja saya ada dua 

satu di insandinami.blogspot.com ada di trainingleadership.wordpress.com 

(hasil wawancara dengan A.Muwafik pada 22 Februari 2012) 

 

Dari hasil penelitian tersebut bisa dilihat penggunaan media sosial yang 

maksimal dilakukan oleh Muwafik. Dia mengatur media sosial yang 

digunakan untuk berbagai kegiatan yang dia lakukan. Contohnya sebagai 

dosen dia mempunyai blog sendiri yang disana berisi mengenai materi-

materi perkuliahan yang bisa secara langsung di share ke mahasiswanya, 

kemudian sebagai trainer dan motivator Muwafik menggunakan blog yang 

berbeda untuk menginformasikan mengenai keahliannya tersebut. 

Sehingga tidak jarang dia mendapatkan panggilan sebagai trainer dan 

motivator dari luar kota bahkan luar pulau yang mengetahuinya dari blog. 

Dengan begitu manfaat dari penggunaan media sosial sangat dirasakan 

oleh Muwafik.  Media sosial tersebut benar-benar dia manage secara 

maksimal sehingga dapat membantu dan mendukung pekerjaan Muwafik 

sebagai parktisi public relations. Selain itu juga terlihat dengan 

menggunakan media sosial praktisi publik relations dapat membangun 

relasinya yang dimana relasi tersebut berasal dari tempat yang jauh. Kita 

tahu sebagai praktisi public relations yang merupakan bagian penting dari 

sebuah perusahaan atau organisasi sangat berpengaruh terhadap nama baik 



77 
 

perusahaan oleh karena itu praktisi public relations harus mengerti 

bagaimana membangun hubungan dengan publiknya melalui media sosial 

yang mana saat ini media sosial merupakan media yang dekat dengan 

masyarakat dan salah satu cara yang efektif untuk membangun relasi 

dengan publik yaitu melalui media yang dekat dengan masyarakat yaitu 

media sosial tersebut. Pendekatan dengan publik juga dilakukan Suryo 

melalui media sosial seperti yang dipaparkannya yaitu : 

“Chatting dengan konsumen dan tour & travel, memfollow up email-email 

yang masuk” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 

2012) 

 

Dari pemaparan Suryo biasanya yang dia lakukan ketika membuka 

media sosial adalah menjalin hubungan dengan publiknya yaitu konsumen 

dari perusahaannya dan juga dengan relasi yang merupakan perusahaan 

tour & travel karena konsumen dan relasi merupakan bagian yang dapat 

membantu jalannya perusahaan, sehingga sebagai public relations Suryo 

melakukannya melalui media sosial karena pendekatan melalui media 

sosial dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan publik dan 

komunikasi yang dilakukan melalui media sosial dapat menciptakan 

komunikasi yang berada di luar batas formal tetapi tetap dengan batas-

batas etika dan sopan santun. 

Chusnun dan Ratna sedikit berbeda dalam hal yang dilakukan 

ketika membuka media sosial. Berikut pemaparan mereka : 

“Saya lebih ke arah pemanfaatan untuk pendidikan. Sekarang saya kalau 

ngajar misalnya satu kelas saya suruh bikin grup di facebook, itu nanti 

grup tertutup isinya anak-anak situ nanti saya masukkan bahan disitu, 

mereka bisa ambil disitu, bisa didiskusikan juga disitu jadi lebih ke arah 
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pendidikan, aktualitas, saya ekspose, saya punya catatan, saya punya 

tulisan apa saya masukkan disitu” (hasil wawancara dengan Chusnun M. 

Juraid pada 15 Februari 2012) 

 

Chusnun lebih melakukan diskusi dengan mahasiswa-

mahasiswanya, dia lebih menggunakan ke arah pendidikan dengan begitu 

dapat membantu profesinya sebagai dosen, tetapi untuk kepentingan 

profesinya sebagai public relations Chusnun tidak menggunakan media 

sosial, untuk media sosial dia hanya lebih kepada mengekspose tulisan-

tulisannya ke dalam facebook. Dan untuk Ratna sebagai praktisi public 

relations sebuah perguruan tinggi swasta di Malang dia memaparkan yang 

biasa dia lakukan ketika membuka media sosial yaitu :  

“Cek opini publik, update event, update status, menangani keluhan secara 

langsung, memberi informasi, update event” (hasil wawancara dengan 

Ratna Kristina pada 24 Februari 2012) 

 

Dari pemaparannya, bisa dilihat Ratna melakukan kegiatan public 

relations ketika membuka internet. Seperti mencari tahu bagaimana opini 

publik mengenai instansinya yang berkembang melalui media sosial 

karena melalui media sosial opini publik itu dapat berkembang dengan 

cepat dan sampai ke khalayak yang luas dan sebagai public relations 

Ratna memantau perkembangan opini publik melalui media sosial. Opini 

publik yang berkembang di media sosial bisa memperburuk citra 

perusahaan di mata masyarakat apabila opini yang berkembang adalah 

opini negatif tentang perusahaan atau organisasi tapi apabila yang 

berkembang merupakan opini positif maka akan menguntungkan untuk 
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perusahaan atau organisasi dengan begitu citra perusahaan akan baik 

dimata masyarakat. Selain itu yang penting dilakukan adalah menangani 

keluhan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Public 

relations yang profesional akan merespon secara langsung keluhan-

keluhan yang diterimanya melalui media sosial dari publik, seperti yang 

dilakukan Ratna. Karena respon dari public relations sangat ditunggu oleh 

publik yang menyampaikan keluhan jangan sampai publik merasa tidak 

dihargai dengan tidak adanya respon dari pihak public relations jika hal 

tersebut terjadi maka tentunya akan berpengaruh terhadap reputasi 

perusahaan atau organisasi. 

Penggunaan media sosial juga dilakukan praktisi publik relations 

untuk berinteraksi dengan publiknya. Berbagai macam bentuk interaksi 

yang dilakukan public relations dengan publiknya. Dari hasil penelitian 

yang dilakukan didapatkan interaksi-interaksi yang dilakukan narasumber 

sebagai public relations dengan publiknya. Dapat dilihat dari pemaparan 

yang disampaikan Muwafik yaitu 

“Ya kan ada chatting disitu kemudian kita interaksi, kita bisa melihat kira-

kira yang ngklik like pada pikiran atau pada tulisan atau pada galeri 

aktifitas kita, komen-komen yang dia inikan bisa terlihat dari situ interaksi. 

Kalo interaksi langsung pake chatting di facebook itu yang paling sering” 

(hasil wawancara dengan A.Muwafik Saleh pada 22 Februari 2012) 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Muwafik sering berinteraksi 

langsung dengan publiknya menggunakan facebook melalui chating selain 

itu interaksi juga dilihat pada komentar-komentar yang diberikan melalui 

aktifitas galeri di dalam facebook.  Dengan menggunakan media sosial 
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Hidayat juga berinteraksi dengan publiknya seperti yang dikatakannya 

sebagai berikut : 

“Interaksinya dengan email, kalo website sifatnya kita memberikan 

informasi, kritik dan saran juga dan biasanya langsung kita balas karena 

ada memang disana tempat khusus untuk saran,masukan. Di website itu 

ada suara warga jadi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke berbagai 

SKPD ada di website dan disitu setiap SKPD yang mendapatkan 

pertanyaan itu juga menjawab jadi interaksinya disitu, jadi bukan hanya 

humas secara keseluruhan. Masing-masing SKPD dan juga Humas selalu 

mengontrol isi website setiap hari. Kalau komplain di halaman utama itu 

humas yang menangani” (hasil wawancara dengan M.Hidayat pada 14 

Februari 2012) 

 

Dari pemaparan yang disampaikan Hidayat, interaksi yang dilakukan 

dengan publiknya dengan bentuk tulisan, tidak interaksi secara langsung. 

Jadi interaksinya melalui website yang bisa disampaikan melalui suara 

warga. Disini terlihat interaksi yang dilakukan Hidayat dengan publiknya 

melalui media sosial tidak dilakukan dengan maksimal karena tidak 

dilakukannya interaksi secara langsung. Padahal banyak fasilitas yang 

tersedia melalui media sosial untuk berinteraksi secara langsung atau 

komunikasi dua arah misalnya dengan  chatting melalui facebok seperti 

yang dilakukan Muwafik atau yahoo masengger. Selain itu juga bisa 
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menggunakan fasilitas webcam yang bisa berinteraksi langsung dengan 

tatap muka. Tanggapan lain dipaparkan oleh Suryo yaitu : 

“Iya di fb itu kita ada grup umm inn itu sebagai ajang interaksi. Dan 

anggota kita bukan hanya karyawan kita, tapi tamu-tamu juga dan yang 

kira-kira ada hubungannya sama kita pasti kita add. Jadi kita bisa 

komunikasi lewat fb. Dan manfaatnya banyak. Saat ini kita menggunakan 

media reservasi online itu kita kerja sama dengan booking.com itu dari 

singapura kita interaksi dengan itu. Tiap hari lewat email. Kemudian 

dengan akoda dari Jerman kita juga interaksi dengan itu dan ternyata 

sangat membantu. Yang sedang kita rintis itu gold dari jepang. Kita selalu 

interaksi melalui itu dan hampir semua aktifitas kita juga. Dan ternyata itu 

bisa mengurangi cost promosi kita banyak banget. Jadi pasang spanduk 

kita kurangi itu kan juga sifatnya lokal kalau lewat jejaring kan lebih luas” 

(hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

 

Dari pemaparan yang disampaikan Suryo interaksi dengan publik yang 

dibangun melalui media sosial terlihat cukup baik, dimana Suryo 

mengumpulkan publiknya di dalam sebuah grup jejaring sosial dan Suryo 

mengontrol orang-orang yang ada di dalamnya seperti yang dikatakan 

Suryo akan mengundang sapa saja yang ada hubungannya dengan 

perusahaan dengan begitu mereka dapat saling berinteraksi dan juga akan 

memperluas jaringan yang dimiliki. Dan dampaknya juga akan 

berpengaruh ke perusahaan dengan membangun jaringan yang luas 
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melalui media sosial perusahaan juga akan dikenal dan diketahui lebih luas 

oleh khalayak. Selain itu Suryo juga membangun kerja sama dengan 

beberapa situs web yang ada di luar negeri seperti di Singapura dan 

Jerman dengan begitu publiknya yang ada di Luar negeri bisa langsung 

berinteraksi dengan perusahaan melalui situs web tersebut terutama untuk 

mencari tahu informasi terbaru mengenai perusahaannya. Dan menurut 

Suryo itu sangat membantunya dalam membangun hubungan dengan 

publik dan juga aktifitas kerjanya sebagai praktisi public relations. 

Dimana sebagai public relations dia harus bisa berinteraksi secara intens 

dengan publiknya dan melalui media sosial sangat membantu untuk 

mengcover semuanya terutama dengan publik yang berada di wilayah 

yang jauh. 

Zulkarnain juga memaparkan interaksi yang dilakukan dengan publiknya 

melalui media sosial, sebagai berikut :  

“Kadang-kadang ada interaksi. Ketika lagi buka facebook ada masuk kita 

melakukan interaksi hanya sebatas membangun dan membina hubungan 

saja  misalnya bagaimana kabarnya, apa kegiatan itu aja ... kalo dikatakan 

efektif untuk menyampaikan secara cepat tetapi untuk membangun 

hubungan yang lebih harmonis dan saling kenal melalui langsung kegiatan 

secara langsung. Untuk kedekatan komunikasi secara langsung. Jadi media 

online ini efektifnya cepat tersampaikan” (hasil wawancara denga 

Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012)    
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Zulkarnain memaparkan bahwa interaksi yang dilakukan melalui media 

sosial dengan publiknya tidak sering dilakukan. Ketika sedang membuka 

facebook saja dimana interaksi yang dilakukan untuk membangun dan 

membina hubungan dan menurutnya untuk menjalin hubungan yang lebih 

harmonis dan saling kenal dengan publik lebih efektif dilakukan dengan 

cara bertemu secara langsung dan untuk kedekatan bisa dilakukan dengan 

berkomunikasi secara langsung dengan publik. Yang dipaparkan oleh 

Zulkarnain merupakan salah satu cara yang tepat dan  akan lebih baik 

apabila menjalin kedekatan dengan publik melalui interaksi secara 

langsung tetapi melalui media sosial akan lebih membantu karena tidak 

mungkin sebagai public relations bisa bertemu secara langsung setiap hari 

dengan publiknya oleh karena itu strateginya melalui media sosial. 

