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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Sejarah Perkembangan Media 

 Perkembangan media mulai dikenal pada era zaman romawi 60 

tahun sebelum masehi (SM). Pada era itu perkembangan media dimulai 

dengan munculnya surat kabar Acta Senatus atau Acta Diurna Populi 

Romaw. Surat kabar pada zaman ini terbit setiap hari memuai isi 

pengumuman dari Kaisar Roma dan berita-berita mengenai kegiatan 

kekaisaran yang ditempel pada pusat kota yang disebut Forum Romanum. 

Julius Caesar pada tahun 59 SM yang menerbitkan surat kabar ini dan 

bertahan hingga empat abad lamanya sebelum runtuhnya kekaisaran Roma. 

Para akar menyebutkan bahwa masa sebelum Acta Diurna sebagai Masa 

Prajurnalis dan setelah Acta Diurna sebagai Masa Jurnalis (Barus, 2010). 

2.1.1 Surat Kabar 

Keberadaaan surat kabar pertama yang dicetuskan oleh Julius Ceasar 

menjadikan perkembangan dalam dunia jurnalis semakin berkembang. 

Terlebih dengan munculnya kertas menjadikan keberadaan surat kabar 

semakin berkembang bak jamur. Surat kabar tertulis pertama diterbitkan di 

Venesia dan Roma sekitar abad pertengahan yang kemudian disebut dengan 

Gazetta. Perkembangan surat kabar berlanjut dengan adanya penemuan 

mesik cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450 di Jerman, adanya 

mesin cetak inilah muncul istilah pers.  
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Meski mesin cetak ditemukan oleh Johann Gutenberg (1400-1468), 

namun surat kabar tercetak pertama kali pada abat ke-17 pada tahun 1609 

oleh Johan Carolus di Staarsburg dengan nama Relation. Setelah itu banyak 

surat kabar bermunculan terutama pada benua eropa, Belanda memulai 

pembuatan surat kabar Courante van Uyt Italien Duytshlandt ec yang 

diterbitkan oleh Casper van Hitler. Selain itu Broer Jauszoon (1618 dan 

1619) menerbitkan surat kabar Tydinghen Uytverscheyde Quartihen. 

Menyusul dari Inggris menerbitkan surat kabar Currant of General 

Newes (1622) yang diterbitkan oleh Nicholas Bource dan Thomas Acher. 

Seiring kebutuhan informasi untuk masyarakat, negara-negara di eropa 

mulai menerbitkan surat kabar untuk pemerintahan dinegaranya masing-

masing. Keberadaan mesin cetak mempermudah penyebaran informasi 

secara masal dan jurnalisme menjadi industri dengan pengolahan usaha dan 

manajemen yang dilakukan secara terencana dan terorganisir mrmunculkan 

pengaruh amat besar terhadap cara-cara berkomunikasi dalam kehidupan 

antar umat manusia (Barus, 2010). 

2.1.2 Ekonomi Politik Media 

Media merupakan bisnis yang menjanjikan di era modern saat ini. 

Keberadaan media sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh 

informasi serta hiburan ataupun yang lainnya, atas dasar ini keberadaan 

media sangat dibutuhkan. Peluang mendirikan sebuah media dapat 

menjajikan kepada pemiliknya. Pendapatan utama dari media yaitu dari 
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iklan. Ibarat seekor sapi yang membutuhkan rumput untuk hidup, media 

membutuhkan iklan untuk menghidupi medianya.  

Ekonomi politik media, merupakan satu kesatuan dari sistem 

kepemilikan media yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan media dapat 

memberikan keuntungan yang melimpah kepada pemiliknya juga dapat 

memberikan kedudukan bagi pemiliknya. McQuail (2011) menyebutkan 

bahwa keputusan yang lebih besar (penjatahan) mengenai sumber, strategi 

bisnis, dan semacamnya diambil oleh pemilik atau badan kepemilikan, 

sementara editor dan pembuat keputusan yang lainnya dibiarkan bebas 

untuk mengambil keputusan profesional mengenai konten yang merupakan 

wilayah keahlian mereka. Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa kontrol 

kepemilikan sangat berpengaruh dalam media.  

Kontrol kepemilikan terpaku pada kepentingan individual dari pada 

kepentingan publik. Pemilik media berhak mengkontrol segala macam 

pemberitaan yang dapat memberikan keuntungan baik pada perusahaannya 

maupun pada kepentingan lainnya.  Sebagai contohnya Bakrie Group ketika 

memiliki permasalahan dengan anak perusahaannya tentang kasus lumpur 

lapindo, dalam media milik Bakrie Group enggan menyebutkan bahwa itu 

merupakan “Lumpur Lapindo” melainkan “Lumpur Sidoarjo”. Tidak hanya 

dalam hal penyebutan saja, dalam kasus ini medianya enggan menyebutkan 

bahwa permasalahan itu akibat dari kelalaian dari perusahaan melainkan 

bencana alam. Disini peran ekonomi politik media sangat jelas sekali, disisi 

lain media milik Bakrie Group enggan kehilangan sebagian besar dari 
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pendapatan medianya dan disisi lain kepentingan kepemilikan berperan 

didalamnya. 

2.1.3 Karakteristik Ekonomi Politik Media 

Kajian ekonomi politik media menurut Phillip Elliot bahwa isi dan 

maksud-maksud yang terkandung dalam pesan-pesan media yang 

ditentukan oleh dasar-dasar ekonomi dari organisasi media yang 

memproduksi (Sudibyo, 2004). Secara tidak langsung konten-konten yang 

terdapat di media telah dikontruksikan untuk kepentingan media tersebut. 

Menurut Vincent Moscow (1996) ekonomi politik media dapat diartikan 

sebagai kajian tentang hubungan sosial, khususnya yang berhubungan 

dengan kekuasaan dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi sumber 

daya dalam komunikasi. Dalam kajian ekonomi politik komunikasi, Vincent 

Moscow (1996) mengemukakan tentang karakteristik ekonomi politik 

media secara teoritik yaitu, komodifikasi, spasialisasi dan strukturasi. 

