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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. Pengertian Public Relations 

Istilah Public Relations merupakan penggabungan dari dua kata yaitu, 

public atau masyarakat dan relations atau hubungan. Public relations atau 

humas (hubungan masyarakat) merupakan sesuatu yang belum begitu 

familiar, belum dikenal atau masih asing di telinga masyarakat. Padahal, 

aktivitas public relations di Indonesia berkembang demikian pesat sejalan 

dengan kemajuan di berbagai bidang, baik di pemerintahan, perusahan swasta, 

BUMN (badan usaha milik Negara), organisasi nirlaba, atau lembaga swadaya 

masyarakat (Ardianto, 2014:1). Aktivitas Public Relations adalah mediator 

untuk menjembatani kepentingan organisasi, lembaga atau perusahaan dengan 

publicnya yang terkait dengan kegiatan public relations itu sendiri dan 

menurut Tanri Abeng, public relations tidak dapat dipisahkan dari proses 

perkembangan dunia usaha secara menyeluruh (Ardianto, 2014:7) 

 

Penjelasan di atas adalah sedikit gambaran terkait public relations dan 

peran vital public relations pada sebuah lembaga atau perusahaan, untuk lebih 

jelasnya, akan dikemukakan defenisi public relations yang telah dianggap 

sebagai batas pengertian public relations itu sendiri. Menurut IPR (institute of 

public relations) public relations adalah keseluruhan upaya yang dilakukan 
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secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik (good will) dan saling pengertian antara suatu organisasi 

dengan segenap khalayaknya (Jefkins & Yadin, 2014: 9). Dari defenisi public 

relations yang dipaparkan oleh institute of public relations dapat kita lihat 

bahwa disini aktivitas public relations adalah aktivitas yang terencana, 

berkelanjutan, dan dapat di ukur bukan aktivitas yang sifatnya insidental dan 

tidak terencana.  

 

Frank Jefkins berpendapat bahwa public relations adalah bentuk 

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara suatu 

organisasi dan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (mutual understanding) 

(Jefkins & Yadin, 2014: 10). Sejalan dengan pengertian IPR (institute of 

public relations), jefkins memberikan penjelasan public relations yang 

terpusat pada bentuk komunikasi yang terencana dengan memperhatikan 

tujuan yang menjadi target kegiatan public relations tersebut. 

 

Pada bulan Agustus 1978, terjadi pertemuan asosiasi-asosiasi Public 

relations seluruh dunia  yang bertempat  Meksiko, dari pertemuan tersebut 

menghasilkan pernyataan  defenisi public relations yang dikenal dalam dunia 

public relations sebagai The Mexican Statement. Defenisi public relations dari 

The Mexican Statement sebagai berikut: 
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Praktik PR adalah sebuah seni sekaligus ilmu social yang menganalisis 

berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap kemungkinan 

konsekuensinya, memberi masukan dan saran kepada pemimpin organisasi, 

serta menerapkan program-program yang terencana  untuk melayani 

kebutuhan organisasi dan kepentingan khalayaknya (Jefkins & Yadin, 2014: 

11). 

Aspek terpenting dari defenisi yang dihasilkan oleh The Mexican 

Statement terletak pada kemampuan seorang praktisi public relations untuk 

menganalisis kecenderungan yang muncul pada publiknya, tentu setiap model 

analisis akan berbasis pada data-data yang ditemukan dilapangan dan masih 

memperhatikan kebutuhan lembaga atau perusahaan dan kepentingan 

khalayak. Selanjutnya, Ardianto memaparkan defenisi public relations yang 

dikutip dari buku Effective public relations karya Cutlip, Center dan Broom, 

yaitu: 

Public relations is the management function wich evaluate public attitudes, 

identifies the policies and procedures of an individual or an organization with 

the public interest, and plans and executes a program of action to earn public 

understanding an acceptances (Public relations adalah fungsi manajemen 

yang menilai sikap-sikap public, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan 

prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan 

public dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan 

pengakuan public) (Ardianto, 2014: 8). 