Interaksi secara langsung melalui media sosial belum dilakukan oleh Novi 

yang merupakan praktisi public relatins sebuah Rumah Sakit di Malang, 

tetapi Novi memiliki kesadaran bahwa interaksi melalui media sosial 

dengan publik perlu dilakukan oleh karena itu Novi memiliki pemikiran 

untuk menambahkan fasilitas di dalam website instansinya agar bisa 

melakukan interaksi secara langsung dengan publiknya. Hal tersebut 

dipaparkan oleh Novi sebagai berikut : 

“Kalau interaksi lewat tulisan iya, tapi kalau langsung menerima dan kemudian 

mengirim kembali itu belum. Memang yang website ini pun masih kita pacu untuk 

tahun ini bisa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jawaban bisa langsung” 

(hasil wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 2012) 

Dari penggunaan media sosial oleh praktisi public relations peneliti juga 

ingin mengetahui apakah ada kendala ketika mereka menggunaka media sosial. 
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Beberapa pemaparan yang disampaikan untuk menggunakan media sosial mereka 

tidak mengalami kendala yang berarti, hanya ada beberapa yang hal yang 

menghambat praktisi public relations untuk menggunakan media sosial. Hal 

tersebut dipaparkan oleh Novi yaitu : 

“kalau website ya itu tadi saya bilang kita kan sedang dalam pembenahan karena 

website kita itu kemaren udah agak jadul. Kita sekarang lebih pada bagaimana 

mempercantik,mempercantik bukan hanya soal warna dan sebagainya tetapi 

kebenaran dan konten,kemudian mana ya fresh kemudian di butuhkan orang. Jadi 

jangan hanya profil diri gitu aja, enggak. Tetapi lebih pada inovasi-inovasi 

pelayanan kita yang baru” 

 

Dari pemaparan Novi, hambatan yang dirasakan ketika menggunakan 

media sosial adalah dari websitenya  sendiri, karena website instansinya masih 

dalam pembenahan. Dan terlihat sebagai praktisi public relations Novi merasa 

perlu untuk memperbaiki website karena webiste juga merupakan bagian dari citra 

instansi yang diperlihatkan kepada khalayak luas. Melalui website perusahaan 

atau organisasi bisa membangun citra yang baik kepada khalayak apabila praktisi 

public relations bisa mengelolanya dengan baik.  

Louis K. Falk memberikan tips mengelola website melalui enam aturan, 

yaitu pertama setiap link yang ditawarkan harus online dan aktif. Jangan sampai 

saat di-klik ternyata tidak aktif. Ini jelas mengecewakan pengguna. Dan kalau 

terjadi berulang kali akan menjatuhkan kepercayaan publik. Ini seperti sebuah 

artikel surat kabar yang seharusnya bersambung ke halaman lain, tetapi saat dicari 

tidak ditemukan. Tersedia kontak informasi jika pengguna memerlukan informasi 

lebih, seharusnya diberi tahu bagaimana mendapatkannya. Kemudian permintaan 

pengguna tersebut mesti dijawab. Jika tidak, maka website dianggap tidak 
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profesional. Penataan penempatan informasi karena kita membaca dari kiri ke 

kana, informasi yang lebih penting seharusnya di tempatkan pada sisi kiri layar 

untuk memastikan dibaca lebih dahulu oleh pengakses website. Pewarnaan, 

gunakan warna yang memungkinkan isi oesan dalam layar website dapat dengan 

mudah dibaca. Warna juga berfungsi agar tampilan lebih menarik asal tidak 

menggangu upaya membaca informasi. Mudah penggunaan, informasi dalam 

website mesti siap tersedia dan ditempatkan dalam urutan logis. Hiperlinks mesti 

akurat dan ditandai secara jelas. Setiap level dalam website seharusnya 

memungkinkan pengakses untuk kembali lagi pada level sebelumnya dan 

melangkah pada level berikutnya. Pengakses juga selalu bisa kembali ke 

homepage. Pengakses bisa frustasi jika tidak bisa kembali ke homepage dan mesti 

start lagi. Tujuan website akan menentukan kuantitas dan tipe informasi di 

dalamnya. Website biasanya dibagi dalam tiga kategori yaitu presence model, 

digunakan untuk alat promosi, informational model¸ dipenuhi dengan beragam 

materi pesan, termasuk infromasi untuk pers, e-commerce model, didesain untuk 

menciptakan dan menjaga penjualan.
74

  

Kendala lain disampaikan oleh Zulkarnain yaitu sebagai berikut : 

“Sebenarnya yang menjadi kendala itu faktor internal juga, waktu misalnya ada 

masa-masa kita malas membuka facebook yang kedua kadang-kadang jalurnya 

lambat kendala-kendala teknis. Internal kalo internal tu kadang-kadang motivasi 

membuka internet itu males yang kedua dari lambatnya atau jaringannya kadang-

kadang kalo membuka menunggu lama” 

Kendala yang lain dirasakan oleh Zulkarnain, dimana kendala tersebut 

muncul dari internal diri sendiri yaitu terkadang Zulkarnain merasa malas 
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membuka media sosial, yang kedua kendala teknis yaitu terkadang ketika 

membuka media sosial jaringannya lambat sehingga dengan begitu dapat 

menghambat pekerjaan Zulkarnain sebagai praktisi public relations. Berbeda 

dengan Hidayat dan Suryo, kedua praktisi public relations tersebut tidak 

merasakan kendala saat menggunakan media sosial. Hal tersebut terlihat dari 

pemaparannya sebagai berikut : 

“... kalau kendala tidak ada justru membantu menampung aspirasi masyarakat 

semacam tadi ada suara warga di halaman utama itu kan juga menampung aspirasi 

masyarakat semacam pertanyaan, keluhan macam-macam itu langsung 

ditanggapi” (hasil wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 2012) 

 

Suryo juga memaparkan bahwa selama menggunakan media sosial tidak ada 

kendala yang berarti yaitu : 

“Kalau selama ini belum ada, karena biasanya yang mengupdate bukan cuma saya 

tapi juga ada teman-teman marketing ya kendalanya cuma bahasa karena kalau 

leat booking kan kita pakai bahasa Inggris dan anggota kita kebanyakan dari luar 

negeri, Singapura,Malaysia mereka itu pelanggan kita. Biasanya tamu kampus 

yang dari luar negeri untuk booking biasanya lewat kampus tapi sekarang 

langsung ke kita karena sekarang bisa lewat booking itu” (hasil wawancara 

dengan Suryo Wandowo) 

 

 Telah menjadi kesadaran umum bagi berbagai perusahaan atau organisasi 

saat ini bahwa pembangunan relasi menjadi sangat penting. Perusahaan tidak 

dapat lagi memaksakan kehendaknya dan bersikap angkuh di hadapan publiknya. 

Karena tingkat persaingan yang sangat kompetitif, arus informasi yang semakin 

terbuka luas dan cepat maka perusahaan harus berjuang lebih keras lagi untuk 

mempertahankan hubungan dengan publiknya untuk kelangsungan hidup 

perusahaan atau organisasinya. Dalam menjalankan peran relasi publiknya, 

perusahaan perlu mengumpulkan informasi tentang data pribadi serta apa yang 

dibutuhkan dan diharapkan publiknya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka 
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perusahaan dapat menggunakannya untuk menjalin relasi yang lebih dekat lagi 

dan memberi perhatian secukupnya atau bahkan lebih baik dibanding dengan 

pesaing terdekatnya. Oleh karena itu public relations membutuhkan teknologi 

pendukung untuk membantunya membuka saluran-saluran komunikasi semudah 

mungkin dengan tingkat respon yang tinggi agar publiknya dapat merasakan 

kedekatan dengan pihak perusahaan, sehingga mereka menjadi lebih tahu dan 

merasa lebih aman dalam mengkonsumsi produk-produk yang dipasarkan. Tanpa 

komunikasi yang lancar, maka hal itu dapat menumbuhkan keragu-raguan di hati 

pelanggannya.
75

  

Dengan begitu untuk dapat memanfaatkan media sosial yang merupakan 

salah satu cara bagi praktisi public relations untuk dapat membangun hubungan 

dengan publiknya dibutuhkan teknologi pendukung seperti yang saat ini sudah 

banyak juga digunakan oleh masyarakat misalnya seperti laptop dan komputer. Di 

zaman yang semakin berkembang ini sudah banyak kalangan yang memiliki 

teknologi pendukung tersebut seperti karyawan, para pendidik (guru atau dosen), 

pengusahan, mahasiswa, pelajar bahkan ibu rumah tanggapun sudah dekat dengan 

teknologi ini. Selain laptop dan komputer terdapat juga teknologi tambahan lain 

yang bisa dibawa kemana-mana sehingga bisa terkoneksi dengan internet dimana 

pun berada. Dari wawancara yang dilakukan inilah pemaparan penggunaan 

teknologi tambahan yang digunakan praktisi public relations sebagai berikut : 

Membukanya pakai laptop dan modem perbulan (hasil wawancara dengan 

Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 
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Semuanya, komputer dan laptop (hasil wawancara dengan M. Hidayat pada 14 

Februari 2012) 

 

Di kantor lewat laptop, kalau di jalan lewat BB (hasil wawancara dengan Suryo 

Wandowo  pada 17 Februari 2012) 

 

Saya biasanya melalui komputer dan laptop (hasil wawancara dengan A.Muwafik 

Saleh pada 22 Februari 2012) 

 

PC, Handphone,Tablet (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 

2012) 

 

 Teknologi – teknologi yang berkembang tersebut membuat 

kegiatan praktisi public relations menjadi lebih menarik dan hangat. 

Bahkan seakan-akan teknologi telah meremajakan konsep public relations 

dan seakan-akan tanpa batas waktu. Komputer dapat memfasilitasi untuk 

proses pendistribusian informasi secara cepat dan digunakan sebagai 

media komunikasi yang murah dan murah. Teknologi komputer ini dapat 

dijadikan alat bantu utama dalam mendukung kegiatan relasi publik, 

karena teknologi ini memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan dan 

keakuratan, komputer memiliki kecepatan yang tinggi dalam mengolah 

data dan tingkat keakuratan yang dimiliki sangat tinggi. Keunggulan ini 

akan sangat mendukung proses dalam sebuah sistem informasi pelanggan, 

daya tahan dalam melakukan proses pengolahan data karena komputer 

dapat beroperasi 24 jam sehari dan 365 hari dalam setahun, sehingga 

komputer dapat membantu dalam memberikan layanan kepada pelanggan 

indsutri perhotelan, rumah sakit, perbankan. Tersedianya berbagai macam 

aplikasi, aplikasi-aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan dan diekplorasi 

untuk kepentingan relasi publiknya. Misalnya pengolah kata seperti MS 
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Word yang dapat dijadikan andalan untuk pembuatan surat yang dapat 

dikirim baik melalui pos maupun jaringan komputer dan internet. 

Multimedia, teknologi multimedia yang dipadukan dengan internet 

memungkinkan untuk terjadinya komunikasi tatap muka jarak jauh antara 

pelanggan dengan pihak perusahaan. Fasilitas jaringan komputer dan 

internet.
76

  

 Penggunaan internet oleh para ahli profesional merupakan cikal 

bakal dari perkembangan teknologi internet. Pemakaian internet terutama 

pada masa krisis komunikasi, mengidentifikasi masalah, manajemen dan 

komunikasi interaktif. Dari penelitian yang dilakukan praktisi public 

relations telah mengenal dan menggunkan internet dengan waktu yang 

cukup lama praktisi public relations rata-rata telah menggunakan internet 

mulai tahun 2000 seperti Muwafik dan tahun 2007 sampai 2009 praktisi 

public relations yang lain sudah mulai menjadikan internet sebagai media 

baru untuk aktifitasnya. 

