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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 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
 

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 
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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 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.  
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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
 

 

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 
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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 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 

komunikasi berupa pemasangan iklan bantahan di koran Kompas, sambil terus berusaha 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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.  

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

  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 
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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 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 kewajibannya 
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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 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 
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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-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 
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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 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
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 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. 

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-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 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 
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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 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 
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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

  

 

 

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 
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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

  

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.     
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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. 

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
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                                      Gambar 1. Pembagian Kategori Media Sosial 

Sumber : http://sartikakurniali.com  

 

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). 

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. 
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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 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

 

 

 

 

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 ditempatkan dan diakses oleh pemilik situs  web di 

situsnya. Isinya dapat digunakan untuk komunikasi internal atau eksternal 
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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

 

 

         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 
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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

 

 

 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 
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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. 

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

 

 

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 
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orang atau lebih 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 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 
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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

 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 
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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 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 
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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).  

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
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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 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 mewawancarai sembilan 

subyek penelitian yaitu pengurus organisasi profesi public relations yang dipilih 
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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.  

 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 
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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 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 
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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 dengan wawancara,membandingkan apa yang dikatakan 

umum dengan yang dikatakan pribadi.
65
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