Ketiga karakteristik saling berketerkaitan dan kajian komodifikasi menjadi 

titik masuk (entry pint) dalam kajian ekonomi politik media. 

1. Komodifikasi 

Komodifikasi adalah proses perubahan barang dan jasa yang semula 

dinilai semata-mata karena nilai kegunaanya menjadi komoditas yang 

dinilai karena ia laku di pasar sehingga menguntungkan. Menurut 

Moscow, komodifikasi didefinisikan secara sederhanya yaitu sebagai 

proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar. Adanya praktik-

praktik komodifikasi terjadi pada era 1980-an sebagai tanggapan atas 
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kemerosotan pertumbuhan ekonomi global, yang berakibat pada 

peningkatan komersialisasi program media, privatisasi institusi 

telekomunikasi dan media publik, serta liberalisasi pasar komunikasi 

(Yulianti, 2015). Komodifikasi yang terjadi saat ini merupakan bagian 

dari praktik ideologi kapitalisme dalam berbagai ranah kehidupan dan 

budaya sehari-hari termasuk dalam bidang media dan komunikasi. 

Vincent Moscow menjelaskan dan memformulasikan komodifikasi 

yang terjadi dalam media dalam tiga bentuk komodifikasi, yaitu: 

a. Content Commodification (Komodifikasi Isi) 

Komodifikasi isi merupakan proses dimana pesan dalam sistem 

produksi media digunakan sebagai alat untuk dijadikan nilai jual 

dipasaran. Sebagai contohnya, portal berita media online abal-

abal yang menyajikan informasi berita bersifat sensasional 

ataupun sensualitas untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya. 

b. Audiance Commodification (Komodifikasi Khalayak) 

Komodifikasi khalayak yang dimaksud dari Moscow, dimana 

media menggunakan khalayak untuk dijadikan komoditas yang 

akhirnya akan memberikan keuntungan kepada media tersebut. 

Seperti, sinetron yang diproduksi media televisi di Indonesia 

dengan episode yang panjang serta jalan cerita yang yang 

bertema kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan 

penontonnya semakin merasa senang dan terus mengikuti alur 

cerita tersebut, dari situlah rating sinetron tersebut menjadi 
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tinggi dan menarik minat pengiklan untuk menayangkan iklan 

diacara tersebut. Media massa merupakan konsep sebuah proses 

yang sebenarnya memproduksi penonton dan mengantarkan 

kepada pihak pengiklan (Moscow, 1996). 

c. Labour Commodification (Komodifikasi Pekerja) 

Mempertimbangkan komodifikasi tenaga kerja merupakan hal 

yang sangat penting dalam mengkaji proses komodifikasi isi 

dan khayalak. Tenaga kerja komunikasi yang juga 

dikomodifikasi sebagai buruh upahan telah tumbuh secara 

signifikan dalam pasar tenaga kerja media. Tenaga kerja 

merupakan sebuah kekuatan untuk membayangkan, 

menggambarkan, mendesain suatu pekerjaan, dan kemudian 

mewujudkannya dalam kenyataan (Moscow, 1996). Bahwa 

perusahaan media massa pada kenyataanya tak berbeda dengan 

pabrik-pabrik. Para pekerjaan tidak hanya memproduksi konten 

dan mendapatkan penghargaan terhadap upaya menyenangkan 

khalayak melalui konten tersebut, melainkan juga menciptakan 

khalayak sebagai pekerja yang terlibat dalam mendistribusikan 

konten sebagai suatu komoditas. 

2. Spasialisasi 

Spasialisasi memegang makna khusus dalam ekonomi politik 

komunikasi karena komunikasi salah satu upaya utama membawa 

tentang spasialisasi  seluruh masyarakat, dan karena itu, spasialisasi 

membuat industri komunikasi menjadi signifikan (Moscow, 1996). 
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Spasialisasi sendiri merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh 

pemilik media untuk mengatasi ruang dan waktu, dengan 

memanfaatkan teknologi, agar dapat memaksimalkan kerja dalam 

rangka peningkatan keuntungan (Wenerda, 2015). Dalam hal ini 

spasialisasi dapat diartikan sebagai proses perpanjangan institusional 

media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Lebih 

lanjut, Moscow membahas spasialisasi dengan integrasi secara vertikal 

dan horizontal. 

Integrasi vertikal adalah konsentrasi perusahaan dalam satujalur 

usahadan garis bisnis yang memperluas kendali perusahaan ata 

produksi. Sebagai contohnya, Kompas Gramedia yang merupakan 

media nasional memiliki surat kabar Kompas, untuk mengatasi kendala 

jarak, waktu dan memperluas khalayak Kompas Gramedia membuat 

surat kabar harian Tribun untuk menjangkau dan memperluas informasi 

sampai kepelosok daerah. 

Integrasi horizontal adalah perluasaan perusahaam media pada jalur 

kepemilikan usahan non-media, dengan kata lain perusahaan memiliki 

jaringan perusahaan lain yang jauh berhubungan dengan media. 

Sebagai contohnya, Trans Corp Media memiliki usaha yang jauh dari 

unsur media, Trans Corp Media memiliki jaringan perusahaan dalam 

bidang perhotelan, wisata, properti, ritel dan masih banyak lagi yang 

jauh dari unsur perusahaan media. 
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3. Strukturasi  

Strukturasi, yakni proses penggabungan agensi manusia (human 

agency) dengan proses perubahan sosial ke dalam jenis struktur-

struktur. Dengan kata lain, strukturasi merupakan keterkaitan antara 

struktur dan human acency sebagai dualitas yang bisa menjain 

keberlangsungan suatu sistem media (Yulianti, 2015). Proses kerja 

strukturasi ini yaitu dengan cara memberikan posisi-posisi jabatan yang 

sesuai dalam kelompok tersebut, harapannya dapat memainkan peranan 

penting dalam setiap bidang yang telah diembannya. Dalam hal ini 

human agency saling mempengaruhi dalam kegiatan produksi di media 

massa, akibatnya perbedaan akses antara pekerja dan pemilik modal, 

sehingga menentukan kuasa yang berpengaruh pada pekerjaan. 