 Munculnya media sosial sebagai new media merupakan alat 

tambahan untuk praktisi public relations dalam melakukan kegiatan-

kegiatan public relationnya. Walaupun untuk saat ini media sosial 

memang belum sepenuhnya dapat menggantikan media konvensional yang 

terlebih dahulu menjadi alat untuk praktisi public relations tetapi dari 

penelitian yang dilakukan para pelaku public relations tersebut memiliki 
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alasan tersendiri kenapa akhirnya menambahkan media sosial sebagai 

media public relations. Seperti yang dikatakan Zulkarnain sebagai berikut: 

“Yang jelas itu tuntutan era sekarang ini dengan media sosial lebih cepat, 

lebih praktis dan tidak terlalu menggunakan biaya banyak. Informasinya 

cepat diterima oleh sasaran dan era sekarang ini kita harus menggunakan 

media itu” (hasil wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 

2012) 

 

Novi juga memaparkan hal yang serupa yaitu sebagai berikut : 

 

“Karena itu tadi perkembangan dunia informasi,teknologi informasi itu 

harus kita mengikutinya,bahwa sekarang itu dulu orang bertelfon ria  

rumahnya ada sambungan telepon itu merupakan barang yang lux tapi 

sekarang penjual bakso,tukang becak aja udah punya hp gitu ya. Tinggal 

kita dengan begitu juga orang sadar teknologi orang sadar informasi. 

Orang butuh informasi cepat itu harus kita wadahi kebutuhannya” (hasil 

wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 2012) 

 

Zulkarnain telah memaparkan alasannya menambahkan media sosial 

sebagai media public relations, hal tersebut karena dengan 

berkembangnya teknologi seperti sekarang sebagai public relations 

profesional harus mengikuti tuntutan teknologi agar tidak ketinggalan 

dengan yang lainnya dan bisa mengikuti informasi yang berkembang 

melalui media sosial, hal tersebut juga diperkuat dengan pemaparan yang 

disampaikan Novi sebagai praktisi public relations harus mengikuti 

perkembangan dunia informasi dan teknologi. Selain itu juga dengan 

menambahkan media sosial sebagai media sosial akan mewadahi 

kebutuhan publiknya yang membutuhkan informasi cepat mengenai 

perusahaan atau instansi. Untuk Zulkarnain, merasakan dengan 

menggunakan media sosial pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih cepat 

misalnya saja untuk menjawab surat-surat yang masuk, melalui email bisa 
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terselesaikan dengan cepat selain itu juga untuk mempublikasikan press 

release melalui website dengan begitu informasi mengenai instansi bisa 

diberikan kepada seluruh wartawan dengan cepat dan akan lebih praktis 

untuk wartawan yang tidak bisa hadir ke acara yang diadakan perusahaan 

atau organisasi akan tetap memperoleh informasi terbaru mengenai 

perusahaan dan untuk penyampaiannya juga tidak memerlukan biaya 

banyak seperti mengeluarkan biaya untuk membeli kertas dan mengirim 

melalui jasa pengiriman. 

Alasan karena lebih cepat juga diutarakan oleh Ratna Kristina yaitu : 

“Karena media sosial diakses banyak orang, sehingga penyampaian berita 

lebih mudah dan cepat, serta dapat ikut menaikkan peringkat webometric” 

(hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012)  

 

 Hidayat juga memaparkan alasannya menambahkan media sosial 

sebagai media public relations sebagai berikut : 

“Media sosial sudah menjadi media humas, selain media konvensional 

lainnya karena lebih cepat, menjaring aspirasi dari masyarakat itu cepat 

tapi tetap kita kontrol. Semuanya yang masuk kita tanggapi” (hasil 

wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 2012)  

 

Menurut Hidayat dengan menambahkan media sosial sebagai media public 

relations membantu kegiatan public relationnya untuk mengetahui opini-

opini masyarakat mengenai pemerinatah kabupaten Malang. Seperti yang 

disampaikan, melalui website akan lebih cepat mendapatkan dan 

mengetahui aspirasi masyarakat mengenai instansi pemerintahan dan 

dengan begitu juga akan lebih cepat mengontrol mengenai aspirasi 

masyarakat tersebut.  
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Muwafik mengatakan bahwa media sosial sekarang telah menjadi 

media public relations selain media konvensional oleh karena itu sebagai 

praktisi public relations Muwafik merasa perlu untuk menjadikan media 

sosial sebagai media public relationsnya menurutnya melalui new media 

ini upaya penyebaran informasi lebih banyak dan dengan mengoptimalkan 

penggunaannya dapat dijadikan media untuk membranding diri tidak 

hanya untuk membranding perusahaan atau organisasi karena sebagai 

praktisi public relations tidak hanya citra positif perusahaan atau 

organisasi yang dibangun tetapi citra positif dari diri praktisi public 

relations juga harus dibangun sebab public relations menjadi wakil dari 

perusahaan atau organisasi yang langsung berhubungan dengan publik. 

Suryo menyebutkan alasannya menjadikan media sosial sebagai 

media public relations setelah memanfaatkan website yang akhirnya Suryo 

berfikir bahwa ternyata promosi dilakukan bisa lebih murah dan bisa 

disampaikan keseluruh khalayak yang terhubung dengan internet. Dengan 

begitu Suryo mulai intensif melakukan update terhadap websitenya dan 

Suryo juga merasa menggunakan internet lebih nyaman dan murah dari 

pada menggunakan telepon. 

“Karena kita berfikir bahwa ternyata promosi yang lebih murah dan bisa 

mendunia itu pakai website akhirnya kita baru intens itu pertengahan 2010. 

Website kita betul-betul kita update dan kita membuat mailing list dan 

grup-grup itu yang paling banyak memang grup tour & travel. 

Mengurangi biaya telepon dan saya pernah tanya,enakkan lewat mana 

telepon atau internet? dan mereka bilang enakan lewat internet pak suryo 

lebih murah” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 

2012) 
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 Sebelum media sosial lahir pekerjaan praktisi public relations 

ditunjang dengan media konvensional atau media tradisional. Media 

tradisional yang menunjang pekerjaan praktisi public relations disebut 

dengan media public relations.  Media public relations merupakan alat-

alat kegiatan bagi public relations (PR tools) yang dapat membantu 

praktisi public relations untuk melakukan pekerjaannya.
77

 Pengertian lain 

media public relations adalah berbagai macam sarana penghubung yang 

dipergunakan seorang praktisi public relations untuk mewakili organisasi 

dengan publiknya,yaitu publik internal maupun publik ekternal untuk 

membantu pencapaian tujuan.
78

  

 Media-media konvensional yang digunakan seperti surat kabar, 

majalah, televisi, radio dan media outdoor memang belum dapat 

menjawab optimalisasi dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan atau organisasi untuk dapat cepat tersampaikan pada 

publik.
79

(PR Ijo 144). Tetapi dengan semakin berkembangnya teknologi 

komununikasi media sosial hadir di tengah-tengah masyarakat dan 

membantu public relations untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Karena perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat telah 

membawa kehidupan manusia tanpa batasan ruang dan waktu.  

 Berbeda dengan komunikasi tradisional yang face to face, 

teknologi jaringan dan internet telah membentuk pola komunikasi menjadi 

interface to interface. Artinya, hubungan komunikasi dilakukan melalui 
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perantara peralatan komunikasi misalnya melalui aplikasi chatting atau 

email. Di satu sisi, komunikasi interface to interface dikhawatirkan akan 

mengurangi kehangatan sentuhan manusia. Namun di sisi lain, model ini 

telah memungkinkan hubungan jarak jauh terjadi dengan mudah, cepat dan 

murah. Saat ini media sosial telah memasuki ranah public relations yang 

mana disebut sebagai new media bagi pelaku public relations. 

Perkembangan media sosial membuat praktisi public relations masa kini 

harus menghadapi publisher baru. Mereka adalah para blogger, para 

facebookers, para plukers serta pemilik akun di web 2.0 lainnya. Jadi, 

public relations 2.0 bukan lagi sekadar mengelola jurnalis, tetapi juga 

mengelola konsumen yang mampu menjadi publisher di dunia maya. 

Posisi konsumen kini sudah naik pangkat. Mereka tidak lagi sekadar 

konsumen, tapi juga publisher dan influencer. Jelas, public relations 2.0 

jauh lebih rumit dan menantang dibanding PR 1.0.
80

  

 Perkembangan media sosial di dunia public relations telah banyak 

memberikan pengalaman-pengalaman yang penting untuk pelaku publik 

relations. Banyak pelaku public relatins yang mendapatkan manfaat yang 

luar biasa untuk perusahaan atau organisasinya dengan perkembangan 

media sosial yang terjadi. Contohnya saja perusahaan penyedia solusi 

konferensi yang putus asa dengan kampanye iklan banner-nya, perusahaan 

ini memutuskan untuk merealokasikan seluruh anggaran pemsaran online-

nya dengan strategi publisitas lewat situs pencari, dengan menggunkan 
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sebuah perusahaan yang pakar di bidang situs pencari. Dari strategi 

tersebut, alhasil perusahaan mengalami peningkatan penjualan hingga 500 

persen dalam waktu 18 bulan. Strategi publisitas lewat situs pencari yang 

dilakukan perusahaan ini termasuk meluncurkan banyak situs penjulan 

yang kemudian dioptimisasi untuk situs pencari. Ini memang sangat 

bermanfaat karena beberapa direktori web hanya memasukkan halaman 

utamanya saja. Dengan lebih dari satu produl yang dijual, membuat 

banyak situs web untuk masing-masing produk merupakan strategi bagus 

untuk meningkatkan visibilitas di internet demi meningkatkan penjualan.
81

 

 Pemaparan diatas telah menggambarkan perkembangan media 

sosial yang begitu pesat di dalam dunia public relations, hal senada juga 

disampaikan Hidayat sebagai berikut : 

“Perkembangan pesat sekali, kalau kita tidak mengimbangi kita akan 

tertinggal. Jadi wajib hukumnya untuk menambahkan sebagai media PR 

tapi tetap ada norma-norma artinya kalau tidak jelas kita tidak akan 

menanggapinya semuanya yang masuk di filter kemudian baru ditanggapi” 

(hasil waancara dengan M. Hidayat pada 14 Februari 2012) 

 

Perkembangan media sosial telah membantu kerja praktisi public relations 

juga dipaparkan oleh Novi, yaitu : 

“Untuk dunia PR itu sekarang sangat membantu ya karena PR harus bisa 

mengikuti perkembangan teknologi dan informasi kalau tidak mereka akan 

tertinggal” (hasil wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 

2012) 

 

Zulkarnain menyatakan bahwa media sosial di dalam dunia public 

relations saat ini telah berkembang menjadi kebutuhan utama untuk media 
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public relations yang dulu hanya menjadi kebutuhan tambahan. Dan juga 

membantu pekerjaan public relations yang berhubungan dengan wartawan 

misalnya seperti memasukkan berita melalui website sehingga wartawan 

bisa melihatnya melalui website dan wartawan juga mengatakan itu sangat 

membantu pekerjaan wartawan untuk mendapatkan berita. 

“Yang jelas dunia PR sekarang itu menjadi kebutuhan utama untuk media 

PR kalo dulu media online itu menjadi kebutuhan kedua sekarang 

kebutuhan pertama tadinya kita mengundang wartawan tapi sekarang 

cukup dengan memasukan berita itu ke media website tadi. Press 

releasenya dikirim melalui website ketika teman-teman wartawan yang 

tidak bisa hadir bisa diambil dari situ tapi tetap kita undang ...” (hasil 

wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 

 

Ratna Kristina juga memaparkan perkembangan media sosial di dunia 

public relations sebagai berikut : 

 

“Sekarang sudah semakin banyak yang menggunakan social media untuk 

mempromosikan produknya. Dikarenakan perkembangan user social 

media yang untuk menjalin komunikasi dengan publik. Namun memang 

kita perlu sangat hati-hati, karena bukan hanya kualitas baik saja yang bisa 

menyebar dengan cepat. Kabar buruk, sentimen negatif juga bisa 

menyebar lewat social media justru lebih cepat daripada kabar baik” (hasil 

wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012)  

 

Perkembangan media sosial di dunia public relations dari 

pemaparan yang disampaikan Ratna yang mana bisa mengancam nama 

baik perusahaan atau organisasi perkpada berita positif. Hal tersebut bisa 

terjadi karena setiap perusahaan atau organisasi pasti bersaing dengan 

kompetiternya yang selalu menginginkan keunggulan di mata publik 

sehingga apabila ada berita negatif tentang perusahaan atau organisasi 

kopetiternya akan menyebarluaskan berita tersebut yang akhirnya 

membuat citra buruk perusahaan atau organisasi di mata publik. Oleh 

karena itu dengan masuknya media sosial di dalam dunia public relations 
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maka tantangan sebagai public relations juga lebih besar dimana praktisi 

public relations juga harus mengikuti aktifitas publik yang terjadi di dalam 

media sosial selain aktifitas publik yang diluar media sosial. 

