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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Peran Humas atau Public Relation Dalam Meningkatkan Citra 

2.1.1. Pengertian Humas atau Public Relation 

Aktivitas sehari-hari Hubungan Masyarkat atau Public Relations adalah 

menyelenggarakan komunikasi timbal balik (two way communications) antara 

perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk saling 

menciptakan pengertian dan dukungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik 

itu dalam hal kebijakan, kegiatan produksi, barang atau pelayanan jasa dan lain 

sebagainya, demi kemajuan perusahaan atau citra positif bagi lembaga 

bersangkutan.   

Humas adalah proses interaksi dimana humas menciptakan opini publik 

sebagai input  yang menguntungkan kedua belah pihak, dan menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan 

menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra 

yang baik dari publiknya. Secara etimologis public relations terdiri dari dua kata 

yaitu : public dan relations. Dalam bahasa Indonesia, kata Public berarti public 

atau masyarakat dan relations adalah hubungan-hubungan. Jadi arti dari public 

relations adalah hubungan-hubungan dengan public/masyarakat (Suhandang, 

Kustadi 2004 : 29). Konsep humas menurut IPRA (Internasional Public Relations 

Association) adalah : “Fungsi manajemen yang khas mendukung pembinaan dan 

pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama” (Arifin, 1998).  Pemahaman 
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konsep dan pengertian humas itu seperti apa, bisa juga kita lihat pendapat dari ; 

(British) Institude of Public Relations (IPR) : “Humas adalah keseluruhan upaya 

yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik (good-will) dan saling pengertian antara 

suatu organisasi dengan segenap khalayaknya” (Jefkins Daniel Yadin 2002 : 9) J. 

C. Seidel menyatakan humas  adalah proses yang kontinue dari usaha-usaha 

manajeman untuk memperoleh goodwill dan pengertian dari para pelanggan, 

pegawainya dan publik umumnya ke dalam dengan mengadakan analisa dan 

perbaikan-perbaikan terhadap diri sendiri, ke luar dengan menyampaikan 

pernyataan-pernyataan. Selain itu humas juga berfungsi untuk menumbuhkan 

hubungan baik antara segenap komponen pada suatu perusahaan dalam rangka 

memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua ini 

bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan Good Will (kemauan baik) 

publiknya serta memperoleh opini publik yang menguntungkan (alat untuk 

menciptakan kerja sama berdasarkan hubungan baik dengan publik).   

2.1.2. Peranan Humas 

Peran humas secara umum adalah sebagai communicator atau penghubung 

antara organisasi atau lembaga yang diwakili oleh publiknya. Membina 

Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling 

menguntungkan dengan pihak publiknya. Peranan Back Up Management, yakni 

sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. 

Membentuk corporate image, artinya Public Relations berperan untuk berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.  Peran Humas mencakup 
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internal public relations dan external public relations. Ruang lingkup yang 

terdapat pada external public relations adalah (Rudy May,2005:86-88) :  

1. Hubungan dengan pelanggan (customer relation), dimana hal ini 

mencakup kegiatan-kegiatan seperti memberi member informasi kepada 

pelanggan atau nasabah, menjelaskan prosedur, tata cara, waktu 

penyelenggaraan acara.  

2. Hubungan dengan penduduk atau dengan masyarakat (community 

relations), hal ini mencakup kegiatan membina hubungan baik dengan 

penduduk atau masyarakat sekurang-kurangnya meliputi penduduk 

disekitar organisasi atau lembaga yang bersangkutan.  

3. Hubungan dengan pers/media massa (press relation), hal ini mencakup 

kegiatan membuat kliping serta menganalisa opinion public (opini publik) 

atau aspirasi kelompok-kelompok tertentu.   

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (government relation), 

merupakan salah satu peran humas yang mencakup penyelenggaraan 

hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi pemerintah 

(pemerintah propinsi/kabupaten/kota/kepolisian/perusahaan dan lembaga. 

Berfungis tidaknya humas dalam sebuah organisasi dapat diketahui dari 

ada tidaknya kegiatan yang menunjukan ciri-cirinya. Ciri-ciri tersebut antara lain 

mencakup. Pertama, humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi 

yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Kedua, humas merupakan 

penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. 
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Ketiga, publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik ekstern dan 

publik intern. Keempat, operasional humas adalah membina hubungan yang 

harmonis anara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya kesenjangan, 

baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. 

