
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi membawa kemajuan-kemajuan dalam kehidupan 

masyarakat di berbagai bidang. Dan kemajuan-kemajuan ini juga merupakan 

kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang memisahkan manusia ke dalam 

berbagai kelompok atau golongan yang mempunyai tujuan sendiri dan berusaha 

untuk mencapainya. Hal ini menimbulkan masalah-masalah baru yang dapat 

menghalangi tercapainya tujuan mereka masing-masing dan mengakibatkan 

pertentangan-pertentangan sehingga seluruh keadaan dapat dikacaukan. 

Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap, dan 

perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur 

suatu individu atau sebuah organisasi dengan kepentingan publik, dan 

nmerencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memeroleh pengertian 

dan dukungan publik. Dalam suatu perusahaan, humas (Hubugan Masyarakat) 

adalah profesi yang memegang kendali agar perusahaan tersebut dapat berjalan 

dengan baik. Humas dianggap menjadikan perusahaan menjadi lebih baik karena 

dalam kinerjanya, ia harus bisa membangun citra perusahaan tersebut agar 

penilaian orang terhadap perusahaan tersebut positif. Humas berfungsi untuk 

menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan tangung jawab serta 

partisipasi antara pejabat Humas/PR dan masyarakat (khalayak sebagai sasaran) 

untuk mewujudkan tujuan bersama. 
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Satu-satunya yang menjadi persoalan berat di Ambon, adalah masalah 

listrik. Bayangkan, sejak satu tahun terakhir, listrik bisa padam sampai 12 jam, 

bahkan pernah sampai 18 jam. Sebelumnya, sejak 6 bulan lalu, listrik padam 

setiap hari sampai 4 atau 5 jam. Maka tak heran, beberapa bulan lalu, puluhan 

warga Kota Ambon dari berbagai kelurahan, Sabtu tanggal 16 April 2010 sekitar 

pukul 19.00 WIT masyarakat melakukan aksi demonstrasi di Kantor PT. PLN 

pusat ambon, akibat terjadi pemadaman aliran listrik sepihak yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut. 

Krisis Listrik di kota Ambon cukup mengguncang perekonomian di 

Ambon. Baik di keluarga sampai industri-industri yang menggunakan jasa PLN. 

Banyak kerugian yang ditimbulkan akibat krisis listrik ini. PLN memberikan 

jadwal pemadaman bergilir. Bahkan jadwal pemadaman tersebut dimuat di surat 

kabar sehingga kita bisa melihat kapan listrik di lingkungan kita akan padam atau 

menyala. Sikap di masyarakat, rata-rata menyalahkan PLN atas masalah ini. 

Masyarakat menganggap PLN tidak becus dan kecewa terhadap kinerja PLN yang 

memburuk. Adanya permasalahan yang berkaitan dengan krisis listrik membuat 

masyarakat Ambon kurang percaya kepada PLN, dikarenakan pelayanan yang 

diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Ambon. 

Mengingat banyaknya komitmen pemerintah untuk lebih menstabilkan 

kondisi Bangsa Indonesia dalam berbagai masalah.Salah satunya adalah masalah 

listrik. Harus ada bentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan 

diperlukan adanya rasa saling mempercayai diantara dua pihak, baik dari PLN 

maupun masyarakat sekitar. 
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Namun tingkat kepercayaan masyarakat pada PLN semakin lama semakin 

berkurang disebabkan adanya persepsi negatif masyarakat pada krisis listrik. 

Kasus tersebut perlahan-lahan membentuk sebuah opini negatif dan sikap tidak 

percaya dalam masyarakat, karena opini yang seharusnya terbentuk adalah PLN 

merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan fasilitas tenaga listrik untuk 

dicontoh dan diandalkan. Dalam menjalankan fungsinya seringkali publik atau 

masyarakat meragukan kemampuan PLN dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penyedia tenaga listrik. Hal ini menunjukan citra PLN dimata masyarakat Ambon 

kurang baik. Mengingat setiap waktu perkembangan terkait masalah  pelayanan 

PLN selalu dimuat di media massa. 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau Public 

Relations. Pengertian itu abstak (intangible) dan tidak dapat diukur secara 

sistematis, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk. 

Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya 

datang dari publik (khalayak/sasaran) dan masyarakat luas pada umunya. 

Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat terkait dengan 

timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntungkan 

terhadap suatu citra lembaga/organisasi atau produk barang atau jasa 

pelayanannya yang diwakili oleh pihak Humas/PR. Biasanya landasan citra itu 

berakar dari ”nilai-nilai kepercayaan” yang konkretnya diberikan secara 

individual, dan merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari 

amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh indiviu-individu tersebut akan 
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mengalami suatu proses cepat dan lambat untuk membentuk suatu opini publik 

yang lebih luas, yaitu serin dinamakan citra (image). Citra terbentuk berdasarkan 

pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak 

secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi 

kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (Iriantara, 2004:75). 