 Praktisi public relations yang piawai dan profesional akan 

menyatakan bahwa kehadiran media sosial di dunia public relations 

merupakan hal yang bagus dan akan membawa hal positif untuk 

perusahaan atau organisasi seperti akan mengangkat citra postif 

perusahaan. Seperti yang dipaparkan oleh Ali yang merupakan anggota 

bidang komunikasi dan publikasi dalam PERHUMAS Malang Raya. 

“itu bagus sekali karena bagaimana pun juga PR itu menjalin hubungan 

dengan publik  dan juga profesinya dan kemudian juga untuk mengangkat 

citra dari perusahaan seorang PR yang piawai dan profesional maka secara 

otomatis mereka menggunakan media itu untuk mengangkat citra dari 

perusahaannya” (hasil wawancara dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 

2012) 

 

 Ternyata perkembangan media sosial di dunia public relations 

belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh para pelaku public 

relations. Muwafik memaparkan bahwa seharusnya praktisi public 

relations harus mengikuti perkembangan teknologi tetapi masih ada 

perusahaan atau organisasi yang public relations-nya belum 

mengoptimalkan adanya perkembangan media sosial dengan baik. 

Misalnya saja melalui media sosial praktisi public relations bisa 

berinteraksi dengan publik melalui jejaring sosial atas nama perusahaan 

dengan begitu nama perusahaan akan terangkat tetapi belum banyak yang 

melakukan strategi tersebut dan masih banyak yang berinteraksi lebih 

kepada person to person.  
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 “PR itu kan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dan 

lembaga-lembaga yang ada Prnya mengoptimalkan media itu dengan baik 

bahkan sedikit sekali. Misalnya perusahaan kendalanya tidak cukup 

banyak orang yang berinteraksi. Contoh misalnya lewat facebook 

berinteraksi melalui facebook berinteraksi atas nama perusahaannya lebih 

kepada person to person” (hasil wawancara dengan A.Muwafik Saleh 

pada 22 Februari 2012) 

 

Dari pemaparan di atas terlihat seperti apa perkembangan media 

sosial dalam dunia public relations yang sebenarnya. Ternyata kehadiran 

media sosial membuat dunia public relations menjadi lebih berwarna 

dengan munculnya publik baru yang berada di dunia maya serta 

banyaknya tantangan-tantangan yang menjadikan praktisi public relations 

kembali belajar untuk memahami kehidupan yang ada dalam media sosial.  

Dimana menjadikan perusahaan atau organisasi tidak pernah tidur 

karena perusahaan atau organisasi dapat memberikan layanan kepada 

publiknya selama 24 jam. Tidak hanya layanan transaksi, tetapi juga 

pemberian pesan dan penjelsan atau layanan informasi dan umpan balik 

melalui halaman web yang dibangunnya kepada seluruh publik. Di 

samping itu.
82

  

 

E. Manfaat Menggunakan Media Sosial oleh Praktisi Public Relations  

Media sosial yang sekarang ini menjadi media public relations telah 

digunakan oleh praktisi public relations walaupun belum semuanya menggunakan 

media sosial dengan maksimal untuk membantunya dalam kegiatan public 

relations. Tetapi pelaku public relations tersebut telah merasakan manfaat yang 
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didapatkan setelah menggunakan media sosial. Pemaparan mengenai manfaat 

menggunakan media sosial yang dirasakan oleh Zulkaranain yaitu : 

“Manfaat lain selain membantu teman-teman wartawan mendapatkan informasi, 

kita memberikan pengumuman-pengumuman misalnya kalo ada pelatihan-

pelatihan atau ada seminar itu peserta yang datang tidak hanya lingkup kota 

Malang tetapi nasional misalnya ada yang dari Sulawesi, Kalimantan,Sumatra  

dan sebagainya. Mereka melihat pengumuman itu dan mereka mengontak nomer 

hp atau nomer telepon yang bisa dihubungi lalu menanyakan “saya mau ikut 

kegiatan ini” kirimkan email, lalu kita kirimkan email dan data-datanya mereka isi 

lalu mereka kirimkan lagi jadi menyampaikan pengumuman-pengumuman yang 

sifatnya pengumuman kegiatan seminar atau pelatihan karena biasanya dari itu 

kita tidak perlu harus mengirimkan lagi dari kantor pos ... “ (hasil wawancara 

dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 

Dari pemaparan yang disampaikan Zulkarnain manfaat yang dirasakan 

setelah menggunkan media sosial dapat membantunya dalam hal kegiatan media 

relations (hubungan pers), karena pers juga merupakan kelompok terpenting 

untuk public relations menjalin komunikasi dengan mereka dan pers juga 

termasuk publik dari perusahaan atau organisasi. Melalui media sosial membantu 

pers mendapatkan informasi-informasi mengenai perusahaan atau organisasi, 

misalnya ketika wartawan berhalangan untuk menghadiri kegiatan perusahaan 

atau organisasi akan tetap mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut 

yang diinformasikan melalui media sosial. Selain itu dengan media sosial sangat 

membantu public relations menjalankan event yang diselengarakan seperti 

menjaring peserta yang tidak hanya berasal dari regional kota tempat event 

diselengarakan tetapi juga bisa menjaring peserta yang berasal dari luar kota. 

Dengan begitu perusahaan atau organisasi akan lebih dikenal oleh masyarakat luas 

dan apabila sebuah event yang diselengarakan perusahaan atau organisasi berhasil 

maka citra positif akan melekat dengan perusahaan atau organisasi tersebut.  
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Manfaat lain juga dirasakan Suryo setelah memanfaatkan media sosial 

sebagai media public relations dalam pekerjaannya yaitu : 

“yang saya rasakan ya, internet kan teknologi komunikasi yang cepat dimana kita 

bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari konsumen dengan cepat , selain itu 

juga ketika kita mau memberikan publikasi kalo lewat media sosial target 

sasarannya lebih tepat dibandingkan publikasinya menggunakan banner, brosur 

seperti itu. Selain itu juga menekan cost promosi dan juga kita bisa menarik 

konsumen yang ada di luar negeri itu bisa terjaring juga dan biayanya sangat 

minim” (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

 Kecepatan yang diberikan teknologi media sosial ini juga dirasakan oleh 

Ratna yaitu : 

“Informasi yang hendak kita sampaikan bisa terkomunikasikan dengan cepat” 

(hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012) 

Suryo dan Ratna sama-sama merasakan kecepatan teknologi untuk 

berkomunikasi yang diberikan media sosial dalam pekerjaannya. Dimana untuk 

Suryo bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan dari publiknya dengan respon yang 

cepat, karena melalui media sosial tidak terbatas dengan ruang dan waktu jadi 

ketika ada pertanyaan yang masuk melalui media sosial dapat langsung direspon 

tanpa harus menunggu seperti halnya ketika menggunakan media konvensional 

yang butuh waktu untuk penyampaiannya. Media sosial juga dikatakan effevtive 

dalam melakukan publikasi selain cepat seperti disebutkan sebelumnya melalui 

media sosial juga terget sasaran yang dituju untuk publikasi juga tepat, misalnya 

melalui facebook bisa dilakukan publikasi hanya untuk publik yang tergabung di 

dalam grup facebook tersebut yang otomatis semua anggota yang ada dalam grup 

facebook tersebut adalah orang-orang yang menjadi sasaran target perusahaan atau 

organisasinya. 

Muwafik merasakan manfaat yang berbeda setelah menggunakan media 

sosial, seperti untuk keperluan mengenalkan perusahaan atau organisasinya 
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kepada masyarakat, selain itu juga untuk membangun merek online dari 

perusahaan atau organisasi misalnya melalui gambar yang dilihat sewaktu 

mengakses situs web perusahaan atau organisasi itu bisa menjadi ciri khas 

tersendiri dan menjelaskan program-program public relations-nya menjadi lebih 

mudah. Muwafik memaparkan alasannya dengan menggunakan media sosial 

merasakan kemudahan untuk melakukan kegiatan public relations sebagai 

berikut: 

“Lebih memudahkan untuk kita mengenalkan,membranding,menjelaskan 

program-program kita.Sekarang bayangkan aja misalkan satu perusahaan 

ditugaskan aja dia main difacebook beberapa orang atau mungkin atas nama 

pribadi. Jadi sekarang kan perusahaan bisa menugaskan setiap orang di sebagai 

seorang public relations suruh menjelaskan aja di facebook sajalah apa yang telah 

dilakukan perusahaan disebarkan ke seluruh teman yang ada di dia. Bayangkan 

jika satu orang diperusahaan itu anggap sajalah paling tidak ada seribu orang 

misalkan setiap orang diminta untuk menuliskan itu gitu setiap orang punya teman 

seribu saja itu sudah seratus ribu. Buat aja temanya sama dengan bahasa yang 

sama itu sudah seratus ribu. Sayang saja itu tidak di optimalkan tidak dijadikan 

salah satu strategi efektif untuk mencitrakan organisasi. Itu hitung-hitungan 

sederhananya saja” (hasil wawancara dengan A.Muafik Saleh pada 22 Februari 

2012) 

 

 Novi dan Chusnun juga memaparkan manfaat yang dirasakan setelah 

menggunkan media sosial sebagai media public relation-nya yaitu sebagai 

berikut: 

“... Manfaatnya tentunya kredibilitas kita jauh lebih eee... dirasakan oleh 

masyarakat mengikuti zaman kemudian secara internal kita pun di pacu untuk 

berbudaya kerja semakin baik. Karena kan dengan permintaan orang untuk cepat 

kita layani dan sebagainya untuk menjawab ini ini terus orang komplain semakin 

kritis semakin ingin cepat dengan alat yang mereka punya berarti kan kita pun 

akhirnya dipaksa secara internal untuk merapatkan barisan untuk meningkatkan 

pelayanan lebih baik. Nah ini loo masyarakatmu udah kaya gini udah ga bisa di 

bodo-bodohin” (hasil wawancara dengan Sri Endah Noviani pada 18 Februari 

2012) 
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Dengan menggunakan media sosial Novi merasakan mendapatkan 

kredibilitas yang baik di mata masyarakat dan menjadikannya untuk menjadi 

praktisi public relations yang lebih bekerja dengan baik. Selain itu juga melalui 

media sosial Novi belajar untuk mengetahui keadaan publiknya sehingga dengan 

begitu Novi akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan 

publiknya melalui media sosial. 

Chusnun merasakan banyak sekali manfaat yang didapatkan setelah 

menggunakan media sosial, Melalui media sosial Chusnun lebih kepada 

membangun hubungan baik itu dengan publik maupun yang tidak pernah dikenal 

sebelumnya yang kemudian bisa jadi akrab dan baik. Selain itu juga dengan 

kelompok penulisnya yang sebelumnya hanya kenal dengan yang berada di 

Malang tapi sekarang melalui facebook bisa ketemu dengan yang berasal dari luar 

kota. Dan menurutnya teknologi yang digunakan akan mendapatkan manfaat yang 

baik apabila menggunakannya juga dengan hal-hal yang positif dan  begitu juga 

sebaliknya.  

“Manfaatnya banyak sekali, yang pertama karena saya itu suka berteman saya 

semakin banyak teman itu semakin baik. Saya sekarang itu punya banyak teman 

yang akrab yang baik justru kenalnya dari facebook. Dulunya saya gak kenal terus 

kenal kenal di facebook kemudian ketemu jadi akrab jadi baik. Saya itu punya 

kelompok namanya kelompok penulis, itu dulunya ga tau tapi sekarang ketemu ya 

ada yang dari malang ada yang dari jogja, jakarta macem-macem. Itu manfaat 

untuk hubungan relationship-nya ya. Untuk pekerjaan,untuk tugas-tugas saya  

sangat bermanfaat. Tadi saya contohkan misalnya untuk pendidikan untuk kuliah. 