Mengenai konsep fungsional humas, Scott M. Cutlip dan Allen Center 

(Effendy Onong, 2002:34) memberikan penjelasan sebagai berikut: 

a. Memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili 

dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan dan 

operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan 

ragam kebutuhan dan pandangan publik-publik tersebut 

b. Menasehati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima 

secara maksimal oleh publik 

c.  Merencanakan dan melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap 

kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi. 

Konsep humas yang dikemukakan oleh Cutlip dan Center di atas lebih 

menitikberatkan pada penciptaaan dampak yang menyenangkan pada pihak publik 

terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasinya oleh pimpinan organisasi. 

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri humas beserta penegasan fungsi humas 

menurut Cutlip dan Center, maka fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Pertama, menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 
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Kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik 

internal maupun eksternal. Ketiga, menciptakan komunikasi dua arah timbal balik 

dengan menyearkan informasi daro organisasi kepada publik dan menyalurkan 

opini publik kepada organisasi. Keempat, melayani publik dan menasehati 

pimpinan oraganisasi demi kepentingan umum (Onong, 1998: 24-36).  

Tujuan sentral humas yang akan dicapai adalah tujuan organisasi, sebab 

humas dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen yang berupaya 

mencapai tujuan organisasi. Telah disinggung bahwa organisasi adalah kerangka 

kegitan untuk mencapai tujuan tertentu, dan kegiatan itu adalah pengerahan 

manusia-manusia secara terarah yang dinamakan manajemen. Jelasnya organisasi 

merupakan “raga” dan manajemen adalah “jiwa-nya”. Organisasi tanpa 

manajemen dapat diibaratkan bagai raga tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian 

tidak mungkin berfungsi atau mati. Sebaliknya, manajemen tanpa organisasi sama 

dengan kiwa tanpa raga, yang berati tiada terbentuk, yang berarti tiada tujuan 

yang akan dicapai, sebab adanya tujuan kalau ada organisasi. Dengan kata lain, 

suatu organisasi dibentuk karena ada tujuan yang akan dicapai (Onong, 1998:94) 

Sebagai sebuah manajemen, humas dalam sebuah organisasi biasanya 

menjalankan fungsinya melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan; meliputi penetepan tujuan dan standar, penetuan 

aturan dan prisedur, pembuatan rencana serta ramalan apa yang 

akan terjadi. 

b. Pengorganisasian; memberikan tugas terpisah kepada masing-

masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan dan 
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menetapkan jalur wewenang, menetapkan sistem komunikasi, serta 

mengoordinir kerja setiap karyawan dalam satu tim yang solid dan 

terorganisasi, 

c. Pengkomunikasian; rencana-rencana yang telah disusun lalu 

dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan 

metode yang sesuai. Dalam tahap ini harus dijelaskan tindakan 

yang diambil serta alasan jatuhnya pilhan tersebut. 

d. Pengawasan; menentukan standar, membandingkan penampilan 

sesungguhnya dengan standar tadi dan melakukan perbaikan 

apabila diperlukan. 

e. Penilaian; menilai segi berhasil dan tidaknya, apa sebab-

sebabnya, apa yang sudah dicapai, apa faktor penghambatnya. 

Bagaimana hasil pelaksanaan tugas dan sebab-sebabnya (Rosady, 

2007: 2-3) 

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. 

Pekerjaaan humas perusahaan bukan saja mengumpulkan artikel, dan 

terkesan ‘omong doang’, namun dalam pekerjaannya kita harus melakukan hal-hal 

penting seperti survey tempat, dan melakukan evaluasi tentang apa yang kita 
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lakukan. Jika memang terdapat suatu kesalahan pahaman masyarakat tentang 

perusahaan tempat dimana humas itu bekerja, maka ia harus bisa mengakali 

dengan cara apapun untuk mengembalikan citra perusahaan tersebut. 

Pekerjaan humas sangat erat kaitannya dengan pers. Apalagi humas 

perusahaan. Humas perusahaan harus bisa mencari penyebab terjadi kesalah 

pahaman dengan media massa. Media massa yang hanya ‘asal mencari berita’ 

biasanya akan menuliskan apapun yang ia ketahui secara sepihak tentang hal yang 

terjadi pada suatu perusahaan. Memang itu melanggar kode etik jurnalistik, 

namun biasanya untuk mendapatkan uang, wartawan menulis berita yang 

seharusnya tidak di tulis. Peran humas disini sangat penting, karena dengan 

adanya humas kita bisa mengklarifikasi berita yang dianggap salah. 