2.2 Etika Komunikasi Massa dan Profesionalisme 

Penyebaran informasi yang terjadi saat ini sudah tidak diragukan 

lagi, kecepatan dalam mengakses informasi sudah melampaui batas 

kewajaran. Suatu berita dapat diakses secara cepat dengan hanya 

menyambungkan handphone pada internet sudah mendapatkan informasi 

yang diinginkan. Namun dalam perkembangannya arus informasi yang 

sangat cepat ini tidak memiliki keakuratan dalam informasi yang ada. Situs-

situs portal berita yang ada dianggap sebagai situs yang hanya menampilkan 

judul yang bombastis tetepi konten pemberitaannya yang sangat berbeda 

jauh dari judul berita tersebut. Profesionalisme dan etika media sangatlah 

diperlukan dalam hal ini. 
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Perlunya media menyadari hal-hal tersebut untuk lebih mengedukasi 

masyarakat. Etika komunikasi massa diperlukan dalam hal seperti ini, 

sebagai media yang berhubungan erat dengan masyarakat haruslah memiliki 

etika komunikasi. Beberapa poin penting dalam Etika Komunikasi Massa 

dalam yang dikemukakan oleh Shomaker dan Reese (1991) yakni, (1) 

tanggung jawab, (2) kebebasan pers, (3) masalah etis, (4) ketepatan dan 

objektivitas, dan (5) tindakan adil untuk semua orang (Nurudin, 2013). 

a. Tanggung Jawab 

Media massa sebagai media yang terlibat dalam proses komunikasi 

harus mempunyai tanggung jawab atas apa yan telah dipublikasikan 

kepada publik. Media tidak serta merta menerbitkan berita atau 

informasi sembarangan. Terlebih pada pemberitaan rawan akan adanya 

informasi yang sulit dipertanggungjawabkan oleh jurnalis bahkan 

medianya. Pemberitaan yang merugikan masyarakat, pihak media harus 

ikut bertanggung jawab bukan menghindar. Jurnalis adalah profesi 

yang dituntut tanggung jawab terhadap apa yang dikemukakan. Jurnalis 

bukan pihak yang menyiarkan informasi lalu berdampak negatif 

kemudian ia “lari” dari tanggung jawab (Nurudin, 2013). 

b. Kebebasan Pers 

Kebebasan pers bersifat mutlak yang harus dimiliki oleh media massa. 

Kebebasan pers tidak serta-merta membebaskan media menyampaikan 

informasi dengan bebas melainkan bebas yang bertanggung jawab. 

Kebebasan pers ini penting, dengan adanya kebebasan pers media dapat 

menyampaikan informasi tentang rusaknya pemerintahan untuk 
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disampaikan kepada masyarakat. Adanya kebebasan pers ini dapat 

mengontrol jalannya pemerintahan disuatu negara. Pemerintah harus 

menghormati adanya kebebasan pers dan tidak mempunyai alasan 

untuk mempengaruhi media massa. 

c. Masalah Etis 

Masalah etis di sini artinya adalah bahwa jurnalis itu harus bebas dari 

kepentingan. ia mengabdi pada kepentingan umum. Meskipun 

mengabdi pada kepentingan umum, itu berarti kepentingan juga. 

Masalahnya, pers tidak sebenarnya memang tidak akan bisa terlepas 

dari kepentingan. Yang bisa dilakukan adalah menekan, sebab, tidak 

ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu boleh terlibat dalam pers 

(Nurudin, 2013). Di Indonesia wartawan diatur dalam Kode Etik 

Wartawan Indonesia untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan 

wewenang jurnalis. 

d. Ketepatan dan Objektivitas 

Ketepatan dan objektivitas yang dimaksud yaitu jurnalis harus cermat, 

cepat dan akurat dalam menulis berita dan menghindari kesalahan 

dalam pemberitaan. Wartawan dalam hal objektivitas yaitu menulis 

berita harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan serta 

berimbang dalam peliputan berita. 

e. Tindakan Adil untuk Semua Orang 

Keberadaan media harus memiliki sifat adil untuk semua orang. Media 

harus melawan campur tangan individu lain dalam proses peliputan 

berita. Media tidak boleh menjadi tunggangan bagi kelompok-
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kelompok kepentingan dalam prosesnya. Media harus adil dalam 

peliputan termasuk kesalahan yang terjadi dan tidak menutup-nutupi. 

Media memberikan kesempatan kepada seseorang yang diberitakan 

untuk mengklarifikasi tentang kejadian sebenarnya bukan 

memberitakan kesalahan tersebut terus-menerus.  