Terus juga ya orang-orang ketemu saya “hei pak chusnun”. Tapi teknologi 

komunikasi itu kan kalau orang memanfaatkan kan bagus.Manfaat secara positif, 

ada juga kan yang memanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan negatif itu tergantung 

masing-masing orangnya ajalah. Kalau dimanfaatkan secara positif secara baik 

kan itu bermanfaat” (hasil wawancara dengan Chusnun.M.Juraid pada 15 Februari 

2012) 



103 
 

Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan menggunakan media sosial 

sebagai media public relations dalam kegiatan public relations-nya, Keuntungan–

keuntungan public relations dalam menggunakan media sosial antara lain 

informasi cepat sampai pada publik. Bagi public relations, media sosial dapat 

berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana penyebaran informasi dan 

promosi. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan internet dapat membuka 

kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam bidang pemasaran secara 

langsung.
83

 

 Setelah menggunakan media sosial dan merasakan manfaat yang 

didapatkan public relations harus mengukur keberhasilannya dalam pemanfaatan 

media sosial yang digunakan. Untuk mengetahui keberhasilan tersebut public 

relations harus memiliki tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan public relations 

yang dilakukannya. Muwafik memaparkan keberhasilannya setelah memanfaatkan 

media sosial yaitu :  

“Saya katakan berhasil, Apa buktinya? Buktinya saya banyak kegiatan-kegiatan 

saya yang berkaitan dengan branding yang ingin saya bangun, pelatihan-pelatihan 

saya itu bahkan saya dapatkan dari media-media itu” (hasil wawancara dengan 

Muwafik pada 22 Februari 2012) 

 

Muwafik satu-satunya yang memaparkan bahwa Muwafik berhasil dalam 

memanfaatkan media sosial, karena dilihat dari apa yang telah dilakukannya 

seperti kegiatan membranding instansinya itu berhasil dengan banyak yang 

mengenal instansinya sebagai instansi yang bergerak di bidang trainner dan 

motivasi yang memiliki kompetensi yang baik sehingga melalui media sosial 

Muwafik lebih sering mendapatkan panggilan untuk menjadi trainner dan 

                                                           
83

 Soemirat Soleh dan Ardianto Elvinaro, op.cit., p.192. 
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pembicara di seminar-seminar mengenai komunikasi itu melalui media sosial. 

Beberapa praktisi public relations yang lain memaparkan bahwa keberhasilan 

dalam menggunakan media sosial bukan tidak didapatkan tetapi belum dalam 

artian masih banyak tujuan yang ingin dicapai melalui media sosial ini. Hal 

tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

“Sejauh ini, masih banyak yang harus dikembangkan dan diperbaiki dalam 

penggunaan social media” (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 

Februari 2012) 

 

“Kalau saya rasakan sih belum ya, kalau di bilang berhasil kan berarti sudah 

mentok ya. Cuma memang manfaatnya banyak kalau kita bandingkan dulu hotel 

belum menggunakan itu dengan sekarang sudah menggunakan jauh berbeda 

manfaatnya sangat banyak dan menambah promosi kita. Cuma memang kalau 

saya bilang berhasil ya belum berhasil tapi mengarah kesana banyak manfaatnya 

...“ (hasil wawancara dengan Suryo pada 17 Februari 2012) 

Suryo menyatakan keberhasilan belum dirasakannya setelah memanfaatkan media 

sosial sebagai praktisi public relations. Karena menurutnya masih perlu ada 

strategi-strategi baru yang harus dilakukan melalui media sosial untuk mendukung 

pekerjaannya sebagai praktisi public relations. Tetapi selama memanfaatkan 

media sosial Suryo merasakan banyak hal yang jauh berbeda dan banyak manfaat 

yang dirasakan untuk instansinya. 

 Ali juga menyatakan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan 

media sosial belum dirasakannya, karena dalam perusahaannya pengadaan 

internet masih terhambat dengan keterbatasan cost, oleh karena itu internet 

masih digunakan dalam hal-hal tertentu saja dan penggunaannya sangat 

minim sehingga belum maksimal. Untuk kegiatan public relations Ali 
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masih mengutamakan kegiatan melalui media konvensional sehingga 

untuk kegiatan melalui media sosial tidak fokus dilakukan. 

“Untuk pemanfaatan dikatakan belum bukan tidak berhasil dalam artian kata 

bahwa karena persoalannya begini tidak semua divisi itu ada internet karena ada 

keterbatasan cost makanya pada saat hal-hal tertentu saja. Dulu ada internet tapi 

sementara ini off  karena ternyata masalah biaya. Tapi di beberapa divisi ada. 

Dengan demikian belum maksimal. Kita jujur saja seperti yang saya katakan tadi 

kalau internet kita tidak terlalu fokus ...” (hasil wawancara dengan Ali Sukamto 

pada 8 Februari 2012) 

 Zulkarnain memaparkan untuk keberhasilan belum bisa diketahui karena 

belum melakukan evaluasi, tetapi yang dirasakan selama menggunakan media 

sosial adalah efektivitasnya saja terutama untuk memberikan pengumuman dan 

publikasi kepada publik yang ada di luar kota Malang itu akan lebih cepat dan 

mengurangi biaya yang digunakan ketika memanfaatkan media konvensional. 

“Sampai saat ini belum sampai mengevaluasi keberhasilan tetapi efektifitas itu 

dapat dilihat misalnya ketika kita membuat pengumuman peserta yang mendaftar 

itu dari kalangan-kalangan luar kota Malang yang menunjukkan efektif, yang 

kedua keberhasilan itu dilihat juga untuk publikasi lembaga. Yang ketiga kita 

punya motto kalo bisa informasi itu selalu aktual misalnya informasi selalu 

diganti termasuk berita-berita kalo bisa satu minggu tiga kali diganti jadi 

efektifitasnya cepat kemudian jangkauannya lebih luas,biaya dapat lebih ditekan” 

   Dilihat dari pemaparan diatas sebagian besar praktisi public relations 

belum bisa menilai keberhasilannya dalam memanfaatkan media sosial dalam 

pekerjaannya. Itu dikarenakan  public relations belum melakukan kegiatan 

manajemen di dalamnya, seperti ketika menggunakan media konvensional yang 

memang mereka melakukan kegiatan manajemen didalamnya seperti ada strategi, 

proses dan hasil akhir yang ingin dicapai sehingga dengan begitu public relations 
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mampu menilai keberhasilannya dalam memanfaatkan sebuah media untuk 

kegiatan public relatins-nya. 

 Sebuah perusahaan atau organisasi akan dikenal oleh khalayak luas 

apabila memiliki identitas yang bisa membedakannya dengan perusahaan atau 

organisasi yang lain. Identitas tersebut biasa disebut brand atau merek perusahaan 

atau organisasi. Brand yang dibangun harus sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan atau organisasi karena melalui brand tersebut akan membantu 

perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Untuk menyampaikan 

brand dari peruasahaan atau organisasi kepada khalayak luas public relations 

menggunanakan media tools yang dimilikinya. Media sosial merupakan salah satu 

media yang dapat digunakan praktisi public relations untuk membangun brand 

yang dimilikinya. 

 Brand yang dibangun perusahaan memberikan peluang atau tantangan 

yang lebih besar karena potensinya dalam membangun hubungan yang bersifat 

one-to-one. Brand di media sosial dapat dibangun melalui gambar yang dilihat 

sewaktu mengakses situs web, kata-kata yang mereka baca, waktu yang 

dibutuhkan untuk mengakses halaman web, dan juga cepat atau lambatnya public 

relations dalam memberikan tanggapan kepada publik melalui email atau alat 

komunikasi interaktif lain. Kehadiran brand di dunia online harus memiliki 

konsistensi karakteristik yang sama baik secara filososfi maupun karakter bisnis di 

dunia offline.  

 Kegiatan membranding perusahaan atau organisasi melalui media sosial 

juga dilakukan oleh pelaku public relations. Pemaparannya yaitu sebagai berikut :  
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“... semakin orang sering membuka website UM berarti reputasinya semakin 

bagus tetapi misalnya ketika orang bilang “ngapain membuka itu lambat dan 

segala macam” berarti citranya kan kurang bagus. Branding itu dengan selalu 

meng-update informasi dan berita karena semakin sering di-update orang semakin 

dalam waktu satu hari orang pasti ingin membuka lagi, tapi kalo misalnya 

contohnya di perhumas ketika kita tidak meng-update nah itu kan tidak pernah 

diganti pernah saya liat. Tapi kalo misalnya hari ini dia membuka terus  lusa kita 

sudah memperbarui informasi orang akan termotivasi mungkin ada yang baru nah 

itu jadi fungsinya itu kalo bisa kebanyakan perusahaan atau institusi website itu 

hanya sebagai pajangan beritanya sudah basi atau informasinya sudah lama itu 

nggak masalah nah memang kalo profil lembaga okelah bisa saja satu tahun tapi 

kan yang perlu di-update itu karya ilmiah seperti hasil skripsi kemudian informasi 

terbaru,kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa kemudian informasi untuk 

acara-acara itu yang harus kita aktifkan kuncinya disitu kalo semakin aktif orang 

penasaran dan akan selalu membuka ...” (hasil wawancara dengan Zulkarnain 

Nasution pada 7 Februari 2012) 

 

 Dari pemaparan yang disampaikan Zulkarnain, website merupakan salah 

satu media sosial yang digunakannya untuk membangun brand instansi. 

Zulkarnain menyadari bahwa informasi yang ditampilkan di website harus terus di 

update karena apabila informasi tidak ter-update publik malas untuk membuka 

karena tidak ada informasi terbaru yang didapatkan. Waktu yang dibutuhkan 

untuk membuka website juga disadari Zulkarnain perlu untuk diperhatikan. 

Karena itu juga termasuk pelayanan yang diberikan kepada publik, jangan sampai 

publik merasakan ketidaknyamanan menunggu lama ketika membuka website 

instansi karena itu akan dinilai buruk oleh publik dan akhrinya berpengaruh 

dengan citra instansi. Dengan demikina public relations profesional harus mampu 

mengorganisir media sosial yang digunakan sebaik mungkin karena itu 

merupakan bagian dari proses branding instansi. 

 Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ratna Kristina sebagai berikut : 

“Melalui update status, kami mem-posting hal-hal positif atau berita terbaru 

mengenai civitas academica Universitas Ma Chung. Berita yang ada di website 
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juga kami posting sebagai status, sehingga orang luarpun tertarik untuk 

mengunjungi situs resmi Universitas Ma Chung” (hasil wawancara dengan Ratna 

Kristina pada 24 Februari 2012) 

 

“Dengan memberikan pemberitaan mengenai kegiatan-kegiatan kabupaten 

Malang” 

(hasil wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 2012) 

 

Dengan memasukkan informasi-informasi terbaru mengenai keunggulan rumah 

sakit dan prestasi-prestasi yang didapatkan (hasil wawancara dengan Sri Endah 

Noviani pada 18 Februari 2012) 

 

  

Dari pemaparan yang disampaikan, praktisi public relations melakukan 

branding lebih kepada mem-posting informasi-informasi positif mengenai 

instansinya. Misalnya seperti melalui facebook dengan mengupdate status yang 

berisi mengenai berita terbaru instansi sehingga akan menarik perhatian publik 

untuk mengunjungi situs web resmi dari instansi. Selain itu juga membranding 

dengan memperkenalkan instansi melalui media sosial misalnya seperti 

menampilkan company profile perusahaan atau organsasi. Company profile berisi 

gambaran umum perusahaan. Dan sudah banyak perusahaan yang menyadari 

pentingnya company profile untuk perusahaan atau organisasinya, karena 

company profile memiliki fungsi yaitu mewakili perusahaan sehingga publik tidak 

perlu bersusah payah mencari informasi tentang perusahaan, bisa dilengkapi untuk 

melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mutual-understanding, 

membangun identitas dan citra korporat yang dikemas menarik, detail, jelas dan 

mewah mencerminkan wajah perusahaan yang besar dan bonafit.
84

 Dalam 

membangun branding mengenai instansinya Suryo memiliki pemikiran yang 

berbeda, yaitu sebagai berikut : 
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“Kita lagi mencoba semua email perseorangan di hotel belakangnya pakai 

umminn.com Seperti di kampus saya kan ngajar ya jadi email saya 

suryo@umm.ac.id itu kita branding ada nilai brandingnya. Saya lihat kan banyak 

ya perusahaan-perusahaan itu memang email-emailnya orang-orang tertentu 

belakangnya nama perusahaan ternyata itu ada nilai brandingnya jadi kita rencana 

mau buat seperti itu. Itu menggambarkan bahwa ternyata perusahaan itu ternyata 

bagus, meskipun mohon maaf memang realnya ga sebagus itu tapi orang melihat 

kan bonafitasnya itu lo. Image-nya jadi bagus oh perusahaan besar padahal ya 

sama aja. Tapi itu image ya kalau hotel kan yang kita perlihatkan image. Kalau 

image-nya bagus tapi kalo image-nya hotel esek-esek orang gak akan kesini” 

(hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

 

 Menurut Suryo email merupakan salah satu cara untuk membangun 

identitas perusahaan, seperti pemaparannya Suryo berfikir untuk membuat email 

setiap karyawan di instansinya dengan menggunakan nama perusahaan 

dibelakangnya dengan begitu nama perusahaan akan tersebar karena saat ini setiap 

orang yang mengisi biodata pasti menyampaikan email-nya dan dengan 

menggunakan nama perusahaan maka secara tidak langsung perusahaannya akan 

lebih dikenal khalayak luas dan selain itu juga dapat membangun citra perusahaan 

yang lebih terpercaya oleh khalayak. 