Humas perusahaan harus bisa secerdik mungkin dalam menyusun strategi 

untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, apalagi di zaman yang 

semakin banyak persaingan ini. Dunia humas saat ini sudah memasuki era yang 

disebut era kompetisi, di mana pembentukan, pemeliharan dan peningkatan citra 

(termasuk reputasi) menjadi sangat krusial (penting). 

Dengan banyaknya perusahaan, maka persaingan makin ketat. Peran 

humas, bukan hanya menyebarkan informasi kepada khalayak agar mendapatkan 

opini dan penangkapan kesan mereka terhadap perusahaan. Humas juga harus bisa 

membangun kepercayaan khalayak tentang perusahaan. Maka dari itu pekerjaan 

humas tidak terlepas dari two way communication (Komunikasi dua arah). 
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2.1.3. Aktivitas Kehumasan  

Mengacu kepada pola strategi Public Relations (1990) tersebut di atas, 

maka menurut Ahmad S. Adnanputra, Presiden Institut Bisnis dan Manajemen 

Jayakarta, batasan pengertian tentang strategi Public Relations adalah :  

“Alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public 

relations dalam kerangka suatu rencana public relations (public relations plan). 

Sebagaimana diketahui sebelumnya, public relations/Humas bertujuan untuk 

menegakkan dan mengembangkan suatu “citra yang menguntungkan” (favorable 

image) bagi organisasi/ perusahaan, atau produk barang dan jasa terhadap para 

stakehodersnya sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka strategi kegiatan Humas/PR semestinya 

diarahkan pada upaya mengarap persepsi para stakeholder, akar sikap tindak dan 

persepsi mereka. Konsekuensinya, jika startegi penggarapan itu berhasil maka 

akan diperoleh sikap tindak dan persepsi yang menguntungkan dari stakeholder 

sebagai khalayak sasaran. Pada akhirnya akan tercipta suatu opini dan citra yang 

menguntungkan. (Ruslan, 2003) Penggiatan tujuan dan target dari rangkaian 

perencanaan dalam metode Circle PR Programming & Communication yang akan 

dicapai tersebut bisa berupa “citra” atau “kepercayaan” dari publik sasaran atau 

masarakat umum. Tujuan dan sasaran pokok tersebut harus realistis, bukan 

khayalan serta dapat diukur, baik secara kualitas maupun kuantitas, bermanfaat 

bagi semua orang atau individu, menyebutkan jangka waktu pencapaian dan 

jangka waktu berlaku. Tujuan sasaran tersebut dapat mengikat, baik untuk 

kepentingan organisasi dan publik internal maupun publik eksternal dan sebagai 
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feedback-nya adalah dapat menciptakan citra positif.  Metode rangkaian tahapan 

perencanaan, penggiatan dan komunikasi Circle PR Progamming & 

Communication melalui rangkaian delapan langkah sukses perencanaan untuk 

pencapaian tujuan dan sasaran pokok perusahaan tersebut yang disusun secara 

sistematis dan logis. Terdapat unsur-unsur fleksibilitas dan dinamika, baik dalam 

keadaan perusahaan yang normal, untuk mengahadapi berbagai tantangan situasi 

dan kondisi suatu perencanaan, dan penggiatan komunikasi yaitu, mulai dari 

promosi, meluncurkan suatu produk barang dan jasa. Circle PR Programming & 

Communication dapat dipergunakan untuk suatu “solusi” atau pemecahan 

(problem solving) mengahadapi krisis ketidak percayaan yang sewaktuwaktu bisa 

terjadi pada setiap perusahaan atau organisasi. (Ruslan, 1999). 

Di lain pihak, Public Relations Society of America (PRSA), sebuah 

organisasi public relations yang terbentuk pada tahun 1947 di Amerika, pada 

tahun 2002 merumuskan aktivitas-aktivitas humas sebagai berikut : 

1. Community Relations. Hubungan publik yang memfokuskan diri 

pada komunitas yang berkaitan dengan keberlangsungan 

organisasi/perusahaan. 

2. Counseling. Para profesional public relations hendaklah secara 

rutin memberikan masukan/pertimbangan kepada pihak 

manajemen sebelum mereka mengambil keputusan, membuat 

kebijakan, membangun relasi atau melakukan komunikasi dengan 

berbagai macam publik. Jajaran manajemen menyatakan kepada 

publik “apa yang meraka lakukan” sedangkan profesional atau 
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bagian humas membantu mendefinisikan dan mempresentasikan 

pesan tersebut untuk sampai ke publik. 