Penjelasan diatas mengisyaratkan bahwa posisi public relations sangat 

penting bagi sebuah lembaga atau institusi, mulai dari penilaian terhadap 

sikap public, sampai pada tahap identifikasi kebijakan lembaga atau institusi 

berdasarkan kepentingan public itu sendiri. Disamping itu hal ini dapat 

menjadi teknis kerja seorang praktisi Public relations. 
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Pada hakekatnya beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas 

memfokuskan perhatiannya pada model pengelolaan komunikasi untuk 

membangun hubungan baik antara lembaga dengan publiknya.  

2.1 Pengertian Pemerintahan 

Menurut Inu Kencana Syafii (2001) Pemerintahan adalah suatu ilmu 

dan seni, dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin 

pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta 

dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan 

sebagai ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu 

dapat dipelajari dan di ajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun 

forma, universal sifatnya, sestematis serta spesifik(khas). 

2.2 Public Relations dalam Pemerintahan 

Dalam dunia pemerintahan, Public Relations bertugas menjalankan 

kebijakan public dan pelayanan public. Salah satu kegiatan public relations 

pemerintahan dalam bidang kebijakan public adalah memberikan berbagai 

informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat masyarakat, 

sedangkan dalam pelayanan public adalah memberikan pelayanan terbaik, 

dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan 

terhadap masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif 

(Ardianto, 2014:239). 
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Menurut Betty Nilla humas pemerintah juga memiliki tugas untuk 

menginformasikan kepada public mengenai aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah (nila sari, 2012:73)  

Selanjutnya, Elvinaro Ardianto menyatakan bahwa esensi dari tujuan 

public relations dari dunia pemerintahan adalah membuat berbagai program 

pemerintahan yang dapat membentuk meningkatkan dan memelihara citra 

positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini public yang 

menguntungkan (Ardianto, 2014:240). Jika melihat tujuan dari public 

relations dalam dunia pemerintahan, tidak ada bedanya dengan public 

relations di berbagai bidang, yang menjadi pembeda hanyalah pada ruang 

lingkupnya. 

2.3 Tugas Pokok Humas Pemerintahan 

Tugas pokok Humas pemerintahan secara rinci tercermin dalam visi 

dan misi praktisi Humas Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007
1
 

tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah 

Bab II pasal 4.  

 

 

 

                                                           
1
 https://terataistudyclub.files.wordpress.com diakses oleh Risman Silawane pada tanggal 4 januari 

2017 

https://terataistudyclub.files.wordpress.com/
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Visi  

Visi praktisi Humas Pemerintah adalah terciptanya SDM humas pemerintah, 

terbentuknya system manajemen humas pemerintah dan iklim yang kondusif 

dan dinamis untuk kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan. 

Misi  

a. Membangun citra dan reputasi positif aparatur pemerintah dan aparatur 

negara. 

b. Membentuk opini public 

c. Menampung dan mengolah pesan dan aspirasi masyarakat 

d. Megklasifikasikan data dan informasi yang berkembang di masyarakat 

e. Mensosialisasikan kebijakan dan program kebijakan pemerintah 

Penjelasan tentang visi dan misi praktisi humas di atas tentu telah menjadi 

patokan umum tugas yang diemban oleh praktisi humas pemerintah dan ini 

menjadi semua praktisi humas yang ada di instansi pemerintahan. 

2.4 Fungsi Humas Pemerintahan/public relations pemerintah 

Selanjutnya dalam peraturan menteri yang sama dalam BAB III pasal 6, 

dijelaskan juga tentang fungsi Humas Pemerintahan, yaitu: 

Fungsi Humas Pemerintah adalah sebagai juru bicara lembaga, 

fasilitator,memberi pelayanan informasi kepada public, menindaklanjuti 

pengaduan public, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, 

produk dan jasa lembaga, menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal 
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yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dan 

pemangku kepentingan.
2
 

Betty nila sari juga memaparkan beberapa fungsi pokok humas 

pemerintah dalam bukunya humas pemerintahan antara lain sebagai berikut. 

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah 

Diterima atau tidaknya kebijaksanaan pemerintah oleh masyarakat sangat 

ditentukan bagaimana humas mengkomunikasikan kebijakan itu kepada 

masyarakat 

2. Menyiapkan informasi  

Humas menyampaikan informasi kepada public, mengenai kebijakan, 

aktivitas, dan prestasi dari suatu instansi melalui media massa. 

