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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Public Relation 

Komunikasi pada saat ini telah menjadi cabang ilmu yang banyak 

diminati oleh kalangan masyarakat. Public Relation atau Hubungan 

Masyarakat merupakan salah satu dari cabang ilmu komunikasi. Public 

Relation merupakan sebuah tools yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan kepada masyarakat. Glenn Griswold dan Denny Griswold 

menyebutkan bahwa kegiatan Public Relation telah terjadi berabad-abad 

yang lalu (Syarifuddin, 2016:23). Pada zaman neolitik manusia telah 

melakukan kegiatan barter untuk tujuan terntu, baik itu untuk kepentingan 

dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Di dalam kegiatan 

tersebut pasti terjadi proses komunikasi yang mengandung unsur-unsur 

PR, dimana setiap orang saling memberikan keyakinan dan menarik 

perhatian. 

Tujuan, teknik, alat, dan standart PR terus berubah seiring 

berjalannya waktu. PR modern lahir di Amerika Serikat sekitar abad 20. 

Tokoh-tokoh yang berjasa pada saat itu antara lain, Ivy Leadbetter Lee, 

Arthur Page, George Creel dan Edward Bernays. Konsep PR pertama kali 

digunakan oleh presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson pada tahun 

1817. Dia mencoret kata State of Though dan menggantinya dengan kata 

“Public Relation”. Pada saat peringatan hari sarjana di yale low school, 

presiden Jefferson menyampaikan sambutannya yang berjudul “The 
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Public Relation and Duties and the Legal Proffesion” (Syarifuddin, 

2016:24). 

Perkembangan konsep PR yang lebih konkret di Amerika Serikat 

dimulai sekitar tahun 1900an yang dipelopori oleh Ivy Lee dengan “The 

Declaration of Principle”. Dengan deklarasi tersebut kemudian dia 

dianggap sebagai “The Father of Public Relation” (Syarifuddin, 2016:27). 

Pada tahun 1914, Ivy Lee menjadi penasehat pribadi John D. Rockefeller 

Jr dan baru pada tahun 1919 ia menggunakan istilah PR secara luas. Lee 

banyak memberikan sumbangan tentang teknik dan prinsip yang menjadi 

ciri khas PR. Dia juga yang kemudian menanamkan sebuah prinsip bahwa 

karena tugasnya yang berat maka seorang PR harus berada dalam 

kedudukan yang tinggi dalam manajemen. Menurut Lee  seorang praktisi 

PR harus diberi wewenang untuk mengatur arus informasi baik itu keluar 

maupun ke dalam. Selain dijadikan sebagai bapak Public Relation dia juga 

disebut sebagai pendiri biro kesultanan yang pertama. 

Selain berkembang dan berperan di Amerika, Public Relation juga 

berkembang lewat pemikiran  Erc Goldman dan Grunig. Menurut 

Goldman dan Gruig, konsep awal PR melekat dengan istilah-istilah seperti  

“the public be fooled era”, “press agent try”, “public be informed”, dan 

“public information era” (Syarifuddin, 2016:32). Selain itu, Grunig juga 

mengadopsi ide Thayer mengenai syncrhonic dan diachronic 

communication untuk menggambarkan dua pendekatan dalam PR. Tujuan 

syncronic adalah untuk menyinkronkan antara perilaku publik dengan 

organisasi. Tujuannya yaitu agar organisasi bisa mencapai tujuannya tanpa 
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mendapat pertentangan dari publiknya. Sementara itu tujuan diacrhonic 

communication adalah untuk menegosiasaikan kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh organisasi dengan publiknya. Tetapi pada akhirnya 

Grunig mengganti istilah syncrhonic dan diachronic communication 

dengan “assymetrical” dan “symetrical communication”. 

Pada era selanjutnya, model two way asymetrical mulai 

dikembangkan. Model ini mendapat pengaruh dari perkembangan 

propagandan dan ilmu-ilmu sosial dan manipulasi publik (dalam artian 

positif). Model ini lebih mengarahkan PR untuk lebih telling the truth to 

public. Model komunikasi ini diterapkan dalam penelitian untuk 

memenuhi harapan publik. Grunig berpendapat bahwa model ini 

merupakan pendekatan terbaik untuk praktisi PR. Sebuah departemen PR 

dikatakan baik ketika dia mampu membuat membuat organisasinya 

menjadi lebih baik dan efektif dari sebelumnya (Syarifuddin, 2016:33). 