Selain berdampak pada citra perusahaan, dari kasus PLN tersebut 

merupakan sebuah krisis yang memerlukan keterlibatan Humas atau yang lebih 

dikenal dalam perusahaan pembangkit listrik tersebut yaitu Deputi Pelayanan Dan 

Pengaduan Masyarakat, untuk membantu menangani masalah krisis tersebut. 

Krisis dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, pada siapa saja. Krisis tidak 

pernah memandang bulu ataupun pilih-pilih kasih. Krisis bisa datang tanpa 

menunggu kesiapan kita. Dan ketika krisis yang tidak pernah diperhitungkan 

terjadi, semua menjadi bingung, tanpa arah, dan kehilangan kendali. Begitu pula 

dalam suatu perusahaan atau organisasi. Ketika terjadi krisis, maka seluruh 

aktivitas organisasi bisa menjadi lumpuh. Terutama jika krisis yang terjadi adalah 

krisis dalam skala yang cukup besar. Semua komponen dalam suatu perusahaan 

merasakan akan dampaknya. Mengingat organisasi sebagai suatu system, yang 

tidak bisa terlepas begitu saja dari lingkungannya. 

Krisis terjadi apabila ada benturan kepentingan antara organisasi dengan 

publiknya. Secara umum dapat dijelaskan bahwa penyebab krisis adalah : Sebab 

umum: – gangguan kesejahtraan dan rasa aman – tanggung jawab sosial diabaikan 

Sebab khusus: – kesalahan pengelola yang mengganggu lapisan bawah – 

penurunan profit yang tajam – penyelewengan – perubahan permintaan pasar – 
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kegagalan/penarikan produk – regulasi dan deregulasi – kecelakaan atau bencana 

alam.  

Berdasarkan kasus tersebut maka Deputi Pelayanan Dan Pengaduan 

Masyarakat PLN Kota Ambon perlu melibatkan upayanya dalam program 

pencitraan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian sebagai dasar dalam penyusunan skripsi dengan judul Keterlibatan 

Humas Dalam Program Pencitraan  (Studi pada Deputi Pelayanan Dan Pengaduan 

Masyarakat PLN Kota Ambon). 

 
B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keterlibatan Deputi 

Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat PLN Kota Ambon dalam program 

pencitraan PLN Kota Ambon? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana 

Keterlibatan Deputi Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat PLN Kota Ambon 

dalam program pencitraan PLN Kota Ambon? 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Akademik :  

a. Untuk menambah pengetahuan dalam dunia kehumasan khususnya 
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mengenai keterlibatan Deputi Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat 

dalam program pencitraan. 

b. Menambah khasanah pengetahuan serta sebagai bahan bagi peneliti 

lain yang ingin mengembangkan hasil penelitian tentang humas di 

kemudian hari. 

2. Praktis :  

a. Bagi praktisi humas, sebagai masukan bagaimana memaksimalkan 

kreatifitasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi. 

b. Bagi Perusahaan Listrik Negara yaitu sebagai bahan pertimbangan 

dalam program pencitraan. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

E.I. Humas  

E.I.I Defenisi Humas 

Istilah public relation yang di Indonesia secara umum diterjemahkan 

menjadi “hubungan masyarakat” atau humas tampak semakin berkembang 

dalam kegiatan studi secara akademika, maupun dalam kegiatan 

oprasionalisasinya. Untuk dapat memahami pengertian PR lebih luas dan 

dalam, kita dapat menelaah pendapat para pakar seperti halanya pendapat 

Scoot M. cutlip dan Allen H. centre, mengungkapkan:  

“public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap public, 

mengidentifikasikan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan 

public, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk 

meraih pengertian dan dukungan public”.(Ruslan, 1999:27) 
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Sedangkan pendapat dari F.Rachmadi dalam bukunya public relation 

dalam teori dan praktek mengemukakan dengan luas mengenai public relation 

(humas) di bawah  ini: 

a) Public relation merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 

goodwill, kepercayaan, saling pengertian dan citra yang baik dari public 

atau masyarakat. 

b) Sasaran public relation adalah menciptakan opini public yang pavourable, 

menguntungkan semua pihak. 

c) Public relation merupakan unsur yang sangat penting dalam managemen 

guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau lembaga. 

d) Public relation adalah usaha untuk menciptakan hubungan harmonis 

antara suatu lembaga atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu 

proses timbal balik atau dua arah. (F.Rachmadi,1994:20) 

Onong Uchjana effendy (1993 : 24) membagi pengertian humas 

menjadi dua yaitu:  

a. Hubungan masyarakat sebagai State of Being 

Yang dimaksud state of being disini adalah keadaan wujud yang 

merupakan wahana kegiatan hubungan masyarakat dalam bentuk biro, bagian 

seksi, urusan dan sebagainya. Penggunaan istilah tersebut bergantung pada 

pada struktur organisasi dimana hubungan masyarakat itu dilakukan. 