3. Menjadi komunikator atau juru bicara dan sekaligus sebagai mediator 

yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah disatu 

pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan keinginan 

publiknya di lain pihak 

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi 

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

5. Membuat laporan 

                                                           
2
 https://terataistudyclub.files.wordpress.com diakses oleh Risman Silawane pada tanggal 4 januari 

2017 

https://terataistudyclub.files.wordpress.com/
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Humas mengatur dan mengumpulkan program-program untuk memelihara 

dan mempertahankan kontak antara perwakilan organisasi dan public 

(Nilla sari, 2012:83-84) 

Berdasarkan pemaparan tentang fungsi humas diatas dapat kita 

simpulkan bahwa humas pemmerintahan atau public relations pemerintahan 

berfungsi sebagai perantara pemerintah dengan publiknya dalam mengawal 

dan mengamankan kebijakan, menyampaikan informasi serta membuat 

kegiatan yang mendukung kinerja pemerintah, dan menjalin kerja sama 

dengan media massa sehingga pesan dari pemerintah dapat dimengerti oleh 

public. 

2.5 Klasifikasi Public Relations dalam Pemerintahan 

Menurut pendapat Sam Black dalam bukunya Practical Public 

Relations, yang dikutip oleh Onong Uchjana humas atau public relations 

diklasifikasian menjadi dua yaitu Humas pemerintahan pusat (central 

government) dan Humas pemerintahan daerah (local government) (Effendy, 

1986:47). Pengklasifikasian yang di buat oleh Sam Black lebih melihat pada 

konteks pengorganisasian dan mekanisme kerja pada humas pemerintahan 

pusat dan humas pemerintahan daerah. 
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   2.6 Public Relations pemerintahan pusat 

Pada humas pemerintahan pusat (central government) dapat dijelaskan 

bahwa humas mempunyai dua tugas, yaitu: 

 pertama, menyampaikan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, 

perencanaan, dan hasil yang telah dicapai: kedua, menerangkan dan 

mendidik public mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan 

hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari (Effendy, 

1986:48). 

Demikian penjelasan tentang mekanisme kerja Humas atau Public 

Relations dari Sam Black yang dikutip oleh Onong Uchjana, tentu mekanisme 

kerja ini ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersangkutan.  

2.7 Public Relations pemerintahan daerah 

Pada hakikatnya  Humas pemerintah daerah (local government) ini 

sama saja dengan Humas atau public relation pemerintah pusat dalam hal 

tugas, pengorganisasian dan mekanisme kerja yang membedakan keduanya 

hanya pada ruang lingkup kerja. Humas pemerintah pusat lebih memusatkan 

konsentrasinya kepada negara secara keseluruhan dan hubungan antar negara 

negara, sedangkan humas pemerintah daerah konsentrasinya terpusan pada 

pengembangan citra daerah tersebut.  

Onong Uchjana mengutip pendapat Sam Black dalam bukunya yang 

sama, menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan penting humas pemerintah 

daerah, yakni: 
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1. To keep citizens informed of the council’s policy and its day by day 

activities (memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijaksanaan 

lembaga beserta kegiatannya sehari-hari) 

2. To give them a opportunityof expressing viewson important new projects 

before final decision are taken by council (memberi kesempatan kepada 

mereka untuk memberikan pandangannya mengenai proyek baru yang 

penting sebelum mengambil keputusan) 

3. To enlighten citizens on the way in wich the system of local government 

works and to inform them of their rights and responsibilities (memberikan 

penerangan kepada penduduk mengenai cara pelaksanaan system 

pemerintahan daerah dan mengenai hak hak dan tanggung jawab mereka) 

4. To promote a sense of civic pride (mengembangkan rasa bangga sebagai 

warga negara)   

      (Effendy, 1986:48).   

Teknik pelaksanaan dari pengorganisasian dan mekanisme kerja 

Humas pemerintahan daerah tentu berbeda dari daerah satu dan lainnya, 

tergantung daripada permasalahan, fasilitas dan kondisi sosiokultur yang ada 

di daerah tersebut. 