Menurut para pakar hingga saat ini belum terdapat konsensus yang 

mutlak mengenai definisi PR. Sebagai acuan, salah satu definisi PR yang 

diambil dari The British Institute of Public Relation, berbunyi (Ruslan, 

2014:16): 

a. Aktifitas PR adalah mengelola komunikasi antara suatu 

lembaga atau organisasi dengan publiknya. 

b. Public Relation adalah memikirkan, merencanakan, dan 

mencurahkan daya untuk membangun dan menjaga saling 
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pengertian antara suatu lembaga atau organisasi dengan 

publiknya. 

PR pada hakekatnya merupakan kegiatan komunikasi. Akan 

tetapi agak berbeda dari kegiatan komunikasi lainnya. Secara hakiki 

kegiatan PR merupakan kegiatan two way communication. Rachmadi 

menyebutkan PR adalah salah satu bidang ilmu komunikasi praktis, 

dimana merupakan penerapan ilmu komunikasi pada suatu 

organisasi/perusahaan dalam melaksanakan fungsi manajemen (Soemirat, 

2016:10). Frank Jefkins mengemukakan dalam bukunya yang berjudul  

“Public Relation in Word Marketing” mengatakan bahwa PR adalah suatu 

sistem komunikasi untuk menciptakan kemauan balik.  

L. Bernays menyebutkan bahwa PR mempunyai tiga arti. 

Pertama, penerangan kepada publik. Kedua, persuasi ditunjukkan kepada 

publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku publik. Yang ketiga, upaya 

untuk menyatukan suatu sikap dan perilaku suatu lembaga. Kemudian 

Griswold berpendapat bahwa PR adalah fungsi manajemen  yang 

melakukan penilaian terhadap sikap publik, menyesuaikan kebijaksanaan 

tata kerja dari suatu organisasi atau perorangan dengan kepentingan publik 

dan melakukan program aksi untuk memperoleh pengertian dan 

persetujuan publik (Syarifuddin, 2016:7). 

2.1.1 Fungsi dan Peranan Humas 

PR memiliki peran dan fungsi yang sangat vital di dalam 

suatu institusi atau organisasi, karena PR merupakan bagian yang 
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akan menyampaikan informasi baik kepada pihak internal maupun 

eksternal  dalam upaya meningkatkan opini publik demi 

keuntungan organisasi atau lembaga tersebut. menurut Edward L. 

Bernay terdapat 3 fungsi utama PR yaitu (Ruslan, 2014:18): 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2. Memberikan persuasi untuk mengubah sikap dan 

perbuatan masyarakat secara langsung. 

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan 

masyarakat atau sebaliknya. 

Kemudian menurut pakar Humas International, Cultip & 

Centre, and Canfield (1982) fungsi PR dapat dirumuskan menjadi 

5 bagian, menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai 

tujuan bersama (fungsi melekat pada lembaga/organisasi), 

membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi 

dengan publiknya yang menjadi khalayak sasaran, 

mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi 

yang diwakilinya, atau sebaliknya, melayani keinginan publiknya 

dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen 

demi tujuan dan manfaat bersama, menciptakan komunikasi dua 

arah, mengatur arus informasi, dan publikasi, serta pesan dari 

badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi 

tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Ruslan, 2014:19). 
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Selain memiliki fungsi, seorang PR juga memiliki peranan 

penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Salah satu peranan 

humas dalam suatu lembaga adalah menjalankan komunikasi di 

lembaga tersebut. Menurut Glen Broom and David Dozier  Theaker 

pada dasarnya peranan PR terbagi dua yakni sebagai teknisi 

komunikasi dan manajer komunikasi, yang terbagi lagi menjadi 

empat yakni , penasehat ahli  (expert presccriber), fasilitator 

komunikasi (communication fasilitator), fasilitator proses 

pemecahan masalah (problem solving process fasilitator), teknisi 

tomunikasi (communication technician) (Idris, 2014:1150). 

2.1.2 Kegiatan dan Sasaran Humas 

Menurut H. Fayol ada beberapa kegiatan dan sasaran PR, 

adalah sebagai berikut (Ruslan, 2014:23): 

1. Membangun identitas dan citra perusahaan (Building 

corporate identity and image). Seorang humas dituntut 

untuk menciptakan citra positif untuk perusahaan dan 

mendukung kegiatan komunikasi timbal balik dua arah 

dengan berbagai pihak. 