Humas dalam pengertian ini umumnya terdapat dalam organisasi 

besar karena komunikasi dengan publik tidak mungkin dilakukan oleh 

pimpinannya sendiri. 
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Melihat pengertian diatas dapat diartikan bahwa kegiatan humas 

bukan monopoli pekerjaan kepala humas saja yang menjadi pimpinan 

organisasi yang mempunyai khalayak dan organisasi yang tidak dilengkapi 

dengan hubungan masyarakat.  

b. Hubungan Masyarakat sebagai Technique of  Communication 

Kegiatan hubungan masyarakat pada hakikatnya adalah 

komunikasi. Berbeda dengan jenis komunikasi yang dijalankan oleh 

humas mempunyai cirri-ciri tertentu yang disebabkan oleh fungsi humas, 

sifat organisasi dimana humas itu dilakukan, sifat-sifat manusia yang 

terlibat, faktor eksternal yang mempengaruhi dan sebagainya. Ciri hakiki 

komunikasi dalam humas sebagaimana ditegaskan diatas ialah komunikasi 

yang berlangsung secara timbal balik. 

Tidak semua organisasi dilengkapi dengan bagian humas, tetapi 

humas merupakan tugas semua pihak manajemen, yakni dengan 

melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal di sebuah instansi. 

Dalam pengertian ini, humas merupakan tugas dari semua 

pimpinan baik berbentuk perusahaan, jawatan, instansi atau yang lain yang 

menjadi pelaku kegiatan humas adalah para pimpinan organisasi itu 

sendiri. 

E.I.II. Model-model Praktik Humas 

Menurut James E Grunig (ruslan, 1999: 55-56), terdapat empat 

model praktik humas, baik secara konseptual maupun manajemen 

komunikasi, yaitu : 
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a) Model Press Agentry atau model propaganda 

Secara praktik PR/ pada tahap ini melakukan propaganda melalui 

komunikasi searah untuk tujuan memberikan publisitas yang 

menguntungkan dan khususnya menghadapi media massa. Walaupun 

pemberian informasinya tidak jujur atau mengandung ketidakbenaran 

sebagai upaya memanipulasinya hal yang atas lembaga atau 

organisasinya. 

b) Model Public Information 

Dalam hal ini PR/humas bertindak sebagai ”journalis in residens”, 

artinya bertindak sebagai wartawan dalam menyebarluaskan 

informasinya kepada publik, dan mengendalikan berita atau 

informasinya kepada media massa yang lebih baik dan mengandung 

kebenaran melalui penyebaran news latter, brosur dan surat langsung 

(direct mail). 

c) Model Asimetris dua arah (two way asymetrical model) 

Humas dalam praktiknya melalui penyampaian pesannya 

berdasarkan hasil riset dan strategi ilmiah (scientific persuasive) untuk 

berupaya membujuk public agar mau bekerja sama, bersikap dan 

berfikir sesuai harapan organisasi. 

d) Model simetris dua arah (two way simatrical model) 

Humas melakukan kegiatan berdasarkan penelitian dan 

menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola konflik dan 

memperbaiki pemahaman public secara strategis. 
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E.I.III.   Fungsi Humas  

Humas mempunyai fungsi utama untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan antar lembaga atau organisasi dengan publiknya, 

dalam rangka menanamkan pengertian, motivasi dan partisipasi public dalam 

rangka menciptakan iklim pendapat public yang menguntungkan organisasi. (F, 

Rachmadi, 1994:21)  

 Sedangkan menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya Public Relations, 

yang menjelaskan bahwa humas tersebut mempunyai tiga fungsi utama yaitu 

sebagai berikut: 

a. Memberikan penerangan kepada masyarakat 

b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

c. Berupaya mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga 

sesuai dengan masyarakat atau sebaliknya. 

Kemudian berdasarkan ciri khas kegiatan Humas atau PR tersebut, 

menurut pakar humas internasional yaitu cutlip & centre, and canfield yaitu fungsi 

humas dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi) 

b. Membina hubungan yang harmonis antara badan organisasi dengan 

pihak publiknya, sebagai khalayak sasarannya. 

c. Mengidentifikasikan yang menyangkut oponi, persepsi dan tanggapan 

masyarakat terhadap badan organisasi yang diwakilinya. 
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d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan subang saran kepada 

pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama. 

e. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya 

atau terjadi sebaliknya demi terciptanya citra positif bagi kedua belah 

pihak. 

E.I.IV. Tugas Humas 

  Adapun tugas humas sehari-hari adalah: 

a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian 

informasi/pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar (visual) kepada 

publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal-

ikhwal perusahaan atau lembaga, serta kegiatan yang dilakukan. 

b. Memonitor, merekam dan megevaluasi tanggapan serta pendapat umum 

atau masyarakat. 

c. Mempelajari atau melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan 

perusahan/lembaga, maupun segala macam pendapat (public acceptance 

dan non acceptance). 

d. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media 

massa untuk memperoleh Public favour, Public opinion dan perubahan 

sikap. 