3. Development/Fundraising. Semua organisasi baik yang profit 

maupun non-profit dapat bertahan karena ada kontribusi dari pihak 

lain dalam bentuk waktu maupun uang. Peran humas yang 

menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan organisasi tersebut kepada 

pihak-pihak yang memiliki peluang atau kemampuan memberikan 

kontribusi. 

4. Employee/Member Relations. Sebagai bagian inti dari jalannya 

perusahaan, tugas public relations untuk menciptakan hubungan-

hubungan yang baik, tidak hanya sekedar pada para pekerja 

melainkan juga kepada keluarga pekerja. Dengan demikian akan 

terbentuk motivasi yang baik pula dan moral yang tinggi dari para 

pekerja sehingga loyal pada perusahaan. 

5. Financial Relations. Investor merupakan salah satu bagian 

terpenting dari sumber pendanaan perusahaan. Peran public 

relations adalah membangun jembatan komunikasi antara inverstor 

pemilik perusahaan, para pemegang saham, komunitas finansiao 

seperti bank, dan publik. 

6. Government Affairs. Inilah tipe aktivitas public relations yang 

memfokuskan diri menjalin hubungan baik dengan pihak 

pemerintahan. Karena sebagai perusahaan publik, tidak bisa 

dilepas-pisahkan hubungan dengan pemerintah. 
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7. Industry Relations. Perusahaan tidak hanya menjalin relasi yang 

terbatas pada konsumen/pelanggan semata, malainkan juga harus 

menciptakan relasi yang baik dengan perusahaan lain yang secara 

langsung berkaitan dengan bisnis perusahaan seperti pada supplier, 

distributor, agen bahkan relasi terhadap perusahaan kompetitor 

sekaligus. 

8. Issues Management. Manajemen isu melibatkan publik dalam 

jumlah besar demi terciptanya citra produk maupun citra 

perusahaan. Aktivitas public relations untuk mengembangkan 

manajemen isu ini sebagai bagian dari kekuatan perusahaan atau 

organisasi. 

9. Media Relations. Perkembangan teknologi dan pengaruhnya 

terhadap bentuk-bentuk media massa memberikan pengaruh yang 

berari bagi perusahaan. Liputan yang baik di media akan 

memberikan pencitraan yang baik pula bagi perusahaan, 

meingkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk 

perusahaan, dan akhirnya menumbuhkan minat pemodal untuk 

menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Aktivitas puublic 

relations inilah yang menjalin relasi dengan media dan 

mendapatkan kepercayaan dari liputan media. 

10. Marketin Communication. Komunisa dari aktivitas menjual 

produk, servis, maupun ide. Iklan-iklan yang dilakukan melalui 

berbagai media memberikan efek yang menguntungkan pada 
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aktivitas public relation. Bentuk kemasan produk yang unik dan 

bagaimana memajang produk di pasar merupakan terapan dari 

pembentukan citra perusahaan yang membedakan dari peusahaan 

lainnya. 

11. Minority Relations/Multicultural Affairs. Aktivitas humas yang 

memfokuskan diri pada terbentuknya relasi pada kelomppok 

minoritas yang secara langsung maupun tidak akan memberikan 

dampak publisitas perusahaan/lembaga. 

12. Public Affairs. Interaksi humas yang melibatkan para official 

dan pemimpin dari berbagai bentuk organisasi atau para pemegang 

kekuasaan. Relasi dengan komunitas maupun pemerintahan 

merupakan fokus dari aktivitas public relations. 

13. Special Event and Pubkic Participant. Aktivitas langsung yang 

melibatkan publik dan dilakukan oleh humas untuk menjalin 

interaksi antara oraganisasi/lembaga dengan publik. 

 

Strategi didefinisikan sebagai penentuan tujuan dan sasaran usaha jangka 

panjang, adopsi upaya pelaksanaan dan alokasi sumber daya yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan tersebut (Cutlip & Broom, 2006:353). Strategi merupakan 

pelaksanaan suatu perencanaan yang telah dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

rencana. Dalam suatu strategi terdapat kiat kiat yang merupakan tahapan dalam 

pelaksanaan suatu strategi, kiat-kiat ersebut digunakan untuk mencapai tujuan 

jangka pendek yang merupakan salah satu penunjang untuk mencapai tujuan 
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jangka panjang. Menurut Effendy (1995 : 32) dalam bukunya Ilmu Komunikasi, 

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai 

suatu tujuan. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi 

sebagai peta jalan yang hanya menunjukan arah saja, melainkan harus mampu 

menunjukan bagaimana taktik operasionalnya. Kata strategi mempunyai 

pengertian yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya 

juang. Artinya, menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya 

perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun 

dari luar. Kalau dapat, maka ia akan terus hidup, kalau tidak, ia akan mati 

seketika. Strategi membenarkan perusahaan atau organisasi melakukan tindakan 

pahit seperti amputasi (pengurangan unit usaha, dirumahkannya karyawan, 

pemangkasan, dan lain-lain) sepanjang hal itu dilakukan demi kehidupan 

perusahaan/organisasi dalam jangka panjang (Rhenald Kasali 2003:35). 