2. Menghadapi Krisis (Facing of Crisis). Menangani 

keluhan (complaint) dan menghadapi krisis yang 

terjadi dengan membentuk manajemen krisis dan PR 

Recovery of image yang bertugas memperbaiki lost of 

image and damage. 
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3. Mempromosikan Aspek Kemasyarakatan (Promotion 

public causes). Mempromosikan yang menyangkut 

kepentingan publik dan mendukung kegiatan 

kampanye sosial. 

2.1.3 Manajemen Public Relation 

Manajemen berasal dari kata manage yang berarti 

memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing (Ruslan, 

2014:1). Manajemen dalam konteks strategi mempunyai peran 

untuk membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan dalam lingkungan usaha. Perubahan 

lingkungan tentu mempengaruhi prestasi perusahaan  dalam 

meraih keuntungan atau memberi kontribusi terhadap pihak-pihak 

yang terkait. 

PR mempunyai peranan yang penting dalam 

mengefektifkan organisasi dengan membangun hubungan jangka 

panjang dengan lembaga-lembaga strategis. Menurut Kasali 

(dalam Soemirat, 2015:90) proses PR sepenuhnya mengacu kepada 

pendekatan manajerial, proses itu terdiri dari 4 tahap yaitu: 

1. Fact Finding 

Mencari dan mengumpulkan fakta/data 

sebelum melakukan tindakan. Misalnya PR 

sebelum melakukan sesuatu kegiatan harus terlebih 

dahulu mengetahui, apa yang diperlukan publik, 

siapa saja yang termasuk ke dalam publik, 
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bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai 

faktor. 

2. Planning 

Berdasarkan fakta membuat rencana tentang 

apa yang harus dilakukan dalam menghadapi 

berbagai masalah tersebut. 

3. Communicating 

Rencana yang disusun dengan baik sebagai 

hasil pemikiran yang matang berdasarkan fakta/data 

tadi, kemudian dikomunikasikan atau dilakukan 

kegiatan operasional. 

4. Evaluating 

Mengadakan suatu evaluasi tentang suatu kegiatan, 

apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Evaluasi 

itu dapat dilakukan secara kontinyu. Hasil evaluasi 

ini menjadi dasar kegiatan PR berikutnya. 

2.1.4 Strategi Humas 

Sebuah pernyataan strategi menggambarkan bagaimana 

dalam sebuah konsep, suatu tujuan yang hendak dicapai 

memberikan panduan dan tema-tema untuk semua program 

(Bajari, 2013:436). Sebuah strategi umum harus dibuat garis 

besarnya atau suatu program dipecah menjadi beberapa strategi 

bergantung pada tujuan dan perencanaan khalayak. 
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Kaitan Public Relations dengan Strategi adalah yang 

menjalankan strategi dan mengaturnya bersama pimpinan adalah 

seorang praktisi PR (Sandra, 2006:21). Karena sesuai fungsinya 

seorang praktisi PR mempunyai pekerjaan untuk mengawasi segala 

macam kegiatan, baik itu ke dalam maupun ke luar lembaga. 

Sehingga apabila lembaga tersebut memiliki permasalahan praktisi 

PR dari lembaga tersebut yang harus mengetahui terlebih dahulu, 

agar dapat menyusun strategi untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Menurut Oliver menjelaskan bahwa strategi public 

relations adalah usaha yang terencana dan terus menerus untuk 

mencapai tujuan dan saling pengertian antara perusahaan dengan 

publiknya (Kholisoh, 2015:199). Oleh karena itu seorang praktisi 

PR harus bisa membuat strategi janngka panjang untuk suatu 

lembaga atau organisasi. Meskipun para ahli menyebutkan di 

masalalu waktu yang dicakup sekitar 25 tahun kedepan. Namun 

dewasa ini rencana jangka panjang tersebut berubah menjadi 5-10 

tahun kedepan. Alasannya adalah karena perubahan yang terjadi 

saat ini sangat sulit diterka arahnya. PR harus memiliki taktik 

tersendiri untuk menunjang keberhasilan suatu strategi yang ada. 

Agar perumusan strategi tersebut dapat diterima oleh kedua belah 

pihak. 