2.3 Hakikat Public Relations dalam Fungsinya 

Public Relations merupakan bagian terpenting dalam perusahaan, 

fungsi Public Relations dalam suatu perusahaan digunakan sebagai 

jembatan antara perusahaan dengan publik dari perusahaan. Public 

Relations menjadi satu bidang yang dinamis dalam kehidupan 

berorganisasi. Salah satu alasannya adalah praktisi Public Relations 

membutuhkan keterampilan dan kapabilitas yang beragam untuk 

keberhasilan pekerjaan mereka (Lattimore, Dan, dkk. 2010). Scott Cutlip, 

Allen Center, dan Glen Broom (2006:6) menyebut Public Relations sebagai 

“fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik 

dan bermanfaat dengan publiknya yang memengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi”. Sebagai contohnya, ketika restaurant Holycow 

menjadi buah bibir di media sosial terkait komplain dari pelanggannya serta 

terdapat kecoa pada makannya, langkah Public Relations dari Holycow 

segerah menanggapi isu tersebut dengan memberikan penjelasan untuk 

segerah melakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. langkah yang 

dilakukan Public Relations dari Holycow merupakan bentuk manajemen 

yang baik untuk tetap mempertahankan citra dari perusahaan. 
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Public Relations dianggap sebagai garis terdepan dalam perusahaan, 

karena Public Relations harus mampu memberikan kepercayaan, 

membangun relasi dan kerja sama antara perusahaan dan publiknya. Sebagai 

garis terdepan perusahaan, Public Relations dituntut untuk mampu 

berkomunikasi dengan baik untuk menghindari miss understanding. 

Kriyantono (2010) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dapat 

terjadi apabila Public Relations sebagai komunikator melakukan 

pemeriksaan atau menganalisis kondisi komponen-komponen dalam proses 

komunikasi. Komponen tersebut antara lain; komunikator, pesan, media, 

sasaran, gangguan-gangguan, umpan balik hingga efek yang kemungkinan 

terjadi. 

2.3.1 Public Relations dan Politik  

Kegiatan Public Relations tidak hanya pada kegiatan perusahaan 

untuk meningkatkan citra perusahaan, membangung relasi dan kerjasama 

saja. Kegiatan Public Relations tidak menuntuk kemungkinan  masuk dalam 

ranah kegiatan politik. Kegiatan Public Relations di dunia politik harus 

mengemban fungsi yang dikemukakan oleh Canfield, yaitu : mengabdi 

kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, dan 

menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik (Ardiyanto. 2010). 

Menurut Bernays (1952) kontribusi utama dalam Public Relations modern 

meliputi; kegiatan menginfromasikan orang, membujuk orang, atau 

mengintegrasikan orang dengan orang lainnya. Politik sendiri merupakan 

usaha untuk memperoleh kehidupan bersama yang harmonis melalui 
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peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga dan 

masyarakat. 

Komunikasi politik merupakan bagian dari politik yang bertujuan 

untuk membangun persepsi atau memperngaruhi dari lawan politik ataupun 

pendukung dari aktor politik. Komunikasi politik dapat didefinisikan 

sebagai bentuk pertukaran antara simbol dan pesan antara aktor-aktor politik 

dan lembaga, masyarakat umum, dan media berita yang merupakan produk 

dari atau memiliki konsekuensi bagi sistem politik. Hasil dari proses ini 

melibatkan stabilisasi atau perubahan kekuasaan (McLeod, Kosicki. 1994). 

Tujuan dari adanya komunikasi politik tidak lain yaitu ingin menunjukan 

tentang perubahan kekuasan yang dilakukan oleh aktor politik dengan 

menunjukan kekuatanya melalui pengolahan pesan dan simbol yang dapat 

disampaikan melalui media massa atau pada umumnya menggunakan 

berita.  

Kegiatan Public Relations dan Komunikasi Politik keduanya 

memiliki tujuan yang sama yaitu keterlibatan dengan publiknya. Kegiatan 

Public Relations memusatkan pada membangun citra dari perusahaan atau 

organisasi sedangkan komunikasi politik secara tidak langsung 

menggukanan publiknya untuk mendukung aktor politik sepenuhnya. Maka, 

baik komunikasi politik dan Public Relations adalah tentang hubungan 

terbentuk melalui komunikasi, dan dalam kedua kasus, hubungan antara 

berbagai aktor yang saling tergantung dan berbentuk dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh faktor-faktor struktural dan semistuktural seperti hukum dan 
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konstitusi, norma-norma budaya dan nilai-nilai, dan Media secara 

keseluruhan dan sistem politik (Strömbäck, Jesper. dkk. 2011. Hal 2). 

Menurut Jesper Strömbäck dan Spiro Kiousis dalam bukunya 

“Political Public Relations: Principles and Applications” mendefinisikan 

politik Public Relations adalah proses manajemen dimana suatu organisasi 

atau aktor individu untuk tujuan politik, melalui komunikasi tujuan dan 

tindakan, berusaha untuk melihat pengaruh dan untuk mendirikan, 

membangun, dan memelihara hubungan dan reputasi yang menguntungkan 

dengan publik sebagai kuncinya untuk membantuan mendukung misi dan 

mencapai tujuan. Kegiatan Politik Public Relations yang digunakan oleh 

perusahaan bertujuan sama sebagai bentuk untuk mempertahankan reputasi 

dari perusahaanya. Penggunaan politik Public Relations dalam perusahaan 

bisa perupa kegiatan-kegiatan yang membangun reputasi dari perusahaan 

dengan menggunakan agenda media sebagai sarana untuk mempertahankan 

reputasi. 

Ketika istilah politik Public Relations digunakan dalam penelitian 

komunikasi politik, dengan tujuan utama sebagai aktivitas dari aktor politik 

yaitu untuk memperngaruhi media, agenda mereka, dan bagaimana 

membingkai peristiwa, isu dan proses. Politik Public Relations tidak sama 

dengan news manajemen. News manajemen dan media relations merupakan 

bagian terpenting yang digunakan dalam politik Public Relations, politik 

Public Relations sendiri lebih luas dari strategi dan taktik dalam 

mempengaruhi media. Sama, strategi dan taktik Public Relations relevan 
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digunakan pada area aktivitas komunikasi politik selain news manajemen 

dan media relations.  

Skema Political Public Relations  

(Jesper Strömbäck dan Spiro Kiousis, 2011)  

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Public Relations dan Media 

Kegiatan Public Relations sangatlah erat kaitannya dengan media. 

Seperti News Managemen dan Media Relations bagian dari media yang 

merupakan stategi dan taktik yang digunakan oleh praktisi Public Relations. 