 

F.   Media Sosial dan Dampaknya dalam Dunia Public Relations. 

Dalam dunia public relations saat ini media sosial merupakan 

suatu alat yang digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan publik. 

Media sosial memiliki dampak dan pengaruh yang besar pada fungsi 

profesional public relations. Seperti yang bisa dilihat sekarang ini media 

sosial mengubah aktifitas public relations sehingga terdapat suatu perspektif, 

paradigma dan kekuatan yang baru bagi seorang public relations dalam 

melaksanakan fungsi dan tugas profesional public relations. 

mailto:suryo@umm.ac.id
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Melalui media sosial public relations bisa merasakan hubungan 

yang dibangunnya dengan publik¸ Seperti yang dipaparkan oleh Muwafik 

sebagai berikut : 

“Tentu menjadi lebih dekat, selama kita meletakkan satu pesan di benak dan 

terus menerus pesan itu di tanam maka dia akan lebih mudah untuk di respon 

bagitu prinsipnya” (hasil wawancara dengan A.Muwafik pada 22 Februari 

2012) 

 

Muwafik menyatakan hubungan dengan publik yang dirasakan semakin 

dekat ketika melakukan komunikasi melalui medi sosial, itu dikarenakan 

komunikasi yang dijalin melalui media sosial menjadikan tidak adanya jarak 

antara orang-orang yang berada didalamnya. Selain itu juga melalui media 

sosial Muwafik menegaskan bahwa jika kita terus menjalin hubungan dengan 

publik melalui media sosial dan sampai publik tersebut mengenali perusahaan 

atau instansi kita maka akan lebih mudah kita mendapatkan trust dari publik.    

Hal yang sama juga disampaikan oleh Chusnun yaitu : 

“Hubungan saya rasa melalui  facebook  malah lebih mendekatkan, apalagi 

yang tidak kenal hanya kenal melalui facebook ketika bertemu langsung 

menyapa” (hasil wawancara dengan Chusnun.M Juraid pada 15 Februari 

2012) 

 

Ratna Kristina yang merupakan public relations dari sebuah 

perguruan tinggi swasta di Malang meyebutkan melalui media sosial 

hubungan yang dibangunnya dengan public bisa terjalin dengan baik dan 

lebih dekat karena jika publiknya ingin mengetahui informasi mengenai 

instansinya Ratna bisa langsung menanggapi dengan membangun 

komunikasi yang bersifat kekeluargaan. Seperti yang disampaikannya 

sebagai berikut : 
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“Publik dan konsumen jadi bisa bertanya langsung. Apalagi ada fasilitas 

chat di facebook, sehingga mereka bisa ngobrol langsung dengan pihak 

kampus” (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012)  

 

Tanggapan lain mengenai hubungan yang dirasakan ketika dibangun 

melalui media sosial diungkapkan oleh Zulkarnain. Menurutnya menjalin 

hubungan dengan publik melalui media sosial maupun media konvensional sama 

saja. Sekarang banyak yang menggunakan media sosial untuk mendekatkan 

hubungan dengan publik itu dikarenakan media sosial saat ini menjadi trend di 

tengah-tengah masyarakat. Dan masing-masing media mempunyai keunggulan 

dan kelemahan masing-masing yang dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan public 

relations dalam menjalin hubungan dengan publiknya. Dan untuk itu public 

relations harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

 Suryo juga menyatakan bagaimana hubungannya dengan publik melalui 

media sosial, menurutnya dengan media sosial hubungannya dengan publik 

menjadi seperti pertemanan dimana Suryo sebisa mungkin menanyakan ha-hal 

sederhana mengenai kelurga publiknya. Hal-hal itulah yang menjadikan Suryo 

dan publiknya bisa menjalin kedekatan yang tidak ada lagi batas-batas formalitas 

di dalamnya. Dari pemaparan Suryo ternyata untuk mendapatkan kedekatan 

dengan publik bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti mengetahui tentang 

indentitas keluarga dan itu bisa menciptakan hal yang berkesan untuk publik. 

Seperti yang disampaikan sebagai berikut : 

“Saya biasanya kalau di grup itu ada yang tidak aktif itu saya sapa, saya sebisa 

mungkin mengetahui identitas keluarganya misalnya anaknya berapa saya 

mencoba mengetahui itu dan ternyata itu direspon positif  jadi seperti sudah kaya 

temen. Memang kalau melalui jejaring sosial itu sudah tidak ada formalitas gitu 

ya. Tapi ternyata itu memang lebih menjalin hubungan kedekatakan dan lebih 
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mengena. Jejaring sosial itu menjadikan lebih dekat dan menghilangkan tembok-

tembok formalitas tapi masih dalam batas-batas. Saya jadi ingat sewaktu kuliah. 

Ada di Amerika dia itu marketing yang paling sukses di dunia. Dia itu marketing 

mobil, dia dalam satu hari bisa menjual 100 mobil sehari. Ternyata triknya apa, 

setiap ada konsumen dia mencari data keluarganya,ulang tahunnya kapan. Ketika 

orang itu/keluarganya ulang tahun selalu dia mengirim bunga dan memberi 

ucapan selamat ternyata sangat berkesan.Ternyata dia sampai sukses itu dia tidak 

lupa dengan orang yang pertama kali beli mobil ke dia (hasil wawancara dengan 

Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

 Tugas public relations profesional tidak cukup hanya membangun citra 

perusahaan dan menjaga hubungan dengan publik. Ada sebuah tugas public 

relations yang juga menjadi bagian penting di dalam sebuah perusahaan atau 

organisasi tugas tersebut yaitu mengontrol isu-isu yang berkembang mengenai 

perusahaan atau organisasinya. Isu-isu yang berkembang tersebut dapat berupa isu 

positif maupun negatif. Apabila isu yang berkembang merupakan hal-hal positif 

mengenai perusahaan maka akan berpengaruh baik pula untuk citra perusahaan 

dan begitu pula sebalaiknya. Oleh karena itu apabila isu-isu yang berkembang 

tersebut tidak ditangani dengan serius akan berdampak pada pencemaran nama 

baik atau citra perusahaan atau organisasi. Yang lebih menyulitkan lagi apabila 

isu-isu tersebut berkembang melalui media sosial karena media sosial merupakan 

media yang penyebaran informasinya cepat dan luas. Dari penelitian yang 

dilakukan praktisi publik relations memaparkan bagaimana cara mereka dalam 

mengontrol isu-isu mengenai perusahaan tau organisasi yang berkembang melalui 

media sosial. 

“Isu-isu biasanya di website UM itu ada yang namanya suara kita. Di suara kita 

itulah memberikan masukan-masukan misalnya pendapat mahasiswa misalnya 

“pak gimana ni jalannya kok jalan kampus kok berlubang”  itu kan pesan-pesan 

yang bermanfaat kita kan bisa sampaikan kepada pihak yang terkait supaya dicek. 
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Oh ternyata benar lalu kita jawab “terima kasih atas sarannya kami  dalam waktu 

dekat akan memperbaiki”. Makanya di dalam website kita ada format dialog 

namanya suara kita tadi jadi ketika ada pesan satu makanya kita harus sering 

membuka agar pesan-pesan ini lalu kita sampaikan kepada yang terkait lalu kita 

tanggapi. Jadi sekarang media sosial kalo website yang di institusi tidak hanya 

satu informasi tetapi dibuka juga rubrik untuk komplain dan tanya jawab...” (hasil 

wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 7 Februari 2012) 

Dari pemaparannya, Zulkarnain terlebih dahulu mengantisipasi  publiknya agar 

tidak menuliskan sesuatu yang buruk mengenai perusahaan seperti yang dilakukan 

yaitu  memfasilitasi publiknya untuk dapat berdialog dengan pihak instansi 

mengenai hal-hal yang menjadi masukan untuk instansinya dan setelah itu dapat 

segera ditanggapi. Dengan begitu bisa mengantisipasi publik untuk tidak 

menuliskan isu-isu negatif tentang instansi melalui media sosial lainnya. Dan itu 

bisa mengurangi frekuensi terjadinya krisis dalam instansi. 

 Ratna Kristina memaparkan bahwa pengontrolan isu mengenai instansi 

dilakukan dengan cara mencari tahu terlebih dahulu siapa yang menyebarkannya, 

dalam dunia public relations disebut dengan fact finding. Yang dapat digunakan 

sebagai dasar laporan dan informasi yang diberikan kepada pihak internal maupun 

eksternal perusahaan atau organisasi. Hal ini penting memang penting untuk 

dilakukan karean untuk menghindari spekulasi dan menghilangkan isu yang 

berlarut-larut. 

“Kita tidak bisa mengendalikan orang atau konsumen berkata negatif tentang kita. 

Namun bila kita mengenal siapa yang mengatakan hal negatif tersebut, saya 

memilih berekasi untuk bereaksi secara personal...” (hasil wawancara dengan 

Ratna Kristina pada 24 Februari 2012) 

 Muwafik menyatakan dengan adanya media sosial lebih memudahkannya 

untuk mengontrol isu-isu yang berkembang. Media monitoring lebih mudah 
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dilakukan dengan melihat respon-respon yang diberikan publik melalui media 

sosial tersebut. Dengan melihat bentuk-bentuk respon yang diberikan maka akan 

lebih mudah mengetahui seperti apa pandangan publik mengenai instansinya. 

“Kita kan bisa memantau, media monitoring menjadi lebih mudah melalui respon-

respon itu. Dari apa yang dia sampaikan karena kan apa itu facebook atau yang 

lain dari respon-respon itu kita bisa tau apa sebenarnya yang ada di benak mereka 

melalui respon-respon itu” (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 

Februari 2012) 

 

 Suryo menyatakan bahwa informasi yang berkembang melalui media 

sosial itu “sampah” bisa dikatakan seperti itu karena informasi tersebut tidak jelas 

sumbernya. Dan untuk publiknya sendiri tidak mudah untuk mempercayai isu-isu 

tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagai public relations Suryo 

berhasil untuk membangun trust kepada publik terhadap instansinya. 

“Ada benernya bahwa informasi di internet itu kan sampah, tapi memang 

tergantung kita yang melihat. Alhamdulilah temen-temen dan konsumen kita di 

mailing list itu tidak begitu saja mempercayai isu-isu seperti itu dan memang 

alhamdulilah kita selama ini belum pernah ada hal-hal yang kurang baik mengenai 

umm inn diluar ...“ (hasil wawancara dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 

2012) 

 Penggunaan media sosial oleh public relations akan dikatakan efektif 

apabila di dalam media tersebut publik ikut aktif untuk berkomunikasi di 

dalamnya. Misalnya seperti memberikan pandangan mereka mengenai perusahaan 

atau organisasi karena hal tersebut dapat membantu public relations untuk 

membangun citra perusahaan. Public relations profesional harus menjaga 

komunikasi dua arah dan memfasilitasi percakapan dengan menyingkirkan 

rintangan dalam hubungan dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka. 