Kasali menyebutkan (Syarifuddin, 2016:80) rencana jangka 

panjang inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi praktisi PR 
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untuk menyusun berbagai rencana teknis, dan langkah komunikasi 

yang akan diambil sehari-hari. Agara dapat bertindak secara 

strategis, kegiatan PR harus menyatu dengan visi dan misi suatu 

organisasi atau lembaga. Berikut beberapa langkah untuk 

membantu praktisi PR menerapkan program kerjanya: 

1. Menyampaikan fakta dan opini, baik yang beeredar di 

dalam maupun di luar perusahaan. Bahan-bahan 

tersebut dapat diperoleh dari kliping media massa 

dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan 

penelitian terhadap naskah-nakah pidato pimpinan, 

bahan yang dipublikasikan suatu lembaga atau 

perusahaan tersebut, serta melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau 

dianggap penting. 

2. Menelusuri dokumen resmi lembaga atau organisasi 

dan mempelajari perubahan yang terjadi secara 

historis. Perubahan umumnya disertai dengan 

perubahan sikap perusahaan terhadap publik atau 

sebaliknya. 

3. Melakukan analisis SWOT (Strengths / kekuatan, 

Weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, dan 

yang terakhir Threats / ancaman). Meski tidak perlu 

menganalisis hal-hal yang berada diluar jangkauannya, 
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seorang praktisi PR perlu melakukan analisi yang 

berbobot mengenai persepsi baik dari luar maupun dari 

dalam lembaga atau organisasi atas SWOT yang 

dimilikinya. Misalnya menyangkut masa depan 

industri yang ditekuninya, citra yang dimiliki suatu 

lembaga, kultur yang dimiliki serta potensi lain yang 

dimiliki suatu lembaga atau organisasi. 

Komponen-komponen SWOT sendiri meimiliki kajian 

masing-masing. Seperti komponen Strengths dan Weakness dikaji 

dari unsur-unsur yang terdapat dari dalam lembaga atau organisasi 

itu sendiri. Sedangkan kedua komponen lainnya Opportunities dan 

Threats dikaji dari unsur-unsur yang terdapat di luar lembaga atau 

organisasi berada. 

Thomas L. Harris  (dalam Chamdiyati, 2017:13) mengataka 

bahwa terdapat tiga taktik (three ways strategi) dari strategi humas 

agar dapat melaksanakan program dalam mencapai tujuan (goals) 

yaitu: 

1. Push Strategi 

Strategi dorongan diperlukan untuk 

menggunakan kekuatan penjualan dan promosi 

perdagangan untuk mendorong produk melalui 

salura-saluran. Produsen secara agresif mendorong 
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produk kepada pengecer, dan pengecer secara 

agresif mendorong produk kepada konsumen 

2. Pull Strategi 

Strategi menarik memerlukan uang banyak 

atas periklanan, dan promosi konsumen agar 

permintaan menjadi lebih berkembang. Jika strategi 

ini efektif, para konsumen akan meminta produk 

kepada agen mereka, dan agen akan menanyakan 

produknya kepada konsumen. 

3. Pass Strategy 

Dalam strategi mendorong dan menarik, saya 

mengusulkan bahwa dimensi ketiga, yaitu strategi 

melewati, diperlukan pada pemasaran yang saat ini 

semakin kompleks. Itu didatangkan oleh faktor 

Kotler yang digambarkan pada mega marketing, 

terutama untuk keperluan memasuki pasar yang 

dihalangi atau dilindungi oleh partai lain daripada 

pengguna akhir. Partai ini termasuk, tetapi dengan 

tak ada arti terbatas, pembuat kebijakan pemerintah. 

pembuat undang-undang, regulator, partai politik, 

aktivitas, dan kelompok-kelompok kepentingan 

umum yang pernah mewakili tumbuhnya penyebab 

agenda, menarik, dan keprihatinan. 



22 
 

Strategi tersebut tidak hanya berlaku untuk memasarkan 

sebuah produk saja, melainkan juga berlaku untuk sebuah identitas 

kota (branding city). Dalam hal ini yang dimaksud produk adalah 

identitas kota yang akan dipromosikan (dibranding) kepada 

khalayak yang menjadi target sasarannya. 

Dalam proses penerapan strategi Publik Relations juga 

membutuhkan komunikasi efektif yang melibatkan komunikator 

dengan segala kemampuan (communications skill) untuk 

mempengaruhi konsumen dengan dukungan berbagai aspek teknis 

dan praktis dalam bentuk taktik atau strategi dalam pencapaian 

tujuan yang bersifat internal maupun eksternal (Artis, 2011:193). 

