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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Public Relations

Public Relations dalam suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai ujung 

tombak perusahaan, sebab public relations dalam tugasnya harus mampu menjalin 

hubungan yang baik dengan publik-publik perusahaan. Menjembatani publik 

dengan perusahaan menjadi tugas pokok seorang public relations agar mampu 

menciptakan hubungan yang baik diantara keduanya. The British Institute of Public 

Relations mendefinisikan humas sebagai: an effort to establish and maintain mutual 

understanding between organization and its public (suatu upaya untuk membangun 

dan mempertahankan saling pengertian antara organiasi dan publiknya) (Morissan, 

2010). 

Dany Griswold, editor PR News, pada tahun  1948 mengungkap tentang 

batasan PR adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan 

berbagai kebijakan dan prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan 

kepentingan publik, dan membuat perencanaan  dan melaksanakan suatu program 

kerja dalam upaya memperoleh pengertian dan pengakuan publik (Soemirat dan 

Ardianto, 2008). 

Pada bulan November 1982, the Public Relations Society of America 

(PRSA) secara formal mengeluarkan “Official Statement on Public Relations” 

(Pernyataan formal tentang public relations). Ketua panel pita biru mencoba 

memberika anggotanya sebuah defisini public relations ini yang menekankan pada 
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kontribusi public relations kepada masyarakat. Sebagai tambahan aspek konseptual 

di dalam definisi, panel menyimpulkan bahwa aktivitas, hasil, dan pengetahuan 

diperlukan dalam praktik public relations. Elemen yang umumnya ditemukan 

dalam definisi public relations adalah sebagai berikut dikutip dari (John 

Simanjuntak, dkk, 2009 ; 13) : 

1. Menjalankan program yang terencana dan berkesinambungan dari 

manajemen organisasi 

2. Menjalankan relasi antara organisasi dengan publiknya 

3. Memonitor awareness (kesadaran), opinion (opini), attitude (sikap), dan 

behaviour (perilaku) baik dari dalam dan luar organisasi 

4. Menganalisa dampak kebijakan, prosedur, dan aksi terhadap publik 

5. Menyesuaikan kebijakan, prosedur, dan aksi yang ditemukan menimbulkan 

konflik atas keinginan publik dan kelangsungan organisasi 

6. Mengkonsultasikan manajemen dalam membuat kebijakan baru, prosedur, 

dan aksi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya  

7. Membentuk dan memelihara komunikasi dua arah antara organisasi dengan 

publiknya 

8. Membuat perubahan spesifik atas awareness (kesadaran), opinion (opini), 

attitude (sikap), dan behaviour (perilaku) baik dari dalam dan luar 

organisasi 

9. Menghasilkan relasi baru dan/atau memelihara relasi antara organisasi 

dengan publiknya  

  Frasel P. Seitel, Senior Vice President dan director of Public Relations 

Affairs The Chase Manhattan Bank, dalam bukunya The Practice of Pendidikan 
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dan Penelitian Public Relations, telah merangkum berbagai macam definisi Public 

Relations menjadi 88 kata, yaitu :  

Public Relations is a distinctive management function  which help establish 
and maintain mutual lines of communications, understanding, acceptance, 
and cooperation between and organization and its publics, involves the 
management problems or issues, helps management to keep informed on 
and responsive to public opinion, defines emphasiszeteh responsibility of 
management to serve the public interest helps management keep abrest of 
and effectively utilize change, serving as an early warning system to help 
anticipate trends, and uses research and sound and ethical communication 
techniques as its principal tools. 
 

  Public Relations merupakan fungsi manajamen yang membantu 

menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi, pengertian, dukungan, serta 

kerjasama suatu organisasi/perusahaan dengan publiknya dan ikut trelibat dalam 

menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Public Relations membantu 

manajemen dalam penyampaian informasi dan tanggap terhadap opini publik. 

Public Relations secara efektif membantu manajemen memantau berbagai 

perubahan (Seitel, 1992 dalam Soemirat dan Ardianto, 2008 :13). 

  Di sisi lain, fungsi utama hubungan masyarakat menurut Edward. L. 