Keberadaan media dirasa membantu praktisi Public Relations untuk 

menjangkau publiknya secara luas dan menyebar dengan memberikan 

metode yang relatif ekonomis dan efektif untuk berkomunikasi. Keberadaan 

media dapat dimanfaatkan oleh praktisi Public Relations sebagai gerbang 

dimana dengan adanya media, praktisi Public Relations mampu 

menjangkau publik umum dan kelompok lainnya yang dukungannya 

dibutuhkan.  
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Proses kerja media tidak terlepas dari para jurnalis dibalik setiap 

informasi-informasi penting untuk masyarakat. Peranan jurnalis dirasa 

mampu memberikan pemberitaan yang baik untuk disampaikan kepada 

masyarakat luas. Walaupun jurnalis dapat meberitakan sisi positif dari suatu 

perusahaan, tidak menuntuk kemungkinan para jurnalis akan memberikan 

pemberitaan yang negatif dari perusahaan. Sebagai mata dan telinga publik, 

para jurnalis memiliki tanggung jawab dalam memberitakan infromasi 

berdasarkan fakta-fakta yang ada, keakuratan informasi, adil dan berimbang 

terlepas dari informasi yang diterima itu positif dan negatif. 

Peran praktisi Public Relations harus dapat bekerjasama melalui 

media untuk mencegah terjadinya pemberitaan yang negatif dari 

perusahaan. Citra perusahaan akan sangat dipertaruhkan ketika perusahaan 

tersebut berurusan dengan media, terlebih ketika suatu perusahaan 

mengalami krisis. Praktisi Public Relations harus mampu memberikan 

jawaban setiap jurnalis menggali informasi terkait perusahaannya. Rilis 

berita merupakan salah satu cara yang digunakan praktisi Public Relations 

untuk memberikan kebutuhan informasi bagi jurnalis. Adanya rilis berita 

bantuan yang dapat mempermudah kerja jurnalis dalam memperoleh 

informasi, menghemat waktu serta tenaga dari jurnalis. Salah satu langkah 

yang dilakukan Public Relations yang menggunakan media sebagai bentuk 

pengelolaan arus informasi dari perusahan kepada jurnalis terjadi saat kasus 

perusahaan Sari Roti yang melakukan pembagian roti gratis pada demo 212. 

Publik mempertanyakan kebenarannya serta klarifikasi dari perusahaan 

terkait keteribatanya, perusahaan mengeluarkan rilis berita pada media web 
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perusahaan yang memberikan jawabat atas pertanyaan publik serta jurnalis 

terkait keterlibatan dalam demo 212 yang pada akhirnya menjadi 

pemboikotan perusahaan Sari Roti. 

Terlepas dari ketersediaanya informasi yang dibutuhkan untuk para 

jurnalis, membangun hubungan baik dengan jurnalis dirasa perlu dalam 

kinerja praktisi Public Relations. Hubungan yang baik inilah yang akan 

memberikan manfaat untuk perusahaan dalam media. Seperti yang dikatan 

oleh Dan Lattimore, Otis Baskin, dkk dalam bukunya “Public Relations; 

Profesi dan Praktik”, ketika praktisi Public Relations berusaha menjalin 

hubungan positif dengan para jurnalis, mereka lebih mungkin untuk 

mendapatkan liputan berita yang menarik untuk organisasi mereka. 

2.3.3 Public Relations dalam Manajemen Krisis 

Krisis dalam perusahaan merupakan aspek yang harus diselesaikan 

dengan sangat hati-hati dan melalui proses yang cukup panjang. Peran 

praktisi Public Relations dalam manajemen krisis dalam perusahaan 

diperlukan untuk menyelesaikan krisis tersebut dengan cara yang baik. 

Dalam mengatasi krisis Duhe, Wigley dan Zhang mengemukakan bahwa 

menyediakan dan mengontrol arus informasi secara akurat dan efesien 

merupakan indikator mengatasi krisis: jika gagal maka menjadi kesalahan 

terbesar, jika berhasil maka menjadi kesuksesan dalam menangani krisis. 

Public Relations bertanggung jawab membantu mengatasi krisis dengan 

cara menjamin bahwa publik dilayani dengan baik oleh organisasi. Public 

Relations menyarankan manajemen untuk menerakan strategi komunikasi 
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yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan situasi di lingkungan 

(Kriyantono, 2012).  

Public Relations dalam hal ini harus mampu memberikan 

keterbukaan informasi untuk publik. Komunikasi yang tertutup akan 

menyebabkan terjadinya kesalahan persepsi dan memunculkan isu-isu yang 

meluas dan bersifat negatif bagi organisasi. Public Relations mesti 

menjamin adanya prinsip keterbukaan dan komunikasi dua arah yang 

memungkinkan publik memberikan umpan balik. Beberapa saluran 

komunikasi yang dapat digunakan sebagai media keterbukaan informasi 

menurut Kriyantono (2012), antara lain: 

a. Saluran tatap muka langsung, dalam hal ini perusahaan bisa membuka 

pusat informasi seperti criss center, yang mampu menyediakan 

informasi dan mem-follow up informasi dari publik. Langkah yang 

tepat pernah dilakukan oleh tim Public Relations dari perusahaan 

penerbangan Air Asia saat terjadi kecelakaan pada akhir tahun 2014. 