2.8 Model perencanaan PR Pemerintahan 

Dalam menjalankan tugas sebagai penghubung antara pemerintahan 

dengan publik, seorang pejabat PR harus memiliki kecerdasan dalam melihat 

fenomena yang muncul, hal ini akan berkaitan dengan persiapan serta 

langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi fenomena tersebut. 
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Berikut adalah langkah-langkah model perencanaan Public relations 

dalam dunia       pemerintahan mengacu pada Management by Objective 

(MBO): 

1. Client/employer objectives (tujuan klient). Apa tujuan dilakukan 

komunikasi dalam menentukan kebijakan public dan pelayanan public, 

dan bagaimana mencapai tujuannya. 

2. Audience/public (khalayak/public). Public mana yang menjadi sasaran 

penyampaian pesan, dan bagaimana public dapat mendukung tercapainya 

tujuan organisasi (pemerintahan) 

3. Publics objective (tujuan public). Apa yang public ingin ketahui dan 

bagaimana menyampaikan pesan kepad public yang sesuai keinginan 

mereka? 

4. Media channel (saluran media). Media apa yang digunakan agar dapat 

mencapai public, bagaimana dapat menggunakan multi saluran (media 

berita, brosur, peristiwa khusus, surat langsung) yang dapat memperkuat 

pesan diantara public-public kunci. 

5. Media channel objectives (sasaran saluran media). Apakah setiap 

gatekeeper (redaktur media) mencari sudut pandang berita? Mengapa 

publikasi tertentu  menjadi informasi informasi yang memiliki daya 

Tarik? 
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6. Source and question (sumber dan pertanyaan). Siapa yang menjadi 

sumber informasi utama dan sekunder? Siapa pakar yang akan 

diwawancarai? 

7. Essence of the message (esensi pesan). Apakah komunikasiyang 

direncanakan mempengaruhi public? Apakah pesan dirancang untuk 

mengubah sikap dan perilaku? 

8. Nonverbal support (dukungan nonverbal). Fotografi, grafis, film, artwork 

(bentuk ilustrasi lainnya) dapat memperjelas dan memperindah pesan 

tertulis. (Nager,Alen dan Wilcox dalam Ardianto, 2014:242) 

Dan adapun unsur-unsur perencanaan public relations dalam dunia 

pemerintahan, yaitu: (1) Situasi, (2) Tujuan, (3) Publik, (4) Strategi, (5) 

Taktik, (6) Kalender/Jadwal Kegiatan atau Time Table, (7) anggaran, (8) 

evaluasi (Wilcox dalam Ardianto, 2014:244) 

 2. 9 Kegiatan Public Relations di Pemerintahan 

Kegiatan Public Relations dalam dunia pemerintahan sering mengacu 

kepada dua hal, internal dan eksternal. Kegiatan PR yang bersifat Internal, 

yaitu: 

1. Mengadakan analisis terhadap kebijakan partai politik yang sudah dan 

sedang berjalan. 
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2. Mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan dari dari analisis yang telah 

dilakukan terhadap kebijakan public, baik yang sedang berjalan maupun 

terhadap kebijakan public baru. 

Kegiatan Public Relations yang bersifat eksternal, yaitu memberikan 

atau menyebarkan pernyataan-pernyataan secara jujur dan objektif kepada 

public, dengan dasar mengutamakan kepentingan public (Ardianto, 2014:214) 

Menurut Canfield yang dikutip oleh ardianto (Ardianto, 2014:215) 

menjelaskan tentang Kegiatan PR yang harus mengemban tiga fungsi, yaitu: 

1. Mengabdi kepada kegiatan umum 

2. Memelihara komunikasi yang baik 

3. Menitik beratkan pada moral dan perilaku yang baik. 

Kegiatan PR dalam dunia pemerintahan harus ditujukan untuk 

kepentingan public, sehingga pejabat PR harus mampu menciptakan, 

membina, serta memelihara hubungan baik ke dalam maupun ke luar. Dengan 

alasan inilah, lembaga pemerintahan harus memiliki seorang pejabat PR yang      

2.9 Konsep Aktivitas PR Pemerintahan 

Aktivitas public relations atau humas di setiap instansi hampir 

semuanya sama, yaitu peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan, 

penyebarluasan informasi melalui jumpa pers, sosialisasi, penyusunan pidato, 

penerbitan majalah, menulis press release, periklanan di media massa 

membuat kliping berita dan melayani pers (Nilla sari, 2012: 85) 
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Beberapa hal menjadi bagian dari aktivitas humas pemerintah/PR 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. Pembangun hubungan internal dan ekternal 

b. Penyelenggara pertemuan antara instansi 

c. Institusi yang tidak diskriminatif 

d. Penyelenggara koordinasi antar instansi 

e. Penyedia informasi pemerintah 

f. Pengatur pertemuan instansi pemerintah dengan berbagai media massa 

g. Pendorong upaya pemberdayaan masyarakat 

h. Pengelola sarana dan prasarana kehumasan pemerintah 

i. Pembentuk citra positif instansi pemerintah 

j. Penyebar informasi pemerintah dan pembangunan. 