Mintzberg dan Quinn berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan lima hal, 

yaitu: 

1. Strategy as a plan. Strategi merupakan suatu rencana yang 

menjadi pedoman bagi organisasi untuk mencapai sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Strategy as a pattern. Strategi merupakan pola tindakan 

konsisten yan dijalankan organisasi dalam jangka waktu lama.   

3. Strategy as a position. Strategi merupakan cara organisasi dalam 

menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. 
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4. Stategy as a perspective. Strategi merupakan cara pandang 

organisasi dalam menjalankan berbagai kebijakan. Cara pandang 

ini berkaitan dengan visi dan budaya organisasi.  

5. Strategy as a play. Cara atau manufer yang spesifik yang 

dilakukan organisasi dengan tujuan untuk mengalahkan rival atau 

competitor. Sebuah strategi yang terencana dengan baik mampu 

menyusun dan mengatur sumber-sumber organisasi dalam hasil 

yang unik dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama 

berdasarkan kemampuan dan kelemahan internal, mengantisipasi 

perubahan dan tindakan yang dilakukan rival atau lawan. 

Pengertian strategi public relations (Ruslan, 2003:110) adalah: “alternatif 

optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam 

kerangka suatu rencana public relations. Defenisi strategi akan mengikuti tujuan 

strategi tersebut diciptakan, dan diharapkan berdampak terhadap organisasi atau 

institusi yang menciptakan strategi tersebut. Menurut Ahmad S. Adnanputra 

(Ruslan, 2007:134), strategi public relations adalah, “Alternatif optimal yang 

dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan public relations dalam kerangka 

suatu rencana public relations (public relations plan). Strategi public relations 

diarahkan kepada upaya-upaya menggarap persepsi para stakeholders untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Konsekuensinya, jika strategi 

public relations tersebut berhasil maka akan diperoleh sikap, tindakan dan 

persepsi yang menguntungkan dari stakeholders sebagai khalayak sasaran dan 

pada akhirnya akan tercipta opini atau citra yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  
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Menurut Cutlip, Center dan Broom (2000) dalam Ruslan (2008), 

pelaksanaan strategi PR dalam berkomunikasi dikenal dengan istilah “7-Cs PR 

Communications” adalah sebagai berikut: 

1. Credibility (Kredibilitas) 

Komunikasi dimulai dari suasana saling percaya yang diciptakan oleh 

pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk melayani publiknya 

yang memiliki keyakinan dan respect. 

2. Context (Konteks) 

Menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan 

sosial, pesan harus disampaikan dengan jelas serta sikap partisipatif. 

Komunikasi efektif sangat diperlukan untuk mendukung lingkungan sosial 

melalui pemberitaan di berbagai media massa. 

3. Content (Isi) 

Isi pesan dalam strategi ini, pesan harus menyangkut kepentingan orang 

banyak sehingga informasi dapat diterima sebagai sesuatu yang 

bermanfaat secara umum bagi masyarakat. 

4. Clarity (Kejelasan) 

Pesan disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti, serta 

memiliki pemahaman yang sama (maksud, tema dan tujuan) antara 

komunikator dan komunikan.   

5. Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi) 

Komunikasi merupakan proses yang tidak pernah berakhir, oleh karena itu 

dilakukan secara berulang-ulang dengan berbagai variasi pesan serta 
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pesan-pesan tersebut harus konsisten. Dengan cara demikian, akan mudah 

proses komunikasi, membujuk publiknya. 

6. Channels (Saluran) 

Menggunakan saluran media yang tepat dan terpercaya serta dipilih oleh 

khalayak sebagai target sasaran. Pemakaian saluran media yang berbeda, 

akan berbeda pula efeknya. Dalam hal ini seorang PR harus memahami 

perbedaan dan proses penyebaran informasi secara efektif. 

7. Capability of The Audience (Kapabilitas Khalayak) 

Memperhitungkan kemampuan yang dimiliki oleh khalayak. Komunikasi 

akan efektif bila beraitan dengan faktor-faktor seperti kebiasaan dan 

peningkatan kemampuan membaca dan pengembangan pengetahuan 

khalayak. 