Ruang lingkup tugas Humas (F. Rachmadi, 1994:43), meliputi kegiatan-

kegiatan :  
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a. Kedalam 

1) Membina sikap mental karyawan agar dalam diri mereka timbul 

ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap lembaga/instansi 

mereka bekerja. 

2) Menumbuhkan semangat pegawai yang sehat dan dinamis. 

3) Mendorong tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk 

memajukan lembaga/instansinya. 

b. Keluar  

Mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) publik yang 

positif terhadap segala kebijakan dan langkah atau tindakan organisasi/ 

instansinya. 

E.I.V. Macam-macam Humas 

1. Humas Pemerintahan 

Humas Pemerintahan pada dasarnya tidak bdersifat politis. Bagian humas 

di pemerintahan dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan 

kebijakan-kebijakan mereka. Mereka memberi informasi secara teratur tentang 

kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi 

pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan segala sesuatunya yang 

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar humas pemerintahan 

dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dam saran bagi 

para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau 

kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang 

dilaksanakan, akan dilaksanakan ataupun yang sedang diusulkan. 
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Tugas pemerintah memang sangat berat , sebab masyarakat yang dihadapi 

terdiri dari berbagai public dengan kepentingan yang sangat kompleks pula. Hal 

ini memang tidak lepas pula dari “karakteristik”yang melekat dalam setiap 

program pemerintah antara lain sebagai berikut: 

a. Program pemerintah ditujukan untuk  masyarakat luas. Dengan berbagai latar 

belakang, karakter, ekonomi, pendidikan yang beragam. 

b. Seringkali hasilnya abstrak,yang sulit dilihat dalm waktu dekat bahkan 

panjang sekalipun karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan. 

c. Progaram pemerintah selalu mendapat pengawasasn dari berbagai kalangan, 

terutama pers, LSM dan sebagainya. Mereka sangat berperan dalam proses 

penyadaran masyarakatmengenai permasalahan mereka. 

Karakterstik itulah yang dapat dijadikan latar belakang mengapa humas 

pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkan secara professional.Namun 

tugas yang berat tersebut ternyata masih ditambah dengan hambatan penerapan 

humas yang ideal di pemerintahan. 

Dengan demikian, ada dua sisi yang melatar belakangi perkembangan 

humas pemerintahan yaitu: Sisi pentingnya humas bagi pemerintahan dan 

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh humas pemerintahan. 

2. Humas Industri dan bisnis 

Kesadaran masyarakat tentang pengaruh keputusan industri dan bisnis 

terhadap hal-hal di atas dan masyarakat sebagai sasaran market industri dan bisnis 

di sisi yang lain, menimbulkan kesadaran kalangan industri dan bisnis untuk 

memperhatikan dan melibatkan peranan masyarakat terhadap keputusan mereka. 
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Sehingga ada hibungan timbal balik yang merupakan ciri dan konsep humas. 

Mereka berdua pada akhirnya memiliki kesadaran dan tanggungjawab dalam 

memelihara ketertiban, pertahanan, konservasi alam dan ekonomi. Dari sisi 

manajemen (perusahaan), hal ini memerlukan perhatian yanh lebih untuk 

senantiasa memberitahu masyarakat terhadap masalah-masalah, alasan-alasan dan 

pembenaran atas keputusan-keputusan manajemen. Sebaliknya, mereka juga harus 

mengetahui lebih banyak tentang masyarakat dam kepentingan mereka atau 

kepentingan golongan–golongan khusus, yakni yang dapat mempengaruhi 

dampak terhadap industri dan bisnis. 

Latar belakang diatas turut pula mempengaruhi berkembangnya humas 

industridan bisnis. Beberapa penerapan humas dalam industri dan bisnis meliputi : 

hubungan dengan pelanggan dan peran humas terhadap marketinh yang pada akhirnya 

melahirkan terapan marketing PR hubungan dengan pemegang saham, hubungan 

dengan pers, bantuan untuk merekrut pegawai baru, hubungan dengan komunitas, 

hubungan dengan perusahaan/ organisasi lain, hubungan dengan pemerintahan. 