Selain itu praktisi PR pemerintahan juga harus mengadakan analisis 

dan evaluasi. Analisis berkaitan dengan kebijakan yang menjadi objek 

analisisnya. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kepentingan public 

atau sebaliknya malah merugikan yang kedua adalah evaluas yang berkaitan 

dengan efek yang ditimbulkan dari kebijakan ini dan  juga evaluasi berbagai 

pemberitaan di media tentang instansi tempat dia bekerja. Karena 

ketidaksiapan PR atau Humas dalam menjawab pertanyaan akan mengundang 

kecurigaan dan memancing pers untuk membuat berita yang tidak baik 

tentang pemerintah (Nilla sari, 2012: 86) 
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2.12 Citra 

Citra adalah suatu hal yang penting dalam struktur masyarakat, citra 

adalah gambaran masyarakat kepada suatu objek tertentu. Menurut Elvinaro 

Ardianto Citra adalah perasaan dan gambaran diri public terhadap perusahaan, 

organisasi atau lembaga: kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek orang 

atau organisasi (Ardianto, 2014:62). 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian citra 

adalah: gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, 

organisasi atau produk (Ardianto, 2014:63). Pengertian citra itu sendiri 

abstark, tidak nyata, tidak bias digambarkan secara fisik, Karena citra hanya 

ada dalam pikiran. Walaupun demikian, wujudnya bias dirasakan dari hasil 

penilaian baik dan buruk. Menurut Ardianto tedapat lima (5) jenis citra, yaitu: 

1. Citra bayangan (mirror image) adalah citra yang melekat pada orang 

atau anggota-anggota organisasi, dan citra yang dianut oleh orang 

dalam mengenai pandangan luar organisasinya. Citra bayangan itu 

hamper selalu tidak tepat, atau tidak sesuai dengan kenyataan 

sesungguhnya. 

2. Citra yang berlaku (current image) adalah kebalikan dari citra 

bayangan atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai 

suatu organisasi. 

3. Citra yang diharapkan (wish image)adalah suatu citra yang ingin 

diharapkan oleh pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan 
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citra yang sebenarnya. Biasanya, citra yang diharapkan itu lebih baik 

atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. 

4. Citra perusahaan atau citra lembaga (corporate image) adalah citra 

dari organisasi secara keseluruhan. 

5. Citra majemuk (multiple image) banyak jumlah pegawai (individu), 

cabang atau perwakilan dari sebuah perusahaan atau organisasi dapat 

memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Variasi citra tersebut 

harus ditekan seminimal mungkin dan citra perusahaan harus 

ditegakkan secara keseluruhan (2014:63). 

Pendapat tersebut didukung juga oleh Frank Jafkins yang dikutip oleh 

Daniel yadin (2014:76-77).  

1. Citra bayangan (Mirror Image) 

Citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai 

pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak 

tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, dalam situasi ini sering muncul 

fantasy bahwa “semua orang menyukai kita”. 

2. Citra yang berlaku (current image) 

Suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak luar mengenai 

organisasi. Namun citra ini berlaku tidak selamanya, bahkan 

terkadang tidak sesuai harapan Karena semata-mata terbentuk dari 
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pengalaman atau pengetahuan orang luar yang biasanya serba 

terbatas. 

3. Citra yang diharapkan (wish image) 

Adalah suatu citra yang diharpkan oleh manajemen, atau seperti apa 

yang diinginkan dan di capai oleh pihak management terhadap 

lembaga atau perusahaan. 

4. Citra perusahaan. (corporate image) 

Citra perusahaan berkaitan dengan jati diri perusahaan sebagai tujuan 

utama sehingga bias diterima oleh publiknya, seperti: tentang 

sejarahnya, kualitas layanan, keberhasilan, tanggung jawab social 

(social care). 