2.1.5 Humas dan Media 

Membangun relasi yang harmonis dengan media massa 

adalah langkah penting yang harus diambil oleh seorang PR. Relasi 

yang terjalin tersebut sifatnya sinergis dan saling membutuhkan 

satu sama lainnya. Berkenaan dengan PR dan press relation yang 

keduanya sama-sama menggunakan inisial “PR”, Frank Jefkins 

dalam bukunya Hubungan Masyarakat menyatakan jika kedua 

hubungan tersebut merupakan suatu yang sama. Definisi press 

relation menurut Frank Jefkins adalah “suatu kegiatan untuk 

mencapai publikasi atas penyiaran berita semaksimal mungkin, 

sedangkan informasi yang disebarkan melalui praktisi PR adalah 
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untuk menciptakan pengertian dan pengenalan kepada publik” 

(Ruslan, 2014:168). 

Kegiatan promosi menggunakan kekuatan media massa 

yang dilakukan secara tepat dan efisien merupakan langkah dasar 

dalam kehidupan bisnis organisasi. Untuk itu seorang praktisi PR 

harus benar-benar jujur ketika menyiapkan fakta kepada media 

massa. Fakta dengan nilai berita akan lebih disukai, apalagi berita 

tersebut relevan terhadap kepentingan banyak orang. Disini 

seorang praktisi PR harus bisa menjadi perantara yang sesuai 

karena disini reputasi lembaga atau organisasi dipertaruhkan.  

Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, membuat 

banyak bermunculan ragam media massa pada saat ini. Di 

Indonesia sendiri berkembang empat jenis media, media 

mainstream, media kuning atau yellow jurnalism, media profit, 

media baru atau internet. 

Munculnya medai baru telah mengubah cara seseorang 

dalam memproduksi, mendistribusikan, memamerkan, dan 

menyampaikan komunikasi. The Institute of Public Relation 

Research and Aducation mengumpulkan pemimpin kehumasan 

dan komunikasi pada akhir tahun 1997 dan meminta mereka 

menunjukkan sebuah perubahan potensial yang didorong dengan 

adanya perkembangan teknologi komunikasi dan dampak nyata 

dari hal tersebut terhadap dampak cara suatu lembaga atau 



24 
 

organisasi berkomunikasi (Scott, 2005:224). Hasilnya adalah 

internet membuat komunikasi dua arah yang dulunya tidak 

mungkin sekarang menjadi mungkin. Kedua lanskap media baru 

akan terus berubah untuk beberapa tahun kedepan dan akan terus 

berlanjut seiring berjalannya waktu. Yang ketiga teknologi 

memungkinkan mendistribusikan dan mendapatkan semakin 

banyak data dengan mudah dan cepat daripada sebelumnya. 

Relasi antara praktisi PR dan media massa tidaklah akan 

terhidar dari hambatan dan kendala. Keduanya memiliki persepsi 

yang berbeda dan sering kali berbenturan satu sama lain. Akibatnya 

informasi yang disediakan oleh praktisi PR dianggap biasa dan 

tidak jujur. Sebagai dua institusi yang berbeda, pasang surut 

hubungan antara PR dan media massa bukanlah menjadi hal yang 

aneh. Pasang surut hubungan ini terjadi karena adanya perbedaan 

antara orientasi PR dengan orientasi media. 

Kesimpulannya, definisi press relation adalah “suatu 

kegiatan khusus dari pihak PR untuk melakukan komunikasi 

penyampaian pesan, atau informasi tertentu yang bersifat 

kelembagaan, perusahaan/institusi, produk dan hingga kegiatan 

bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerja 

sama melalui pihak pers atau media massa untuk menciptakan 

publisitas atau citra positif” (Ruslan, 2014:169). 
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2.2 Humas Pemerintahan 

Pemerintah menyentuh segala aspek masyarakat, dan benar-benar 

segi pemerintahan yang secara erat memiliki ikatan dan mengendalkan 

hubungan masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan sukses apabila dapat 

memelihara  dan mempertahankan hubungan yang responsif dengan 

warga, berdasarkan pemahaman dan komunikasi dua arah yang saling 

menguntungkan. Tanpa adanya rakyat yang terinformasi dan aktif, 

pejabat-pejabat terpilih yang diangkat dapat kehilangan hubungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan nyata para pemberi 

suara mereka. 