3. Humas Sosial 

a. Humas penegak hukum 

Termasuk dalam hal ini humas yang berada dalm kepolisian karena 

kepolisian telah menjadi perhatian masyarakat dalm hubungannya terhadap 

kelompok minoritas, hak warga Negara, penyalahgunaan obat bius, kejahatan, 

ketertiban umum dan sebagainya. Sebagai hasilnya banyak golongan penegak 

hukum merasa perlu untuk membentuk grup-grup penasihat warga Negara dan 

merangkap sebagai pejabat humas untuk bekerjasama dengan mereka dan para media 
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massa. Singkatnya, penegak hukum perlu mendengarkan dan tanggap terhadap 

kepentingan umum supaya mereka dapat membantu masyarakat dengan baik. 

b. Humas Profesi 

Maksud penerapannya adalah untuk mendapat pengakuan dan 

keprofesionalan dan publikasi tentang apa yang telah mereka lakukan bagi 

kepentingan umum. Kampanye kesehatan, sadar hukum, mass information, 

pengumpulan dan, publikasi perkembangan teknologi kedokteran dan terobosan-

terobosan baru hasil penelitian, pengalaman dramatis dalam mencari berita, 

produksi dan pemutaran film-film profesi adalah contoh penerapan humas profesi 

dokter, pengacara, wartawan, artis dan sebagainya. 

c. Humas Organisasi Sukarela 

Peranannya untuk merancang suatu program humas yang progresif, 

termasuk di dalamnya mengadakan hubungan dengan pers. 

d. Humas organisasi Internasional 

Lahirnya humas Internasional disebabkan oleh adanya perubahan sangat 

cepat di dalam segala bidang, misalnya perkembangan di bidang pariwisata, 

komunikasi, tukar-menukar di bidang pendidikan dan sebagainya. Semua itu 

memungkinkan terjadinya kontak atau hubungan antarnegara.Dengan demikian, 

untuk memelihara hubungan yang baik antara satu Negara dengan Negara yang 

lain humas memegang peranan penting. Suatu contoh penerapan humas 

internasional selain hubungan antarnegara adalah adanya konfrensi tingkat dunia 

yang dihadiri oleh banyak negara.Humas organisasi internasional menghadapi 

problema yang sama denagn organisasi lainnya, namun medannya jauh lebih luas. 
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E.II. Citra  

E.II.I. Defenisi  Citra 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau Public 

Relations. Pengertian itu abstak (intangible) dan tidak dapat diukur secara 

sistematis, tetapi ujudnya dapat dirsakan dari hasil penilaian baik atau buruk. 

Seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya 

datang dari publik (khalayak/sasaran) dan masyarakat luas pada umunya. 

Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat terkait dengan 

timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan menguntunkan 

terhadap suatu citra lembaga/organisasi tau produk baran atau jasa pelayanannya 

yang diwakili oleh pihak Humas/PR. Biasanya landasan citra itu berakar dari 

“nilai-nilai kepercayaan” yang konkretnya diberikan secara individual, dan 

merupakan pandangan atau persepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan 

yang telah diberikan oleh indiviu-individu tersebut akan mengalami suatu proses 

cepat dan lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, yaitu serin 

dinamakan citra (image). 

Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya Public Relations (2004:20) 

menyebutkan bahwa ada lima jenis citra yang dikenal di dunia aktivitas Public 

Relations, yakni: citra bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current 

image), citra yang diharapkan (wish image), citra perusahaan (corporate image), 

dan citra majemuk (multiple image). 
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1) Citra Bayangan (Mirror Image) 

Pengrtian disini bahwa citra cermin yan diyakini oleh perusahaan 

bersangkutan terutama para pemimpinnya yang selalu merasa dalam 

posisi baik tanpa mengacuhkan kesan orang lain. Setelah diadakan studi 

tanggapan kesan dan citra di masyarakat ternyata terjadi perbedaan 

antara yang diharapkan dengan citra dilapangan, bisa terjadi justru 

mencerminkan “citra” negatifnya yan muncul. 

2) Citra Yang Berlaku (Current Image) 

Citra yang merupakan kesan baik yang diperoleh baik dari orang 

lain tentang perusahaan/organisasi atau hal yang lain yang berkaitan 

dengan produknya. Berdasarkan pengalaman dan informasi kurang baik 

penerimaannya, sehingga dalam posisi tersebut pihak Humas/PR akan 

menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan, kecurigaan, prasangka 

buruk (prejudice), dan hinga muncil kesalah pahaman (miss 

understanding) yang menyebabkan citra kini yang ditanggapi secara 

tidak adil atu bahkan kesan yang negatif yang diperoleh.   

3) Citra Yang Diharapkan (Wish Image) 

Citra keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh 

pihak manajemen terhadap lembaga/perusahaan, atau produk yang 

ditampilkan tersebut lebih dikenal (good awareness), menyenangkan dan 

diterima dengan kesan positif diberikan (take and give)oleh publiknya 

atau masyarakat umum 
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4) Citra Perusahaan (Corporate Image) 

Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan 

senagai tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan yang 

positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin tentang 

sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang 

marketing, dan hinmgga berkaitan dengan tanggung jawab sosial (social 

care) dan sebagainya.  

5) Citra Serbaneka 

Citra ini merupakan pelengkap dari citra perusahaan di atas, 

misalnya bagaimana pihak Humas/PR-nya akan menampilkan 

pengenalan (awareness) terhadap identitas perusahaan, atribut logo, 

brand’s name, seragam (uniform) para front liner, sosok gedung, 

dekorasi lobby kantor dan penampilan profesionalnya semua itu 

kemudian di unifikasikan atau diintegrasikan terhadap citra perusahaan 

(corporate image). 