Dari penelitian yang dilakukan praktisi public relations memaparkan mengenai 
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aktifitas komunikasi yang dilakukan publik melalui media sosial tersebut sebagai 

berikut : 

“Aktifitas komunikasi publik di dalam media sosial berjalan interaktif, dari pihak 

humas selalu memberikan tanggapan-tanggapan terhadap pesan dan kritik yang 

masuk di dalam website UM” (hasil wawancara dengan Zulkarnain Nasution pada 

7 Februari 2012) 

Dari pemaparan yang disampaikan Zulkarnain aktifitas komunikasi yang 

dilakukan publik dalam media sosialnya berjalan interaktif, dimana terlihat dari 

pesan dan kritik yang masuk melalui situs website instansinya. Di dalam satu 

pesan atau kritik yang masuk, tidak hanya dari pihak publik relations saja yang 

menanggapi, tetapi ditanggapi pula dari pihak publik yang lain, seperti mahasiswa 

atau karyawan dari instansi. Dengan begitu komunikasi dua arah terlihat berjalan 

dengan baik. Hal serupa juga dijaga oleh Suryo dalam aktifitas komunikasi publik 

melalu media sosial instansinya, yaitu sebagai berikut :  

“mereka itu sangat aktif ya. Di mailing list grup kita yang umm inn sangat aktif. 

Saya hanya melihat saja kalau memang itu hanya sekedar biasa dan tidak ada 

hubungannya dengan hotel saya tidak ikut tapi kalau ada hubungannya saya ikut, 

saya selalu akan respon” (hasil wawancara dengan Suryo Wandoowo pada 17 

Februari 2012) 

 

Dari pemaparan Suryo, aktifitas komunikasi yang dilakukan publiknya lebih 

melalui mailing list. Melalui maliling list publik dapat berkomunikasi secara 

lancar. Untuk public relations juga dapat berdialog dengan publik selain itu calon 

pelanggan dan pelanggan itu sendiri, misalnya apabila ada press release, update 

suatu produk atau harga.   

 Tanggapan lain juga disampaikan oleh Hidayat dan Ratna mengenai 

aktifitas publiknya di media sosial, sebagai berikut : 
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“Kalau melihat surat mereka yang masuk cukup tertarik, mulai dari kritik, saran 

dan ucapan terima kasih” (hasil wawancara dengan M.Hidayat pada 14 Februari 

2012) 

 “kami memiliki staf khusus untuk menangani digital media. Setiap hari kami 

online di semua social media yang kami pakai, sehingga bila ada update kami bisa 

langsung merespon” (hasil wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 

2012) 

 Dalam aktifitas komunikasai melalui media sosial, public relations 

berperan sebagai fasilitator komunikasi yang bertindak sebagai sumber informasi 

dan agen kontak resmi antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Pelaku 

public relations menengahi interaksi, menyusun agenda diskusi, meringkas dan 

menyatakan ulang suatu pandangan, meminta tanggapan dan membantu 

mendiagnosis serta memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan 

komunikasi diantara kedua belah pihak. Fasilitator komunikasi menempati peran 

di tengah-tengah dan berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan atau 

organisasi dengan publik. Mereka beroperasi di bawah asumsi bahwa komunikasi 

dua arah akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh perusahaan 

atau organisasi dan publik dalam hal kebijakan, prosedur dan tindakan demi 

kepentingan bersama.
85

  

 Dalam perkembangan sebuah media dan kemudian media tersebut menjadi 

kebutuhan dari masyarakat luas itu dikarenakan media tersebut memiliki 

kemampuan yang bisa membantu masyarakat. Seperti penggunaan media sosial 

sekarang merupakan media yang sedang trend di kalangan masyarakat tapi tidak 

hanya sekedar trend, penggunaan media sosial bisa berdampak baik kepada 

penggunanya apabila digunakan untuk hal-hal yang positif dan akan berdampak 

                                                           
85

 Cutlip,Scott M, op.cit., p.47 
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buruk apabila tidak digunakan dengan baik. Di dalam dunia public relations 

pemanfaatan media sosial telah berdampak kepada pekerjaan praktisi dalam 

kegiatan-kegiatan  public relations. Yang dipaparkan Muwafik sebagai berikut : 

“Yang jelas banyak hal yang sangat positif. Brand bisa kita dapat, kemudian 

respon positif dari banyak orang itu kita bisa dapatkan. Kalau pun mungkin orang 

tidak tahu tapi dan tidak sadar sebenarnya kita sedang membangun brand itu, 

kalau terus-menerus pesan itu kita berikan sebenarnya mereka juga oke dan image 

positif itu sudah terbangun” (hasil wawancara dengan A.Muwafik Saleh pada 22 

Februari 2012) 

 

Dari pemaparan Muwafik, memanfaatkan media sosial berdampak positif untuk 

pekerjaannya. Dimana Muwafik berhasil membangun brand untuk instansinya 

sehingga instansinya bisa dikenal oleh khalayak luas. Selain itu juga dengan 

media sosial instansinya bisa mendapatkan respon yang positif dari publik. 

Dampak yang postif setelah memanfaatkan media sosial juga dirasakan oleh Novi, 

pemaparannya sebagai berikut : 

“Dampaknya sangat banyak ya, sangat membantu kami untuk memberikan 

informasi kepada publik dan kritik saran yang masuk di website sangat membantu 

untuk memperbaiki kinerja rumah sakit” (hasil wawancara dengan Sri Endah 

Noviani pada 18 Februari 2012) 

 

Untuk Novi dampak media sosial tidak hanya untuk mendapatkan citra positif 

perusahaan di pihak eksternal perusahaan, melalui media sosial juga berdampak 

baik untuk memperbaiki kinerja yang ada di internal perusahaan. Karena melalui 

website banyak kritik dan saran yang membangun untuk instansinya. 

 Penggunaan media sosial juga memberikan dampak yang besar untuk 

praktisi public relations seperti dengan media sosial dapat membantu mencapai 

publik yang jaraknya jauh dengan cara yang cepat dan hemat, jika dibandingkan 
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dengan penggunaan media konvensional lain memang hal tersebut bisa dilakukan 

tetapi membutuhkan waktu yang banyak dan biaya yang tidak sedikit.  

“Dampaknya membantu mencapai publik yang jaraknya jauh di luar kota Malang. 

Membantu menyebarkan informasi secara cepat kepada publik” (hasil wawancara 

dengan Ali Sukamto pada 8 Februari 2012) 

 

Informasi yang kami ingin sampaikan jadi lebih mudah dan cepat tersebar. Sejauh 

ini, kami mendapatkan dampak positif dari penggunaan media sosial. (hasil 

wawancara dengan Ratna Kristina pada 24 Februari 2012) 

 

 Suryo memaparkan bahwa dengan adanya media sosial kerjanya sangat 

terbantu, terutama dirasakan perbedaannya ketika masih menggunakan media 

konvensional seperti spanduk dan baliho, itu memerlukan waktu dan proses yang 

lama serta biaya yang cukup banyak tetapi setelah menggunakan media sosial 

sangat membantu aktifitas publik relations-nya yang menurutnya efektif dan 

segmentasinya jelas serta tepat sasaran yang di tuju.  

 “Sangat terbantu kerja kita, biaya promosi kita yang selama ini masih 

manual menggunakan spanduk,baliho lewat koran jauh berkurang yang pasti itu 

yang bisa kita rasakan. Jadi tidak terbebani. Kalau pakai spanduk atau baliho itu 

belum desain,cetak dan ijin masang ke pemerintahan ribet. Itu sangat membantu 

dari biaya sangat membantu. Aktifitas PR dan promosi kita sangat membantu dan 

lebih efektif yang pasti, sasaran kena dan segmennya jelas” (hasil wawancara 

dengan Suryo Wandowo pada 17 Februari 2012) 

 

 

G. Diskusi Teori 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan technological 

determinism theory. Teori ini dipilih karena menjelaskan mengenai perkembangan 

teknologi komunikasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

mengenai ragam pemanfaatan media sosial dikalangan pengurus organisasi 

profesi public relations. Dimana dalam dunia public relations media sosial 

merupakan media baru yang menuntut para pelaku public relations untuk 
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memanfaatkan media sosial tersebut. Media sosial merupakan bagian dari 

perkembangan teknologi komunikasi yang dijelaskan dalam teori ini yaitu masuk 

dalam perkembangan teknologi komunikasi era elektronik. 

Teori ini menyatakan bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam 

cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. 

Teknologi membentuk individu bagaimana cara berfikir, berperilaku dalam 

masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak 

dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Media sosial yang 

berkembang di masyarakat saat ini memiliki karakteristik yang tidak dimiliki 

media massa lainnya yaitu interaktif karena menciptakan hubungan one to one, 

many to one (e-mail ke satu alamat sentral dan banyaknya pengguna yang 

berinteraktif dengan satu website) dan many to many (e-mail, milis, kelompok-

kelompok baru). Sedangkan media massa konvensional lebih bersifat one to many 

atau one to mass. Interkonektif karena tidak terikat waktu terbit (dapat di up-date 

setiap waktu dengan meng up-load berita). Share, melalui media sosial informasi 

yang ada di dalamnya bisa dibagikan dengan orang-orang yang terhubung dengan 

internet oleh karena itu informasi yang ada di dalam media sosial akan cepat dan 

luas tersebar. Demokratis, melalui media sosial penggunanya bisa menuangkan 

pemikirannya dalam bentuk tulisan tanpa adanya larangan dari siapa pun.  

Dengan adanya karakteristik dari media sosial tersebut juga membawa 

pemikiran pengurus organisasi profesi public relations untuk berfikir sesuai 

dengan karakteristik dari media sosial tersebut. Dari penelitian yang telah 

dilakukan pemikiran dari pengurus organisasi profesi public relations bermacam-
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macam. Seperti Suryo, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi telah 

membawa pemikirannya ke dalam karakteristik dari media sosial. Suryo telah 

interaktif dengan publiknya di dalam media sosial seperti selalu merespon 

pertanyaan, kritik dan saran mengenai instansinya dari publik, tetap menjaga 

hubungan yang baik dengan publiknya melalui grup di facebook dan mailing list. 

Untuk intrekonektif di media sosial Suryo tidak pernah membatasi waktunya 

karena kapanpun dan di manapun Suryo bisa terkoneksi dengan internet. Selain 

Suryo, media sosial juga telah membawa pemikiran Zulkarnain mengikuti 

karakteristik dari media sosial tersebut yaitu share dimana Zulkarnain memiliki 

blog untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya mengenai public relations dan 

melalui blognya tersebut tulisan-tulisnnya di share dengan pengguna media sosial 

lainnya. Tetapi ada diantara pengurus organisasi yang belum terbuka dengan 

keberadaan media sosial seperti Ali Sukamto yang menurutnya tidak semua hal 

bisa dilakukan dengan media sosial dan tidak semua kalangan bisa menggunakan 

media sosial tersebut oleh karena itu sampai sekarang Ali Sukamto masih sangat 

minim dalam menggunakan media sosial.  

Mereka harus menyadari bahwa penggunaan media sosial saat ini sudah 

semakin luas dan mencakup berbagai kalangan dan sebagian besar dari kalangan 

tersebut adalah publik mereka, yang gerak-geriknya harus diketahui oleh public 

relations. Bisa dibayangkan apabila public relations tidak mengikuti 

perkembangan media sosial yang telah menjadi bagian dari publiknya, maka 

public relations tidak bisa mengetahui apa yang sedang dibicarakan publik 

mengenai perusahaan atau organisasinya di dalam media sosial  
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Teori ini juga menyebutkan bahwa dengan era elektronik sekarang 

manusia tidak saja mengandalkan pendengaran atau penglihatan saja tetapi 

keduanya sekaligus. Dengan era elektronik, dunia seolah semakin sempit. Hal 

inilah yang disebut McLuhan sebagai desa global. Dengan menggunakan media 

sosial mereka telah merasakan hal seperti yang disebutkan oleh McLuhan. Dalam 

artian profesi public relations dalam sebuah perusahaan atau organisasi bisa 

membangun hubungan dengan publiknya yang berada di semua penjuru dunia 

tanpa adanya batasan waktu dan jarak yang dahulu sebelum munculnya media 

sosial di tengah-tengah masyarakat public relations membutuhkan waktu dan 

biaya yang cukup besar untuk bisa mencapai publik yang terhambat oleh jarak. 