Keberadaan unit kehumasan (Hubungan Masyarakat) di sebuah 

lembaga atau instansi milik pemerintah merupakan keharusan secaara 

fungsional dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang 

suatu kegiatan atau aktivitas instansi. Perbedaan pokok antara fungsi dan 

tugas HUMAS yang terdapat di dalam instansi pemerintah dengan non 

pemerintah (lembaga komersial) yaitu tidak adanya unsur komersial. 

Meskipun HUMAS pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam 

kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih 

menekankan terhadap public services atau demi meningkatkan pelayanan 

umum. Menurut Baker, praktik humas pemerintah telah bergeser dari 

interpersonal komunikasi (satu arah) ke arah the new electro-personal 

(komunikasi interaktif). Pemimpin pemerintah dan petugas humas mau 

tidak mau harus mengubah strategi dan taktik komunikasi mereka sesuai 

dengan era sekarang. Praktik-praktik humas pemerintah dalam masyarakat 
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demokrasi haruslah melayani informasi yang akurat dan berjalan secara 

dua arah, sehingga pemerintah dapat bergandengan tangan dengan 

masyarakat dalam membuat kebijakan publik (Idris, 2014:1149). 

Melalui unit kerja HUMAS pemerintah juga dapat menyampaikan 

informasinya atau menjelaskan mengenai kebijakannya dan tindakan 

tertentu serta aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban 

kepemerintahannya. HUMAS dapat berupa suatu alat atau saluran (The PR 

as tools or channels of government publication) untuk memperlancar 

jalannya interaksi dan penyebaran informasi mengenai publikasi 

pembangunan nasional melalui kerja sama dengan pihak pers, media cetak 

atau elektronik sehingga menggunakan media tradisional lainnya. 

2.2.1 Fungsi dan Peranan Humas Pemerintahan 

Secara garis besar HUMAS memiliki peran ganda yaitu: fungsi 

keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan 

tujuan dan kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada masyarakat 

sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, 

aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan 

instansinya atau tujuan bersama.  

Fungsi pokok HUMAS pemerintah Indonesia antara lain sebagai 

berikut (Ruslan, 2014:343): 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

2. Memberikan pelayanan, dan menyebar luaskan pesan 

atau informasi mengenai kebijaksanaan dan hingga 
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program-program kerja secara nasional kepada 

masyrakat. 

3. Menjadi komunikator dan sekaligus menjadi mediator 

yang proaktif dalam menjembatani kepentingan 

instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung 

aspirasi, serta memperhatikan keinginan-keinginan 

publiknya dipihak lain. 

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif 

dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan 

keamanan politik pembangunan nasional, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Sedangkan dasar pemikiran peranan Humas pemerintahan 

berlandaskan pada dua fakta dasar (Moore, 2004:489). Pertama, 

masyarakat mempunyai hak-hak untuk mengetahui. Oleh karena 

itu pejabat-pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat. Kedua, ada kebutuhan 

bagi pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang 

persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi 

dan dukungan dari masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi 

pemerintah dan publiknya dapat memperoleh suatu pengertian 

yang positif. 
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2.3 Citra 

Citra merupakan bagian penting dalam sebuah lembaga atau 

organisasi. Kelangsungan hidup sebuah lembaga atau organisasi 

bergantung pada citra yang dimilikinya. Citra perusahaan sangat penting 

karena hal ini merupakah hal yang berada dalam benak publik tentang 

lembaga atau perusahaaan tersebut. Citra adalah tujuan utama, dan 

sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia 

PR. Pengertian citra sendiri itu abstrak (tengible) dan tidak dapat diukur 

secara matematis, akan tetapi wujudnya bisa dirasakan dari penilaian baik 

dan buruk. 

Menurut Richard F. Generson citra adalah tantangan bagaimana 

konsumen, calon konsumen, dan juga pesaing menilai anda (Syarifuddin, 

2016:156). Penilaian dan tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan 

dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan 

menguntungkan bagi citra suatu lembaga atau organisasi, atau produk 

barang dan jasanya yang diwakili oleh pihak PR. Proses akumulasi 

kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-individu tersebut akan 

mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini 

publik yang lebih luas. 

Menurut Frank Jefkins ada enam jenis citra (image) yang dikenal 

di dunia aktivitas PR, dan dapat dibedakan satu dengan yang lain sebagai 

berikut (Ruslan, 2014:77): 



29 
 

1. Citra Bayangan (mirror image). Citra ini biasanya melekat 

pada pemimpin suatu lembaga atau organisasi terkait 

pandangan orang lain. 