Perusahaan Air Asia melakukan kontak dengan keluarga korban 

melalui criss center untuk selalu memantau jalannya pencarian korban 

serta menenagkan keluarga korban. 

b. Saluran media massa, menyediakan infromasi kepada wartawan surat 

kabar, radio atau televisi dalam hal ini dapat berupa perss release.  

c. Media nirmassa mencangkup surat menyurat, intranet, selebaran-

selebaran, majalah internal atau majalah dinding. 

d. Media online, dapat berupa bentuk kegiatan komunikasi dimana 

pengguna dapat mendeskripsikan opini secara singkat dan 
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didistribusikan dengan menggunakan pesan-pesan instan melalui 

moblie phone, email, web, official facebook atau twitter. Perusahaan 

Bluebird pernah melakukan langkah ini untuk menanggapi kejadian 

yang dialami pelangganya. Ketika pelanggannya menggunakan jasa 

Bluebird, pelangga nememukan fasilitas yang memberikan 

kenyamanan kepada pelanggan dengan menyediakan seprti tissue 

kering, tissue basah, minuman serta snack secara gratis. Sempat 

menjadi viral perlakuan tersebut memunculkan respon dari perusahan 

dengan memberikan tanggapan tentang kejadian tersebut melalui akun 

official Twitter dari perusahaan. 

2.4 Reputasi dan Citra Perusahaan 

Citra dan reputasi merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh 

dunia kehumasan atau Public Relations. Reputasi dapat diartikan sebagai 

evaluasi publik tentang kualitas organisasi dalam memenuhi harapan-

harapan publik. Reputasi adalah aset yang bernilai dan bersifat intangible 

atau tak terlihat secara fisik (Coombs, 2007b:164). Karena sifatnya yang 

evaluatif, reputasi terbentuk dari berbagai informasi yang diterima publik. 

Sumber-sumber yang digunakan oleh publik untuk memperoleh informasi 

antara lain dari berita-berita media massa, dari percakapan dengan teman-

temannya, diskusi publik dijejaring sosial di internet atau dari organisasi itu 

sendiri.  
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Beberapa jenis-jenis citra yang disampaikan oleh Rosady Ruslan 

(1998) dalam bukunya “Manajemen PR dan Media Komunikasi” antara 

lain; 

a. Cerminan citra (The Mirror Image), yaitu bagaimana dugaan (Citra) 

manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. 

b. Citra masih hangat (The Current Image), citra yang terdapat pada 

publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut 

miskinnya informasi dan pemahaman publik eksternal. Citra ini bisa 

bertentangan dengan mirror image. 

c. Citra yang diinginkan (The Wish Image), manajemen menginginkan 

pencapaian perstasi tertentu. Pengaplikasian citra ini untuk sesuatu 

yang baru sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara 

lengkap. 

d. Citra yang berlapis (The Multiple Image), sejumlah individu, anak 

cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan lainnya dapat 

membentuk citra seluruh organisasi atau perusahaan. 

e. Citra sebaneka/majemuk (Multiple Image), pelengkap dari citra 

perusahaan. Misalnya atribut seragam, logo, gedung, dekorasi, nama 

brand, dan lainnya. Semua itu menjadi satu kesatuan yang 

membentuk citra perusahaan. 

f. Citra penampilan (Performance Image) ditujukan kepada subjeknya 

bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional pada 

perusahaan yang bersangkutan. 
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2.5 Personal branding 

Personal branding merupakan sebuah citra diri yang ingin 

diproyeksikan dalam setiap tindakan. Membangun personal branding 

tidaklah mudah, seseorang yang ingin membangun personal branding harus 

memiliki track record atau rekam jejak yang positif terlebih dahulu untuk 

membangun pencitraan seseorang. Membangun personal branding bukan 

semena-mena mengikuti tren yang ada kemudian diadopsi untuk dijadikan 

gaya diri kita. Gaya yang seolah-olah mengikuti seseorang akan 

menimbulkan presepsi plagiat, hendaknya dalam membangun personal 

branding harus menjadi diri sendiri agar dapat dikenali oleh orang lain. 

Menurut Montoya (2002) personal branding merupakan identitas personal 

yang dapat digambarkan degan tepat, serta dapat dipersepsikan oleh orang 

lain tentang nilai-nilai dan kualitas yang dibuat orang itu. Contohnya sosok 

Basuki Tjahaja Purnama (ahok), merupakan orang yang keras, tegas dan 

berwibawa dalam menjalankan amanat dari warga DKI Jakarta. Siapa yang 

tidak kenal dengan sosok ahok di Indonesia, sosok ahok memiliki personal 

branding di masyarakat Indonesia dengan sangat kuatnya dari sisi 

ketegasan, ceplas-ceplos serta tidak pandang bulu dalam bertindak. 

Pesonal branding yang dibangun oleh seseorang harus berdasarkan 

kejujuran dan tidak dibuat-buat. Proses membangun personal branding 

yang dibuat-buat malah akan menjatuhkan reputasi dari orang tersebut. 

Personal branding sendiri merupakan salah satu hal yang alami yang 

dilakukan seseorang untuk menjalin hubungan sosial dimasyarakat. 

Personal branding perlu dilakukan oleh setiap individu, karena jika tidak 
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maka tidak menuntut kemungkinan orang lain akan membentuk persepsinya 

sendiri terhadap individu tersebut (Vandehey, 2006. P.14). Personal 

branding yang dimiliki seseorang akan membantu untuk menjadi pembeda 

antara orang lain dimasyarakat. Dengan memiliki brand yang kuat, makan 

dengan mudah orang itu dapat dikenali dimasyarakat serta memberikan 

keuntungan bagi orang tersebut. Sebagai contohnya penyanyi Syahrini 

memiliki personal branding yang sangat kuat yaitu artis yang glamour, 

Syahrini mampu membranding dirinya menjadi artis glamour dengan cara 

gaya hidup sosialitanya serta kemewahan yang dimilikinya. 

Menurut Montoya (2002) tiga elemen penting yang harus dimiliki 

untuk membangun personal branding, yaitu: 

1. Emotional Impact (Dampak Emosi), ketika ingin memperkejakan 

seseorang ibarat membeli barang yang harus mempertimbangkan 

emosi dan berfikir rasional. Namun, dalam memperoleh tersebut 

mempertimbangkan sifat dari orang itu. Personal branding 

merupakan salah satu pemicu tanggapan positif tentang orang-orang 

disekitarnya. Personal branding dalam hal ini seperti kepercayaan, 

kekaguman, daya tarik, dan kejujuran. 