Terdapat tiga jenis strategi public relations sebagai berikut: 

1.  Strategi persuasive 

Strategi persuasif memiliki ciri-ciri: 

a. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada 

kebutuhan atau kepentingan khalayak sebagai sasarannya. 

b. PR sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya 

membentuk sikap dan pendapat yang poistif dari masyarakat 

melalui rangsangan atau stimulasi.   

c. Mendorong publik untuk berperan serta dalam aktifitas 

perusahaan atau organisasi agar tercipta perubahan sikap dan 

penilaian 
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d. Perubahan sikap dan penilaian dari publik dapat terjadi maka 

pembinaan dan pengembangan terus-menerus dilakukan agar peran 

serta tersebut terpelihara dengan baik. 

2. Strategi melalui kontribusi pada tujuan dan misi perusahaan 

a. Menyampaikan fakta dan opini yang ada di dalam maupun di 

luar perusahaan. 

b. Menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari 

perubahan yang terjadi secara historis 

c. Melakukan analisa SWOT (Strength, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). 

3. Strategi dibentuk oleh dua komponen 

a. Komponen sasaran, yaitu satuan atau segmen yang akan digarap 

(stakeholder yang dipersempit menjadi publik sasaran (target 

publik). 

b. Komponen sarana, yaitu melalui pola dasar ‘The 3 C’s options’ 

yaitu : 

a) Conservation (mengukuhkan). 

b) Change (mengubah). 

c) Crystallization (mengkristalkan). 
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2.2. Citra Lembaga Sebagai Tujuan Aktivitas Kehumasan 

2.2.1. Pengertian Citra  

Tujuan humas salah stunya adalah untuk membangun citra atau image dan 

opini publik sesuai dengan ang dikehendaki. Citra akan telihat dan terbentuk 

melalui proes komunikasi. Citra juga bisa diartikan kesan atau pandagan 

seseorang terhadap objek. Jika kesan orang tersebut terhadap objek tertentu 

negatif, maka sudah tentu citra yang terbentuk akan negatif pula terhadap objek 

tersebut. 

Untuk membangun citra tidaklah mudah, melainkan harus melalui proses 

komunikasi, karena citra itu bersifat abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan, hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan oelh Rosady Ruslan, yaitu:  

1. Citra bersifat abstark, tetapi wujudnya bisa dirasakan dan hasil 

penelitian, penerimaan, kesadaran dan pengertian. Semacam rasa 

hormat publik luas terhadapa lembaga atau perusahaan. 

2. Kepercayaan, lebih mengarah kepada kesan dan pendapat atau 

penilian positif yang bersifat pandangan pribadi terhadap 

perusahaan. 

3. Realitas, sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan adalah 

realitas, jelas, terwujud, dapat terukur, dan hasil program dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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4. Manfaat, semua hasil  kerja sama dari berbagai pihak akan terasa 

manfaatnya bila tujuan perusahaan bisa tercapai dengan sukses. 

5. Keterkaitan, rencana yang dibuat dan disepakati harus konsisten 

dan dapat dilaksankan sampai tuntas dan berhasil. 

Citra adalah persepsi dari seorang penerima berdasarkan pertimbangan 

yang dimilikinya terhadap identitas perusahaan dan daya reflek interpretasi 

terhadap berbagai atribut perusahaan dari berbagai sumber. Citra memiliki sebuah 

interpretasi yang kompleks dimana masyarakat merasa berkepentingan terhadap 

sebuah organisasi. 

Citra adalah gambaran tentang realitas dan tidak harus selalu sesuai 

dengan realitas. Citra mencerminkan pemikiran, emosi dasn persepsi individu atas 

apa yang mereka ketahui. Terkadang, persepsi diyakini sebagai relitas karena 

persepsi membentuk citra (image marketing) yang bukan sekadar bisa tampil 

elegean denga iklan atau menyatakan sebagai yang terbesar atau terbaik, 

melainkan – lebih dari itu – mengupayakan agar nama dan reputasi 

(perusahaan/produk) serta persepsi publik semakin positif, kumpulan citra di 

benak khalayak atau publik membentuk reputasi korporat (corporate reputation). 

Reputasi mencerminkan persepsi publik terkait tindakan-tindakan perusahaan 

pada masa mendatang dibandingkan dengan pesaing utamanya. Jadi, reputasi bisa 

baik atau buruk, besar atau kecil, kuat atau lemah (Alifahmi, dalam Ardianto. 