E.II.II Proses Pembentukan citra 

Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat 

diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Solomon,dalam Rakhmat 

menyatakan semua sikap bersumber pada organisasi kognitif-pada 

pengetahuan dan  informasi yang kita miliki. Tidak ada teori sikap atau 

aksi sosial yang tidak berdasarkan pada penyelidikan tentang dasar-dasar 

kognitif. Efek kognitif dari komunikasi sangat mempengaruhi 

pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan 
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dan informasi-informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara 

langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi 

kita mengorganisasikan citra kita tentang lingkungan (Iriantara, 2004:75). 

Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai 

dengan pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S Nimpoeno, 

dalam laporan penelitian tentang tingkah laku konsumen, sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Model pembentukan citra 
Pengalaman mengenai stimulus 

 
 
 
Stimulus  Respon 
Rangsang          Perilaku 
 
 
                                     
 
 
 
 
    (Iriantara, 2004:78). 

 

Public relation di gambarkan sebagai input-output,proses intern dalam 

model ini adalah pembentukan citra, sedangkan input adalah stimulus yang 

diberikan dan output adalah tanggapan atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri 

digambarkan melalui persepsi kognisi-motivasi-sikap.   

“.....Proses-proses psikodinamis yang berlangsung pada individu 

konsumen berkisar antara komponen-komponen persepsi,kognisi,motivasi dan 

sikap konsumen terhadap produk.keempat komponen itu diartikan sebagai mental 

representation (citra) dari stimulus” (Nimpoeno, dalam Iriantara, 2004:57) 

 

Kognisi 

 

 

Persepsi        Sikap 
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Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respon. Stimulus yang 

diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika rangsang ditolak proses 

selanjutnya tidak dapat berjalan,hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut 

tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena tidak dapat diperhatikan dari 

individu tersebut. Sebaliknya jika rangsang tersebut diterima oleh individu,berarti 

terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari organisme, dengan demikian 

proses selanjutnya dapat berjalan. Empat komponen persepsi kognisi-motivasi-

sikap diartikan sebagai citra individu terhadap rangsang.ini disebut sebagai 

“picture in our head”oleh Walter Lipman. 

Jika stimulus mendapat perhatian, individu akan berusaha untuk mengerti 

tentang rangsang tersebut. Persepsi diartikan sebagai pengamatan terhadap unsur 

lingkungan yang dikaitkan dengan proses pemaknaan.dengan kata lain,individu 

akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalaman mengenai 

rangsang Kemampuan mempersepsikan itulah yang dapat melanjutkan proses 

pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila 

informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu. 

Kognisi yaitu usuatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus.keyakinan 

tersebut akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan tersebut,sehingga 

individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang mempengaruhi 

perkembangan kognisinya 
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Motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respon seperti yang 

diinginkan oleh pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

guna mencapai suatu tujuan. 

Sikap adalah kecenderungan bertindak,berpersepsi,berpikir,dan merasa dalam 

menghadapi objek,ide,situasi atau nilai.sikap bukan perilaku,tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya 

pendorong atau motivasi. Sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra 

terhadap sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sikap 

mengandung unsur uvaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak 

menyenangkan.sikap tersebut dapat diperteguh atau diubah. 

Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau perilaku tertentu.untuk mengetahui bagaimana citra 

sesuatu perusahaan atau lembaga dibenak publiknya dibutuhkan 

penelitian.melalui penelitian perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap 

publik terhadap lembaganya, apa yang disukai atau yang tidak disukai publik. 

Frank Jefkins, dalam bukunya public releation (1984) dan buku lainnya 

Essential of public releation (1998) mengemukakan jenis-jenis citra, antara lain: 

1) The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen 

terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. 

2) The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada public 

eksternal, yang berdasarkan pengalaman menyangkut miskinnya informasi dan 

pemahaman public eksternal. Citra bisa bertentangan dengan mirror image. 
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3) The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen mengiginkan 

pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru 

sebelum public eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

4) The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor 

cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra seluruh 

organisasi atau perusahaan. 

 

E.III. Manajemen Krisis  

Walaupun sebuah krisis dapat menjadi titik balik bagi semakin baiknya 

sebuah keadaan, tampaknya hampir tidak ada pimpinan organisasi yang 

mengharapkan situasi demikian untuk memperbaiki keadaan. Atau paling tidak 

organisasi tidak ingin mengalami suatu krisis. Karena mereka berharap demikian, 

mereka lupa bahwa krisis dapat saja terjadi pada perusahaan mereka, sehingga 

banyak pengelola perusahaan yang tidak menyadari pentingnya suatu perencanaan 

khusus untuk menghadapi dan menangani krisis yang mungkin muncul.  