2. Repetition (Mengulangi), efektifitas dalam personal branding harus 

konsisten dalam melakukannya. Tujuan dari personal branding itu 

sendiri untuk menanamkan pemikiran dalam benak audiance. Hanya 

ada satu cara dalam melakukannya yaitu mengekspose secara 

berulang-ulang pesan branding yang sama.  
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3. Time (Waktu), sering dijumpai ketika menghadapai dan menemui 

tentang personal branding berhubungan dengan persepsi secara 

naluri seperti kepribadian, nilai-nilai atau kemampuan orang 

tersebut secara otomatis cukup kuat untuk mendorong dalam 

bertindak. tetapi itu tidak cukup kuat untuk membangun personal 

branding seseorang, keterpaparan dalam membranding secara kuat 

dengan jangka waktu yang panjang akan membantu untuk 

memperkuat persepsi tentang personal branding yang dimiliki. 

Membangun personal branding memiliki bauran didalamnya, 

bauran tersebut merupakan langkah-langkah dalam membangun personal 

branding. Namun bauran dalam personal branding bukan sesuatu yang 

paten harus yang harus dilakukan dalam proses personal branding (Brogan, 

2008). Tiap individu memungkinkan terjadi perbedaan dalam prosesnya, 

tergantung pemahaman individu tentang dirinya sendiri, sehingga ada 

kalanya langkah yang satu kurang sesuai dengan karakternya, dan lain 

sebagainya. Menurut Erick Decker dalam Branding Yourself, dimana 

bauran tersebut adalah: 

1. Discovering your passion : Menemukan ketertarikan khusus yang 

dimiliki dalam diri sendiri, apa yang ingin diraih dan ditampilkan 

sebagai seorag individu yang memiliki nilai khusus dan tidak banyak 

dimiliki orang lainnya. 

2. Be bold : ketegasan dan keberanian dalam merais passion yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Dalam tahap ini, seorang individu perlu 

mengambil tindakan tegas atas passion yang dimiliki dan kemudian 
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menformulasikan kedalam tindakan dan aksi nyata dalam membetuk 

pribadinya. 

3. Tell your story : menceritakan tentang diri sendiri sebagai proses 

aktualisasi diri kepada banyak orang. 

4. Create relationship : menjalin hubungan dengan orang lain. 

Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan atau interaksi 

seorang dengan siapa saja yang dapat menunjang personal branding 

yang dibentuk. 

5. Take action : mengambil tindakan nyata atas personal branding 

yang telah ditentukan. 

2.5.1 Personal Branding Dahlan Iskan 

Dahlan Iskan, siapa yang tidak mengenal sosok mantan CEO Jawa 

Pos Group yang penuh dengan kewibawaanya. Sosok Dahlan Iskan sangat 

dikenal oleh masyarakat di Indonesia karena cara kepemimpinannya yang 

berbeda dengan lainnya. Ketika menjabat sebagai pejabat publik, sosok 

Dahlan Iskan menjadi sorotan tajam karena pola kerja yang terbilang 

ekstrim. Pada tahun 2012 saat menjabat sebagai menteri BUMN Dahlan 

kerap membuka pintu tol dan menggratiskannya lantaran antrian yang 

panjang terjadi saat itu.  

Dahlan Iskan merupakan sosok yang sangat sederhana, inilah yang 

menjadikan personal branding dari Dahlan Iskan. Sosok yang sederhana 

dengan jiwa kepemimpinannya yang sangat memukau. Kesederhanaan dari 

Dahlan Iskan merupakan keunikan tersendiri yang milikinya. Pernah 
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Dahlan menunjukan kesederhanaanya dengan menggunakan sepatu kets 

untuk menemui presiden RI saat itu. Kegemarannnya menggunakan sepatu 

kets dengan kemeja warna putih menunjukan ciri khas dari mantan Dirut 

PLN. Tidak hanya kesederhanaan pola kepemimpinan yang dimiliki oleh 

Dahlan Iskan sangat disegani oleh banyak karyawannya. Sebagai pimpinan 

dari perusahaan besar, Dahlan tidak pernah menunjukan rasa sombong serta 

angkuh terhadap karyawannya.  

Personal branding yang dibangun oleh Dahlan Iskan sangat melekat 

pada masyarakat Indonesia. Menurut Brogan (2008) ada beberapa elemen 

dalam membangun personal branding dan itu semua dimiliki oleh Dahlan 

Iskan, elemen tersebut yaitu; kepercayaan diri, menjadi diri sendiri, 

menawarkan nilai, menentukan tujuan, inovasi, bertanggung jawab dan 

komunikasi secara efektif. Dahlan Iskan memiliki kepercayaan diri dalam 

membangun personal branding-nya, seperti dirinya dengan percaya diri 

menggunakan sepatu kets untuk menemui presiden saat itu. Merupakan 

pemandangan yang langka ketika pejabat negara menemui pimpinannya 

menggunakan sepatu kets. Menjadi diri sendiri juga ditunjukan oleh Dahlan 

Iskan dengan hidup sederhana dan tidak mengikuti tren yang terjadi meski 

saat menjadi pejabat negara dengan menggunakan kemeja putih bukan 

menggunakan setelan jas layaknya pejabat negara lainnya. 