2. Citra Kini (current image). Meerupakan kesan baik yang 

diperoleh dari orang lain tentang lembaga atau organisasi 

atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. 

3. Citra Keinginan (wish image). Citra keinginan adalah seperti 

apa yang diinginkan oleh pihak manajemen terhadap suatu 

lembaga atau organisasi dengan memnerikan kesan positif 

kepada publik. 

4. Citra Perusahaan (corporate image). Jenis citra ini adalah 

berkaitan dengan bagaimana menciptakan citra perusahaan 

yang positif lebih dikenal serta diterima oleh publiknya. 

5. Citra Serbaneka (multiple image). Bagaimana pihak PR akan 

menampilkan pengenalan (awarness) terhadap identitas 

perusahaan. 

6. Citra Penampilan (performance image). Bagaimana 

penampilan performa profesional dari lembaga atau 

organisasi tersebut. 

Telah banyak bukti pada pengalaman praktek PR di lapangan, 

begitu citra dan kepercayaan masyarakat sudah terganggu atau mengalami 

suatu krisis, maka para pejabat PR tersebut akan menghadapi resiko yang 

cukup berat. Kesimpulannya, citra dari suatu lembaga atau organisasi, 
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bentuk pelayanan jasa dan lain sebagainya yang hendak dicapai oleh PR 

pada sistem terbuka pada era globalisasi serba kompetitif tersebut, intinya 

tidak bisa terlepas dari kualitas jasa pelayanan yang telah diberikan. Nilai 

kepercayakan yang merupakan amanah dari publiknya, serta good will 

(kemauan baik) yang ditampilkan oleh suatu lembaga atau perusahaan 

bersangkutan. 

2.3.1 Faktor Pembentuk Citra   

Citra dalam sebuah lembaga atau organisasi dapat 

terbentuk dari berbagai sebab, antara lain (Syarifuddin, 2016:157): 

1. Identitas Fisik. Secara fisik citra sebuah lembaga atau 

organisasi dapat dilihat dari pengenalan visual, audio, 

dan media komunikasi yang digunakan. 

2. Identitas Nonfisik. Berhubungan dengan identitas 

lembaga atau organisasi yang tidak dapat dilihat 

dengan mata telanjang. Misalkan, sejarah dan 

filosofinya. 

3. Kualitas Hasil, Mutu dan Pelayanan. Selain identitas, 

citra sebuah lembaga atau organisasi dibentuk oleh 

hasil dan mutu produknya. 

4. Aktivitas dan Pola Hubungan. Jika sebuah lembaga 

atau organisasi telah memiliki mutu yang terjaga, maka 

hubungan dengan konsumen dan rekan juga perlu 

menjadi catatan tersendiri. 
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Proses pembentukan citra dalam struktur kognitif yang 

sesuai dengan pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John 

S. Nimpoeno lewat diagram adalah sebagai berikut (Soemirat,

2016:114): 

Gambar 2.1 

2.3.2 Manfaat Citra 

Menurut Siswanto Sutojo citra suatu lembaga atau 

organisasi yang kuat mempunya beberapa manfaat sebagai berikut 

(Syarifuddin, 2016:159): 

1. Daya saing jangka menengah dan panjang yang bagus.

Di mana citra lembaga atau organisasi yang baik dan

kuat akan menjadi identitas yang tidak mudah ditiru

oleh pihak lain.

2. Menjadi prisai selama masa krisis. Lembaga atau

organisasi yang telah memiliki citra yang baik dan kuat

akan lebih mudah mendapatkan maaf dari publiknya.
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3. Menjadi daya tarik eksekutif andal. Lembaga atau 

organisasi yang mempunyai citra baik dan kuat akan 

memiliki kekuatan untuk memotivasi dan menahan 

eksekutif handal yang menjadi penggerak lembaga atau 

organisasi terkait. 

4. Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran. Dengan 

citra yang telah terbentuk dengan baik, maka ketika 

akan menerjunkan produk baru akan lebih mudah dan 

dalam melakukan strategi pemasaran tidak akan 

sebesar sebelum adanya citra. 

Penghematan biaya operasional. Sebuah lembaga atau 

organisai yang telah memiliki citra yang kuat akan membutuhkan 

biaya yang lebih sedikit ketika akan mengenal produk baru 

ketimbang lembaga yang belum memiliki citra yang bagus. 