2009:33)  

Sutisna (2001) mengemukakan image adalah realitas, seperti yang 

dikemukakan Bernstein dalam Gronroos. Oleh karena itu, program pengembangan 
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dan perbaikan citra harus di dasarkan pada realitas. Jika citra tidak sesuai dengan 

realitas dan kinerja kita tidak baik, itu adalah kesalahan kita dalam 

berkomunikasi. Jika citra sesuai dengan realitas dan merefleksikan kinerja kita 

yang buruk, itu berarti kesalahan kita dalam mengelola organisasi (Sutisna, dalam 

Ardianto. 2009:33)   

2.2.2. Citra Perusahaan atau Lembaga 

Frank Jefkins dalam Ardianto dan Soemirat (2004 : 114), menyimpulkan 

bahwa secara umum citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang 

suatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Sementara 

menurut David A. Arker, John G. Mayer (2011 : 298) citra adalah seperangkat 

anggapan, impresi atau gambaran seseorang atau sekelompok orang mengenai 

suatu objek bersangkutan. Salah satu jenis citra adalah citra perusahaan. Citra 

perusahaan atau lembaga ini terbentuk dari banyak hal, seperti misalnya dari 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan stabilitas 

di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, hubungan industri yang 

baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, kesediaan turut memikul tanggung 

jawab sosial dan komitmen mengadakan riset. Memiliki suatu citra perusahaan 

yang cemerlang dan positif, jelas merupakan keinginan dari setiap perusahaan 

atau lembaga.  

Citra perusahaan atau lembaga adalah adanya persepsi yang berkembang 

di benak publik terhadap realitas. Realitas dalam PR adalah apa yang tertulis di 

media. Terbentuknya citra perusahaan karena adanya persepsi. Menurut Kotler 

(2011: 97) persepsi adalah pandangan seseirang dalam menafirkan suatu peristiwa 
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berdasarkan informasi yang diterimanya. Untuk mendapatkan citra yang 

diinginkan, perusahaan harus memahami secara persis proses yang terjadi ketika 

publik menerima informasi mengenai kenyataan yang terjadi. PR dalam 

menyampaikan pesan-pesan secara tepat sasaran mampu menghimpun awareness 

dari public dan menumbuhkan citra positif dari publik terhadap perusahaan. Citra 

yang baik akan menumbuhkan reputasi yang baik pula dari suatu perusahaan.   

Citra perusahaan dikemukakan oleh Andreassen dan Lindestad (1997:74) 

bahwa corporate image is an overall evaluation og the company and is measured 

using three indicator: overall opinion of the company contribution to society and 

company network (citra perusahaan merupakan penilaian yang menyeluruh 

terhadap perusahaan dan diukur dengan menggunakan tiga indikator, pendapat 

mengenai perusahaan, pendapat mengenai kontibusi perusahaan terhadap 

masyarakat dan jaringan perusahaan). Dalam John Christie (2002:41) menyatakan 

bahwa “corporate image as what the organization transmits to its receivers about 

itself and how these projectoins are received”. Pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa citra merupakan apa yang organisasi sampaikan kepada para 

penerima mengenai dirinya dan hal-hal yang bagaimana dipertimbangkan untuk 

diterima. 

Menurut Petty dan Cacioppo, 1986 dalam Cornelissem (2000:120) 

berbagai tingkat pemahaman dalam konsep citra perusahaa didasarkan atas 

hubungan tingkat keterlibatan individu dengan objek dan tingkat dari 

pengembangan citra terhadap suatu objek. Keterlibatan tersebut dilihat sebagai 

sebuah konsekuensi dan kapasitas proses informasi bagi setiap individu sehingga 
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memotivasinya terhadap objek terebut. sebuah tingkat keterlibatan yang tinggi 

memiliki hubungan dengan sebuah tingkat dari pengembangan. Praya (1990) 

dalam Cornelissem (2000:120) mengenalkan tiga macam citra perusahaan 

berdasarkan tingkat pengembangnnya : 

1. Citra dilihat dari sebuah jaringan datau bagan struktur yang 

kompleks (pengembangan tingkat tinggi/high elaboration) 

2. citra dilihat dari suatu sikap penilaian (pengembangan tingkat 

menengah/midle elaboration) 

3. Citra dilihat dari suatu kesan global yang sederhana 

(pengembangan tingkat rendah/low elaboration) 

Citra perusahaan yang baik merupakan sebuah aset bagi kebanyakan 

perusahan, karena citra perusahaan memiliki suatu dampak terhadap persepsi 

pelanggan dari komunikasi dan operasi perusahaan uang sangat menghormati 

pelanggan. Gronroos (1990:169) menyebutkan citra mempunyai dua fungsi: 

1. citra perusahaan merupakan komunikasi dengan berbagai 

harapan 

2. citra perusahaan merupakan sebuah fungsi dari pengalaman 

yang paling baik sebagaimana berbagai harapan pelanggan. 