Elemen lainnya yaitu memiliki nilai, sosok Dahlan Iskan sangat 

menjunjung nilai kejujuran serta kesederhanaan. Dahlan saat sedang 

menjabat sebagai Dirut PLN enggan menggunakan fasilitas yang diberikan, 

bahkan untuk bahan bakar kendaraannya Dahlan tanggung sendiri untuk 
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mencegah tindakan yang merugikan negara. Tujuan dari Dahlan Iskan tidak 

lain untuk memberikan yang terbaik dari hidupnya, Dahlan pernah tidak 

mengambil gajinya dengan alasan dia menjadikan itu semua sebagai 

bantuan. Dalam membangun personal branding-nya Dahlan juga 

menunjukan sisi inovasi untuk mengembangkan pesonal branding yang 

dimilikinya. Dahlan memberikan inovasi dengan mobil listriknya saat 

menjabat sebagai pejabat pemerintah, Dahlan juga sering memebrikan 

inovasi untuk kemajuan negerinya dengan proyek-proyek pembangunan. 

Sisi tanggung jawab yang dimiliki oleh Dahlan dengan menjalankan amanat 

yang dimiliki untuk selalu memberikan yang terbaik. Sosok dahlan iskan 

yang selalu senyum kepada setiap orang memberikan kesan yang sangat 

disegani oleh banyak orang yang pernah menemuinya (www.ngonoo.com) 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyelesaikan penelitian ini yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan 

oleh Triani Nurmalasari mahasiswa Ilmu Komunikasi Univerisitas 

Muhammadiyah Malang, dengan mengambil judul pembahasan 

“Kecenderungan Bias Politik di Media Internal Perusahaan (Analisis Isi 

Pemberitaan di Website Asia Pulp and Paper Terkait Kebakaran Hutan 

bulan September – Desember 2015)”. Pembahasan yang dilakukan oleh 

penelitian terdahulu yaitu fokus pada penyelesaian krisis manajemen pada 

perusahaan melaui media internal perusahaan yaitu Website perusahaan.  

Penelitian terdahulu dalam hal pengkajian analisis isi menggunakan press 

release perusahaan sebagai bahan untuk dianalisis tentang kecenderungan 
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bias politik yang terjadi pada rilis berita tersebut. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan kecenderuang bias politik pada rilis berita yang dibuat 

sebanyak; 32 paragraf yang terindikasi dalam kategori bias politik 

partisipanship, 38 paragraf yang terindikasi dalam kategori propaganda, 16 

paragraf unwritting bias, dan 4 paragraf ideologi.  

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin 

dipaparkan oleh  peneliti yaitu terletak pada cakupan media yang digunakan 

yaitu media yang penyebarannya skala nasional. Penelitian ini 

menggunakan berita sebagai kajian untuk dianalisis untuk mengetahui 

kecenderungan bias politik yang terjadi pada setiap pemberitaan di media 

cetak koran. Kontribusi penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu 

sebagai rujukan penelitian, serta memerikan gambaran tentang bagaimana 

bias politik terjadi pada pemberitaan yang menyangkut masalah dalam 

perusahan. 

2.7 Analisis Isi 

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam ilmu 

komunikasi. Analisis isi mempelajari tentang isi media seperti surat kabar, 

radio, film dan televisi. Tujuan dari analisis isi ini yaitu untuk mengetahui 

dan mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan perkembangan dari 

suatu isi (Eriyanto, 2011). Menurut Bereslon dalam Holsti (1969), teknik 

penelitian menggunakan analisis isi bisa menggambarkan secara objektif, 

sistematis dan kuantitatif tentang isi komunikasi yang tersurat. Terkait 

penjelasan di atas, peneliti ingin mencari tahu tentang kecenderungan bias 
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politik pemberitaan kasus Dahlan Iskan di koran Jawa Pos sebagai mantan 

pemilik koran tersebut. 

Menurut Denis Mcquail (Kriyantono, 2006) analisis isi memiliki 

tujuan sebagai berikut; 

a. Mengetahui fungsi dan efek media 

b. Isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya serta 

sistem kepercayaan masyarakat 

c. Mengevaluasi performance media 

d. Mengetahui keberadaan bias media 

e. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media 

f. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas sosial 

2.8 Definisi Konsep 

2.8.1 Bias Politik  

Resee dan Shoemaker, menyataka bahwa pola isi media massa 

mempunyai kecenderungan Bias politik. Menurut McQuail (1992) 

mendefinisikan bias sebagai suatu kecenderungan yang kuat untuk 

meninggalkan objektivitas kebenaran. Banyak pengamat melihat bahwa 

berita-berita politik media cenderung menampilkan bias politik. Terdapat 

empat tipe bias pemberitaan menurut McQuail : 

a. Partisanship, terjadi karena secara terbuka dan intensif pihak editorial 

mendukung kepada suatu kandidiat politik. Contohnya perusahaan 

Danone kemasan air minum Aqua memiliki program “1liter Aqua 

untuk 10 Liter air bersih”, secara terbuka pihak editorial mendukung 
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langkah pemerintah untuk mensukseskan air bersih pada daerah 

tertinggal di kawasan provinsi NTT. 

b. Propaganda, terjadi karena tindakan dari partisan yang internsif dalam 

usahanya mendukung kandidat politik. Namun, disini tidak secara 

eksplsit dikemukakan. Misalnya propaganda yang dilakukan oleh pihak 

media “Pemerintah” berkenaan dengan suatu kebiakan pemerintahaan. 

c. Unwriting bias, terjadi secara terbuka dan tidak sengaja seperti 

pemilihan suatu topik dengan berhati-hati untuk mempertimbangkan 

layak tidaknya suatu berita. Misalnya pemerintahan menuliskan berita 

yang tentang kinerja pemerintahan yang dilakukan kemudia 

dipublikasikan dalam media surat kabar untuk menarik citra 

pemerintahan. 

d. Ideology, terjadi secara tidak sengaja namun akan mengkonstruksi 

peristiwa sesuai dengan ideologinya. Contohnya yaitu pada 

pemberitaan yang menyangkut kasus demo tentang penistaan agama 

oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), media seperti metro tv dan tv one 

memberitaan sesuai dengan ideologi stasiun televisi tersebut. 

 

 