5. Citra majemuk. (mulitple image) 

Citra majemuk lebih berkaitan dengan segala aspek untuk lebih 

memperkenalkan identitas perusahaan dengan menggunakan 

banyaknya jumlah individu (pegawai) yang berada di lembaga 

tersebut. Seperti: atribut logo, brands name, seragam (uniform), front 

linner, sosok gedung, menyamakan jenis dan warna mobil dinas, 

penampilan para profesionalnya. 

6. Citra yang baik dan buruk  (performance image) 

Citra yang baik dan buruk lebih ditujukan kepada subjeknya 

bagaimana kinerjanya bagaimana penampilan diri (performance 

image) para professional lembaga atau organisasi yang serba 
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menyenangkan dan selalu baik, misalnya: dalam memberikan 

pelayanan, menyambut tamu dengan baik, berkata jujur. 

  Dari berbagai jenis dan penjelasan citra diatas dapat kita simpulkan 

bahwa citra adalah  sesuatu yang dating Karena adanya perbuatan. Dalam 

aktivitas public relations citra adalah hasil akhir yang ingin dicapai, tentu 

dalam hal ini adalah citra yang positif. Dan untuk mendapatkan citra yang 

positif dari public dibutuhkan strategi dan taktik dalam menyampaikan 

informasi sehingga tujuan dari segala aktivitas public relations dapat tercapai.  

  2.13 Membangun Image/ Citra 

Sebuah lembaga atau perusahaan akan lebih optimal dalam mencapai 

tujuan  yang telah      ditentukan yaitu pembentukan citra positif dan reputasi 

yang baik dapat diukur dari aspek manajemennyaa. Pemilihan strategi taktik 

adalah konten yang penting dalam tahap perencanaan (planning) pada aspeng 

manajemen. Strategi taktik yang tepat dan dengan mempertimbangkan public 

kunci merupakan proses yang wajib mendapatkan perhatian khusus ketika 

menjalankan aktivitas manajemmen PR. Salah satu pilihan strategi untuk 

membentuk citra positif adalah dengan menjalin hubungan dengan media atau 

media relations, ini merupakan upaya untuk membangun image melalui 

publikasi media massa dengan sasaran eksternal lembaga atau instansi. 

Menurut pendapat Frank Jefkins yang dikutip oleh soemirat dan 

ardianto, defenisi hubungan media (media relations) adalah suatu usaha untuk 
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mencapai pemuatan atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan atau 

informasi ( dari PR) dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman 

khalayak organisasi atau perusahaan yang bersangkutan (Ardianto, 2014: 

264). Tujuan pokok diadakannya media relations adalah untuk menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman public terhadap organisasi. 

Tujuan pokok hubungan media diwujudkan oleh praktisi public 

relations melalui kegiatan media, yakni: siaran, berita atau news release. 

Disini seorang praktisi PR harus memperhatikan dengan detail kelayakan 

naskah berita yang akan dimuat di media massa. Kelayakan naskah 

merupakan sebuah strategi pengujian materi informasi yang hendak 

dipublikasikan di media massa. Tips yang diberikan jefkins untuk menguji 

kelayakan berita ialah: 1. Undanglah berbagai media guna mengikuti suatu 

acara pers yang khusus untuk menjajaki kelayakan berita, 2. Berikan 

pertanyaan kepada pers seperti, apakah berita layak untuk di cetak/disiarkan?, 

apakah foto ini sesuai ketentuan pers? (Jefkins dalam yadin, 2014:120). 

Ketika pesan yang akan dipublikasikan melalui media telah melewati tahapan 

pengujian barulah diserahkan kepada pihak media massa untuk siap 

dipublikasi. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan media relations memiliki 

posisi yang sangat penting. Daya jangkau media yang luas menjadi alasan 

kuat sehingga aktivitas media relations ini perlu dilakukan oleh setiap praktisi 

PR. Dengan menggunakan media sebagai instrument penyalur pesan dan 
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informasi, satu lembaga atau organisasi akan dengan mudah mendapat 

perhatian dari public. Dan dari perhatian inilah kepercayaan public akan mulai 

terbentuk, sehingga citra positif perusahaan dapat diraih. 

 

 