Siswanto Sutojo (2004:37) mengemukakan, citra perusahaan yang baik 

dan kuat mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1. daya saing jangka menengah dan panjang yang mantap. 

2. menjadi perisai selama masa kerisis. 

3. menjadi daya tarik eksekutif handal. 

4. meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. 

5. penghematan biaya operasional. 

Selanjutnya, Siswanto Sutujo (2004:39) juga mengemukakan bahwa 

keberhasilan perusahaan membangun citra dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor yaitu: 

1. Citra dibangun berdasarkan orientasi terhadap manfaat yang 

dibutuhkan dan diinginkan kelompok sasaran. 

2. Manfaat yang ditonjolkan cukup realistis. 

3. Citra yang ditonjolkan sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

4. Citra yang ditonjolkan mudah dimengerti kelompok sasaran. 

5. Citra yang ditonjolkan merupakan saran, bukan tujuan usaha. 

Kotler (2003) yang menyebutkan bahwa citra perusahaan menggambarkan 

sekumpulan kesan (impressions), kepercayaan (beliefs), dan sikap (attitudes), 

yang ada di dalam benak komsumen terhadap perusahaan. 

Pembentukan citra bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan hanya dalam 

waktu semalam. Pembentukan citra dalah sebuah proses. Dimana proses 
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pembentukannya yaitu citra adalah kesan yang diperoleh seorang berdasrkan 

pengetahuan dan pengertian tentang fakta-fakta dan kenyataan. Untuk mengetahui 

citra seseorang terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap objek 

terseut. Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang 

diterima seseorang. 

2.2.3. Citra Sebagai Sasaran Humas  

Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya “hubungan masyarakat” 

(intermassa:1992) ada beberapa jenis citra yang dikenal di dunia aktivitas humas, 

yaitu :  

1) Citra Cermin atau bayangan (Mirror)  

Citra yang diyakini oleh lembaga kesan orang luar terhadap lembaga atau 

perusahaan yang dipimpinnya itu tidak selamanya selalu dalam posisi 

baik. Setelah diadakan studi tentang tanggapan, kesan dan citra di 

masyarakat ternyata terjadi perbedaan antara yang diharapkan dengan 

kenyataan di lapangan, bisa terjadi justru mencerminkan negatifnya yang 

muncul.  

2) Citra Kini atau yang berlaku (current image)  

Citra merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang 

lembaga atau hal lain berkaitan dengan pelayanan.  

3) Citra Perusahaan atau Lembaga (corpotare image)  

Citra dari suatu organisasi secara keseluruhan atau citra yang berkaitan 

dengan sosok perusahaan atau lembaga sebagai tujuan utamanya, 

bagaimana menciptakan citra perusahaan yang positif, lebih dikenal serta 
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diterima oleh publiknya tentang kualitas pelayanan, keberhasilannya 

hingga berkaitan denga tanggungjawab sosial (social care)  

4) Citra Keinginan atau Harapan (wish image)  

Citra yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau 

perusahaan atau produk yang ditampilkan tersebut lebih dikenal (good 

awareness), menyenangkan dan diterima dengan kean yang selalu positif 

diberika (take and give) oleh publiknya atau masyarakat umum.  

5) Citra Majemuk (multiple image)  

Citra pelengkap dari citra perusahaan, misalnya bagaimana pihak humas 

akan menampilkan pengenalan (awareness) terhadap identitas perusahaan, 

atribut logo, brand’s name, seragam (uniform) dan penampilan para 

profesional. Kemudian diidentikkan ke dalam suatu citra majemuk 

(multiple image) yang di integrasikan terhadap citra perusahaan.  

6) Citra Penampilan (performance image)  

Citra penampilan kinerja atau penampilan diri profesional pada lembaga 

atau perusahaan yanmg selalu menyenangkan serta memberi kesan yang 

selalu baik. Kontek sebuah lembaga atau perusahaan dalam citranya 

adalah tanggapan atau kesan positif dari stakeholdernya terhadap 

eksistensi lembaga atau perusahaan dari segi pelayanannya yang 

menunjukkan bahwa stakeholder mengerti, memahami, percaya, merasa 

puas, simpati dan pada akhirnya terjadi kerjasama yang saling 

menguntungkan (partnership).   