Melalui media sosial orang-orang yang menggunakannya pun bisa berinteraksi 

secara langsung seperti layaknya orang berkomunikasi tatap muka, dengan 

fasilitas yang ada didalamnya seperti webcam, melalui webcam penggunanya bisa 

berinteraksi layaknya berkomunikasi secara langsung. Itulah yang menjadikan 

kehadiran era elektronik membuat dunia seolah-olah sempit yang tidak terhalang 

oleh jarak dan waktu. Selain itu juga melalui media sosial kita bisa melakukan 

chatting atau mengirim surat dengan e-mail. Hal-hal itulah yang kini menjadi 

bagian dari public relations dimana dengan chatting public relations bisa 

berinteraksi dengan publiknya yang tidak bisa bertemu setiap saat, dan itu sangat 

membantu pekerjaan seorang public relations yang menuntutnya untuk selalu bisa 

menjaga hubungan baik dengan publiknya. Media sosial merupakan media baru 

yang penggunaanya sangat luas.  
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   Teori ini mendukung media baru dan teknologi komunikasi baru yang 

diterapkan secara meluas, yang memberi nilai positif pada maksimal kegiatan 

komunikasi terutama yang bersifat interaktif. Sesuai dengan perkembangan media 

sosial saat ini yang merupakan media baru untuk kegiatan komunikasi public 

relations. Yang penggunaannya memberikan manfaat yang positif untuk public 

relations dan perusahaan atau organisasinya. Selain itu juga teori ini 

mempertimbangkan kemungkina keuntungan ekonomi, jika dilihat dari  

penggunaan media sosial lebih menekan biaya terutama untuk kegiatan public 

relations yang bersifat publikasi dan pencitraan. Itulah kadar kebaruan yang 

dikandungnya. Implikasi normatifnya (yang ditampakkan secara jelas) terletak 

pada tingginya nilai yang diberikan pada perubahan, kebaruan, keanekaragam, 

mobilitas dan individualisme. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai ragam pemanfaatan 

media sosial di kalangan pengurus organisasi profesi public relations 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan variasi jawaban yang 

mendeskripsikan ragam pemanfaatan media sosial yang digunakan. Ragam 

pemanfaatan media sosial tersebut mencakup enam aspek yang terdiri dari 

konsumsi media oleh public relations, penggunaan internet oleh public 

relations, bentuk media sosial yang digunakan oleh public relations, 

penggunaan media sosial, manfaat menggunakan media sosial, media 

sosial dan dampaknya dalam dunia public relations. 

 Dilihat dari pemaparan yang disampaikan ragam pemanfaatann 

media sosial di kalangan pengurus organisasi dapat dilihat dari  

keterbukaan dan pemahaman mereka terhadap media sosial. Beberapa dari 

mereka  telah terbuka dan menyadari perlunya untuk mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada sekarang seperti munculnya media 

sosial yang telah menjadi media baru di dalam dunia public relations. Dari 

penelitian yang dilakukan, ragam pemanfaatan media sosial di kalangan 

pengurus organisasi profesi public relations menghasilkan tiga kategori 

yaitu mereka memahami mengenai media sosial dan terbuka dengan 

keberadaan media sosial serta menggunakannya. Subyek penelitian yang 
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masuk dalam kategori tersebut yaitu Suryo Wandowo yang memahami 

media sosial terlihat dari berbagai macam bentuk media sosial yang 

digunkan yaitu website, mailinglist, email dan facebook. Suryo telah intens 

menggunakan media sosial tersebut setiap harinya dan terjadwal dalam 

mengontrol media sosial tersebut untuk keperluan pekerjaannya. Ratna 

Kristina sebagai public relations Universitas Ma Chung juga termasuk 

dalam kategori ini, dimana telah memanfaatkan media sosial untuk 

kegiatan public relationsnya seperti mengecek opini publik, mengupdate 

event, memberikan informasi kepada publik. Selain itu Ratna juga 

memahami bahwa menurutnya media sosial cocok dijadikan alat untuk 

menjalin komunikasi dengan publik. Kategori ragam pemanfaatan media 

sosial yang kedua yaitu memahami media sosial, tidak terbuka dengan 

keberadaan media sosial dan tidak menggunakan media sosial. Subyek 

penelitian yang masuk dalam kategori kedua ini yaitu Ali Sukamto 

menurutnya media sosial memang dibutuhkan untuk orang-orang tertentu 

dan untuk keperluan pekerjaannya dia masih memanfaatkan media 

konvensional sedangkan untuk pemanfaatan media sosial dia katakan tidak 

terlalu maksimal dan semua kegiatan masih dilakukan melalui media 

konvensional seperti radio dan pertemuan secara langsung. 

 Kategori ragam pemanfaatan media sosial yang ketiga yaitu tidak 

memahami media sosial dan terbuka dengan keberadaan media sosial dan 

menggunakannya. Subyek penelitian selanjutnya yang masuk dalam 

kategori ketiga yaitu M.Hidayat, ketidakpahaman M.Hidayat dengan 
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media sosial terlihat ketika peneliti melakukan wawancara karena 

menurutnya media sosial adalah alat yang digunkan untuk 

mensosialisasikan kegitan seperti spanduk, iklan dan banner. Tetapi 

setelah peneliti menjelaskan maksud dari media sosial ternyata Hidayat 

terbuka dengan keberadaan media sosial menurutnya sekarang adalah 

zaman teknologi informasi apabila tidak mengikuti maka akan 

ketinggalan. Dan pemanfaatan media sosial telah dilakukan untuk 

membantu pekerjaannya seperti interaksi dengan publiknya melalui email 

dan memberikan informasi mengenai instansinya melalui website.   

Dari penelitian yang dilakukan bentuk media sosial yang banyak 

digunakan yaitu email, merupakan media resmi yang biasanya digunakan 

perusahaan atau instansi untuk mengirim atau menerima pesan yang lebih 

privasi. Situs web juga media sosial yang dimanfaatkan karena melalui 

situs web public relations bisa menggambarkan identitas perusahaan 

misalnya melalui company profile, informasi mengenai perusahaan serta 

publikasi-publikasi kegiatan public relations dengan begitu dapat 

membantu membangun citra perusahaan di mata publik. Facebook dan 

mailing list juga digunakan public relations karena melalui facebook dan 

mailing list public relations bisa berinteraksi langsung dengan publiknya 

dengan begitu akan membangun hubungan yang baik dengan publik. 

Dalam buku Dasar-Dasar Public Relations Holtz menyatakan 

aktivitas public relations dalam internet masih terbatas pada penggunaan 

media satu arah, dari atas ke bawah untuk penerbitan informasi masih 
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menggunakan formula komunikasi massa yang tradisional. Ternyata 

pernyataan tersebut tidak benar sepenuhnya karena media sosial sebagai 

perspektif baru dalam dunia public relations yang terlihat sangat 

membantu kegiatan public relations dalam membangun hubungan dan 

berinteraksi dengan publik seperti membangun komunikasi yang interaktif 

dan terlihat mereka telah melakukan komunikasi yang bersifat dua arah 

seperti berinteraksi melalui facebook dan mailing list. Selain membangun 

hubungan dengan publik, media sosial telah membawa dunia public 

relations mampu mencapai publik sasarannya secara langsung dalam 

jumlah yang lebih banyak dan jangkauan yang lebih luas. Selain itu media 

konvensional  tetap menjadi  konsumsi sehari-hari oleh pengurus 

organisasi profesi public relations untuk memenuhi kebutuhan 

informasinya mereka. Karena tidak dapat dipungkiri memang media 

konvensional masih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media 

sosial seperti misalnya dalam hal penyajian berita yang lebih akurat, 

faktual dan jelas sumber beritanya. Tetapi ada juga diantara mereka yang 

telah meninggalkan media konvensional dan benar-benar beralih 

menggunakan media sosial. Karena media sosial bisa diakses kapan dan 

dimana pun berada sehingga ketika sewaktu-waktu membutuhkan 

informasi bisa langsung mengakses media sosial tersebut. 

Teori komunikasi yang berkesinambungan dengan ragam 

pemanfaatan media sosial adalah technological determinism theory yang 

mendukung media baru dan teknologi komunikasi baru yang diterapkan 
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secara meluas, yang memberi nilai positif pada maksimal kegiatan 

komunikasi terutama yang bersifat interaktif. Public relations di masa 

depan akan tergantung dengan keterampilannya memanfaatkan media 

sosial yang dapat menjadi media paling efektif untuk menyampaikan 

pesan-pesan public relations serta mempengaruhi cara pandang publik. 

Media sosial sangat membantu kebutuhan public relations dimana 

masyarakat semakin cerdas, dewasa, berkembang dan maju tentunya akan 

membuat tugas dan fungsi public relations profesional  harus semakin 

benar-benar memahami teknologi yang digunakan publik. 

Dari penelitian yang telah dilakukan pemikiran mengenai ragam 

pemanfaatan media sosial dari pengurus organisasi profesi public relations 

bermacam-macam. Seperti Suryo, dengan adanya perkembangan teknologi 

komunikasi telah membawa pemikirannya ke dalam karakteristik dari 

media sosial. Suryo telah interaktif dengan publiknya di dalam media 

sosial seperti selalu merespon pertanyaan, kritik dan saran mengenai 

instansinya dari publik, tetap menjaga hubungan yang baik dengan 

publiknya melalui grup di facebook dan mailing list. Untuk intrekonektif 

di media sosial Suryo tidak pernah membatasi waktunya karena kapanpun 

dan di manapun Suryo bisa terkoneksi dengan internet. Selain Suryo, 

media sosial juga telah membawa pemikiran Zulkarnain mengikuti 

karakteristik dari media sosial tersebut yaitu share dimana Zulkarnain 

memiliki blog untuk menuliskan pemikiran-pemikirannya mengenai public 

relations dan melalui blognya tersebut tulisan-tulisnnya di share dengan 
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pengguna media sosial lainnya. Tetapi ada diantara pengurus organisasi 

yang belum terbuka dengan keberadaan media sosial seperti Ali Sukamto 

yang menurutnya tidak semua hal bisa dilakukan dengan media sosial dan 

tidak semua kalangan bisa menggunakan media sosial tersebut oleh karena 

itu sampai sekarang Ali Sukamto masih sangat minim dalam 

menggunakan media sosial.  

Mereka harus menyadari bahwa penggunaan media sosial saat ini 

sudah semakin luas dan mencakup berbagai kalangan dan sebagian besar 

dari kalangan tersebut adalah publik mereka, yang gerak-geriknya harus 

diketahui oleh public relations. Bisa dibayangkan apabila public relations 

tidak mengikuti perkembangan media sosial yang telah menjadi bagian 

dari publiknya, maka public relations tidak bisa mengetahui apa yang 

sedang dibicarakan publik mengenai perusahaan atau organisasinya di 

dalam media sosial. 

 

B. Saran 

B.1 Saran Akademis 

Untuk kalangan akademis, khusunya mahasiswa dan mahasiswi 

jurusan ilmu komunikasi konsentrasi Public Relation yang akan melakukan 

penelitian yang sama maka dapat mengupayakan untuk melakukan penelitian 

yang lebih mendalam lagi, mengingat hasil penelitian masih terdapat 

kelemahan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain 

sulitnya menentukan waktu untuk bertemu dengan subyek penelitian karena 
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subyek yang tingkat mobilitasnya tinggi. Oleh karena itu diharapkan peneliti 

selanjutnya untuk dapat mengkaji mengenai ragam pemanfaatan media sosial 

dikalangan pengurus organisasi profesi public relations agar dapat turut serta 

menambah referensi tentang pemanfaatan media sosial dalam dunia public 

relations yang saat ini masih terbatas dan diharapkan penelitian ini dapat 

membantu menambah wawasan, informasi, masukan dan menjadikan 

penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

B.2  Saran Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk dunia 

public relations dalam memanfaatkan media sosial untuk kegiatannya dan 

mengenai perkembangan media sosial saat ini di dunia public relations. 

Selain itu juga untuk bahan evaluasi bagi pelaku public relations dan 

menyadarkan mereka bahwa sebagai public relations untuk mampu dalam 

menggunakan media sosial dalam pekerjaannya. 

 

 

 

 