Krisis tidak bergerak spontan, ia selalu diawali dengan gejala. Yang 

kadang tidak terlihat atau terdeteksi oleh perusahaan. Sehingga kurang tepat jika 

ada statement dari perusahaan atau organisasi yang mengatakan bahwa krisis di 

perusahaan mereka datangnya tiba-tiba. karena krisis bergerak dari satu tahap ke 

tahap lainnya. Ketika tidak diantisipasi pada tahap awal, ia akan makin meluas 

dan merugikan organisasi dan publiknya.  
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Ada empat tahap proses munculnya krisis. Tahap pertama adalah tahap 

“Crisis build up” krisis membangun, pada fase ini gejala atau tanda-tanda krisis 

mulai muncul. Jika gejala ini cepat dikenali dan diatasi maka terjadi crisis 

abortion (Gonzales – Herrero dan Pratt, 1995). Pada tahap ini, Public Relations 

perlu melakukan strategi berikut ini : 

1. Melakukan pemantauan terhadap lingkungan untuk mengetahui 

kecenderungan-kecenderungan yang berkembang yang mungkin 

mempengaruhi organisasi 

2. Mengumpulkan data masalah yang potensial menimbulkan kesulitan bagi 

organisasi 

3. Mengembangkan strategi komunikasi dan berkonsentrasi untuk mencegah 

munculnya krisis. Jika perusahaan dapat cepat bergerak mengatasi ini, maka 

besar kemungkinan tidak akan terjadi krisis. 

Tahap kedua, “Crisis Breakout” atau Acute Crisis krisis pelarian, yakni 

telah terjadi kejadian yang menyebabkan perusahaan mulai mengalami kerugian. 

Tahap ini dikatakan Fink sebagai tahap the pint of no return. Atau tahap krisis 

actual. Dalam tahap ini kerusakan benar-benar telah terjadi. Jika kemudian 

perusahana tidak dapat mengatasinya, maka kerusakan lanjutan hanyalah masalah 

waktu. Tahap inilah korban-korban mulai terlihat. Bisa dalam bentuk kematian, 

kerusakan property, kerusakan lingkungan dan sebagainya. Pada tahap inilah 

manajemen perusahaan menghadapi ujian yang sangat berat. Penanganan dalam 

tahap ini lebih sulit dibanding penanganan pada fase sebelumnya. Pada awalnya, 

umumnya perusahaan mungkin mencoba menolak adanya krisis, tetapi pada 
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akhirnya organisasi harus menyadari dan mengakui bahwa pada tahap ini krisis 

memang benar-benar telah terjadi dan tidak bisa mereka hindari. 

Tahap ketiga yaitu “abatement” (peredaan) atau ‘chronic crisis stage”. Pada 

tahap ini sering juga disebut sebagai tahap transisi atau’ clean up stage”. Organisasi 

berusaha untuk menangani atau berusaha kembali dan melakukan perubahan-

perubahan penting. Saat ini perusahaan mungkin harus menyelesaikan masalah 

tuntutan berbagai pihak yang antara lain dapat berbentuk pemberian kompensasi, ganti 

rugi, cash and carry, dan masalah-masalah hukum lainnya. Tahap ini dapat 

berlangsung sangat lama, lebih lama dari tahap krisis sesungguhnya. Karena untuk 

menentukan ganti rugi mungkin tidak begitu gampang. Apalagi kalau melalui proses 

peradilan. Belum lagi yang harus dilayani begitu banyak.  

Tahap keempat, “crisis resolution stage” atau “termination stage”, yaitu ada 

tanda-tanda penyelesaian akhir yang menandakan bahwa krisis tidak lagi 

merupakan ancaman bagi organisasi. Dalam hal ini ibarat orang sakit, perusahaan 

sudah menunjukkan proses kesembuhan. Jadi, krisis sudah mulai reda. Namun 

demikian krisis dapat kembali muncul. Pada tahap ini perusahaan harus tetap 

ekstra hatihati. Pada tahap ini perusahaan harus menaruh perhatian pada berbagai 

publiknya. Melanjutkan pemantauan terhadap masalah sampai intensitas masalah 

yang muncul berkurang, melanjutkan perhatian pada media dengan mensupport 

informasi yang dibutuhkan oleh media terkait dengan berbagai tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen, mengevaluasi rencana penanganan krisis, jika 

memang ada, menjadikan umpan balik yang ada sebagai amsukan untuk 

perencanaan krisis dimasa mendatang dan mengembangkan strategi komunikasi 
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jangka panjang untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh krisis yang 

terjadi (Gonzales-Herrero & Pratt, 1995 : 29). 

Krisis jarang terjadi karena satu factor, umumnya terjadi karena akumulasi 

dari factor-faktor yang lain juga. Penyebab krisis dapat dikategorikan menjadi : 

1. Karena kesalahan manusia (human error) 

2. Karena kegagalan teknologi 

3. Karena alasan social (kerusuhan, perang, sabotase, teroris, dll) 

4. Berkaitan dengan bencana alam (natural disaster) 

5. Karena ketidakbecusan manajemen 

 

F. Definisi Konseptual 

Dalam setiap penelitian apapun mempunyai konsep dasar pemikiran, 

hal ini penting dilakukan untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan 

konsep dasar yang dimaksud peneliti. Dengan demikian, konsep yang di pakai 

oleh peneliti adalah: 

1. Keterlibatan Humas 

Keterlibatan Humas adalah kesadaranmenciptakan, 

mengimplementasikan  program tindakan yang terencana untuk melayani 

kebutuhan organisasi kepada khalayaknya dengan tujuan memperoleh publisitas 

dan citra yang baik terhadap organisasi atau instansi yang diwakilinya. 

2. Citra PLN 

Citra atau gambar yang merupakan image yang ada dalam 

pikiran,pandangan, perasaan,anggapan dari seseorang, kelompok ataupun 
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masyarakat tentang sesuatu. Kedudukan dan peranan PLN merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dimana kebutuhan listrik 

masyarakat menjadi tanggungjawab dari instansi ini.  

G.    Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan tertentu yaitu 

untuk menentukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan 

menggunakan metode-metode yang ilmiah. Metode penelitian merupakan 

usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari 

fakta-fakta yang bersifat baru.  

G.I. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif, menurut Jallaludin Rakhmat 

metode penelitian deskiptif adalah penelitian yang bertujuan secara sistematis 

fakta dari suatu karakteristik tertentu atau bidang tertentu secara faktual (Rakhmat, 

1999:22). 

Metode penelitian kualitatif berfungsi untuk mengetahui secara mendalam 

keterlibatan humas PLN kota Ambon dalam program pencitraan. Penelitian 

dengan metode kualitatif ini dianggap tepat oleh penulis, dimana penulis dapat 

memaparkan dan mendiskripsikan dengan lebih dalam tentang informasi dan data 

yang didapat dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan bukan angka .  

 

G.II. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PLN yang beralamatkan Jl. Rijali No. 1, 

Ambon.  
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G.III. Informan Penelitian 

Tidak semua orang bisa dijadikan informan dalam sebuah penelitian. Oleh 

karena itu, diperlukan penetapan kriteria informan agar penelitian dapat lebih 

efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan yaitu 

bagian Deputi Pelayanan Dan Pengaduan Masyarakat PLN Kota Ambon. 

G.IV. Teknik Pengumpulan Data 

Data apapun yang hendak dikumpulkan pada suatu penelitian, diperoleh 

melalui metode-metode tertentu pada sumber-sumber tertentu . Dalam rangka 

mendapatkan informasi yang  jelas, beberapa prosedur pengumpulan data yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Metode wawancara atau interview  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data  dengan cara 

tanya jawab yang sistematis dan secara tatap muka dan bermaksud untuk 

mendapatkan bahan atau informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Wawancara adalah satu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang 

bertujuan memperoleh informasi. Wawancara juga dapat diartikan sebagai 

cara yang di pergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden 

dengan cara bertatap muka (Moleong, 2002:76) 

 Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti 

dengan menggunakan pertanyaan secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.  
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b. Metode  Observasi 

  Observasi dilakukan untuk memperlukan informasi tentang kelakuan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Metode observasi yand digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap informan penelitian, yakni peneliti mendatangi informan 

yang diteliti. Karena tanpa mendatangi lokasi penelitian data ataupun 

informasi yang diperoleh tidak dapat dipertanggungjawabkan (Moleong, 

2002:27)   

c. Metode Dokumentasi  

Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti : arsip-arsip,catatan-catatan 

penting dan sebagainya.  

Dokumen yang dapat dijadikan penunjang informasi meliputi: 

Struktur organisasi, sejarah dan program kerja PLN kota Ambon. 

 

G.V.Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

(Moleong, 2002: 103). Peneliti berusaha mendiskripsikan (menggambarkan) dan 

menginterprestasikan kondisi atau hubungan yang ada, yaitu pendapat yang 

sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau 

kecenderungan yang sedang berkembang. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 
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pengamatan yang sudah di tulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, dan gambar foto. 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah analisa 

data. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasi data ini dilakukan dengan 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan 

mendeskripsikan secara umum tentang aspek-aspek yang menjadi fokus 

penelitian. 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisa data deskriptif yaitu metode analisa data dengan memberikan keadaan 

sebenarnya yang ada dalam penelitian, yang telah dihimpun kemudian dianalisa 

dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau daftar pertanyaan 

(Moleong, 2006: 103) 

 

G.VI. Keabsahan data 

Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling digunakan dalam 

penelitian ini ialah pemeriksaan melalui sumber. Teknik ini dilakukan dengan cara 

melakukan wawancara dengan bagian Deputi Pelayanan Dan Pengaduan 

Masyarakat PLN Kota Ambon. 

 