Bernays dikutip dalam (Liliweri, 2011: 658) yaitu : 

1. Penerangan kepada publik 

2. Persuasi ditujukan kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah laku 

publik 

3. Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga 

A.1 Publik dalam Public Relations 

 Menurut Soerjono Soekamto yang dikutip dalam (Djoenarsih, Sunarjo, 

1984 :19) publik berupa kelompok yang tidak merupakan kesatuan, dalam 

berinteraksi secara tidak langsung melalui media komunikasi baik media 



14 
 

komunikasi secara umum misalnya pembicaraan secara pribadi, desas-desus, 

mellaui media komunikasi seperti pers, radio, televisi, film dan sebagainya.  Frank 

Jefkins yang dikutip oleh (Fajar, 2009 : 56-57), publik adalah kelompok atau orang-

orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun 

eksternal. Sedangkan menurut Ummi Abdurrachman yang dikutip oleh (Fajar, 

2009:56) mengemukakan publik sebagai sekelompok individu yang mempunyai 

kepentingan dan minat yang sama pada hal yang sama, publik tersebar 

dimanamana, tidak saling mengenal, bisa kecil, bisa besar. Sedangkan Zawawi 

(2000) memiliki pengertian sederhana mengenai publik yakni sekelompok orang 

yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama. 

 Dikutip dari (Soemirat, Ardianto , 2002 : 15), publik dalam Public Relations 

dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu : 

1. Publik Internal dan publik eksternal 

Internal Publik yaitu publik yang berada di dalam organisasi/perusahaan 

seperti supervisor, karyawan pelaksana, manajer, pemegang saha dan 

direksi perusahaan. Eksternal publik secara organik tidak berkaitan 

langsung dengan perusahaan seperti pers, pemerintah, pendidik/dosen, 

pelanggan, komunitas dan pemasok. 

2. Publik primer, sekunder, dan marginal 

Publik primer bisa sangat membantu atau merintangi upaya suatu 

perusahaan. Publik sekunder adalah publik yang kurang begitu penting dan 

publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting. Contoh, anggota 

Federal Reserve Board of Governor (dewan gubernur cadangan federal) 

yang ikut mengatur masalah perbankan, menjadi publik primer untuk 
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sebuah bank yang menunggu rotasi secara teratur, dimana anggota legislatif 

dan masyarakat menjadi publik sekundernya 

3. Publik tradisional dan publik masa depan 

Karyawan dan pelanggan adalah publik tradisional, mahasiswa/pelajar, 

peneliti, konsumen potensial, dosen dan pejabat pemerintah (madya) adalah 

publik masa depan. 

4. Proponents, opponent, dan uncommitted 

Diantara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan 

(opponents), yang memihak (proponents) dan ada yang tidak peduli 

(uncommitted). Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini 

agar dapat dengan jernih melihat permasalahan (Seitel, 1992:13-14). 

5. Silent majority dan vocal minority 

Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan complaint (keluhan) atau 

mendukung perusahaan, dapat dibedakan antara yang vokal (aktif) dan yang 

silent (pasif). Publik penulis di surat kabar umumnya adalah the vocal 

minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya, namun jumlahnya tak 

banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak 

kelihatan suara atau pendapatnya (Kasali, 1994:11). 

  Berdasarkan adanya dua jenis publik bagi perusahaan yakni publik internal 

dan publik eksternal, maka tujuan Public Relations pun diarahkan melalui dua 

macam tugas yang setiap bagian memiliki tugas masing –masing : 

a.   Internal Public Relations 

  Kegiatan Public Relations ke dalam perusahaan diperlukan untuk memupuk 

adanya suasana yang menyenangkan diantara para karyawannya, komunikasi antara 
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bawahan dan pimpinan atau atasab terjalin dengan akrab dan tidak kaku, serta 

meyakini rasa tanggung jawab akan kewajibannya terhadap perusahaan. 

Komunikasi yang dilakukan Public Relations kepada publik internal bersifat 

interpersonal face to face persuasive communication yakni komunikasi 

antarpersonal secara tahap yang mengandung ajakan (Effendy, 2002:108) 

b.  Eksternal Public Relations 

  Bagi suatu perusahaan, hubungan dengan publik di luar perusahaan 

merupakan suatu keharusan yang mutlak. Pada kenyataannya publik eksternal suatu 

organisasi yang terdiri atas banyak orang itu berbeda –beda kepentingannya dengan 

suatu organisasi tertentu, karenanya bebrbeda pula teknik pembinaan hubungan 

dengan mereka itu. (Effendy, 2002:112) 

A.2 Eksternal Public Relations 

  Hubungan dengan publik diluar perusahaan merupakan keharusan yang 

mutlak. Karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa bekerja sama 

dengan perusahaan yang lain. Karena itu perusahaan harus menciptakan hubungan 

yang harmonis dengan publik-publik khususnya dan masyarakat umumnya. 

  Salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan publik eksternal 

secara informatif dan persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti 

dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi 

dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikan (publik) sehingga 

timbul rasa tertarik. 

 Tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relations seperti : 
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a. Menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan 

menerapkan metodenya 

b. Mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama 

kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik 

c. Mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan 

objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan 

perkembangan perusahaan 

d. Ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi 

staf ke arah yang efektif 

e. Mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan 

dan selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. 

f. Kegiatan Eksternal Public Relations ini ditujukan untuk publik eksternal 

organisasi/perusahaan, yaitu keseluruhan elemen yang berada di luar 

perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan, seperti 

masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing  dan 

lain sebagainya 

  Adapun Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang Public 

Relations Officer, yaitu (Wursanto, 1985) :  

a.      Hubungan dengan komunitas (community relations)  

  Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan 

sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Dengan begitu 

menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari 
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mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari 

lingkungan yang merupakan milik bersama. Hubungan dengan komunitas ini 

seringkali diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility. 

b.      Hubungan dengan pelanggan (costumer relations)  

  Membina hubungan baik dengan pelanggan, dilakukan agar dapat 

meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan 

perusahaan itu sendiri. Menurut Seitel (2001 : 455) tujuan hubungan konsumen 

antara lain : 

a. mempertahankan pelanggan lama,  

b. menarik pelanggan baru,  

c. memasarkan/memperkenalkan produk atau jasa baru,  

d. memudahkan penanganan keluhan pelanggan dan  

e. mengurangi biaya. Costumer relations dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain plant tour, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan 

special events. 

c.       Hubungan dengan  media massa dan pers (media  & press relations)  

  Hubungan dengan media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung atau 

media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas berbagai 

kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan 

pihak publik.  Dengan hubungan baik dengan media dan pers, perusahaan bisa 

mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-pemberitaan negatif atau 

salah tentang perusahaan di media massa. Hubungan dengan pers dapat dilakukan 

melalui kontak formal dan kontak informal. Bentuk hubungan melalui kontak 
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formal antara lain konfrensi pers, wisata pers (press tour), taklimat pers (press 

briefing), dan resepsi pers. Sedangkan bentuk hubungan melalui kontak informal 

antara lain keterangan pers, wawancara pers, dan jumpa pers (press gathering). 

d.      Hubungan dengan pemerintah (government relations)  

Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan dalam 

menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-kebijakan 

pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan aturan pemerintah 

dan tidak melanggar hukum. 

A.2.1 Government Relations 

  Pemerintah merupakan salah satu publik eksternal dari sebuah 

perusahaan. Peranan pemerintah masih begitu terasa dalam mengatur dunia usaha 

melalui kebjikannya yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan. Keberadaan 

perusahaan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah, tentunya harus 

memiliki hubungan yang baik. Peranan bagi seorang yang dapat melobi pemerintah 

dalam spesialis PR disebut Government Relations. Menurut Kasali (2000) 

Government Relations adalah suatu bagian khusus dari tugas public relations yang 

membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah terutama untuk 

kepentingan mempengaruhi peraturan dan perundang-undangan. Kasali pun 

menambahkan bahwa Government Relations memiliki fungsi untuk memantau 

secara berkala kebijakan pemerintah (baik yang membatasi maupun yang memberi 

peluang tertentu), membina hubungan baik dengan pejabat pemerintah dan 

melakukan lobi untuk mempercepat dan mempermudah suatu perizinan. 
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A.2.1.1 Tujuan Government Relations 

Berikut tujuan government relations menurut (Kasali, 2000 : 118) : 

1. Meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga 

tinggi negara 

2. Memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area 

yang mempengaruhi bidang usaha mereka 

3. Mendorong partisipasi para pemilih (rakyat) pada setiap lapisan 

pemerintahan 

4. Mempengaruhi undang-undang yang berdampak pada ekonomi 

rakyat dan pelaksanaannya 

5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan 

6. Mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat membaca tanda-

tanda peraturan 

7. Mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi 

perusahaan, seperti izin investasi, izin eksploitasi hasil alam, dan 

sebagainya 

8. Meningkatkan pemahaman satu sama lain 

9. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan 

menghadapi krisis 

A.2.1.2 Kepentingan Pemerintah 

Pemerintah selain memiliki wewenang untuk membuat kebijakan, 

pemerintah juga memiliki beberapa kepentingan di dalam dunia usaha. Kasali (2000 

: 118) memaparkannya dalam hal berikuti ini : 
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1. Dunia usaha adalah penggerak pembangunan yang memutar roda 

perekonomian. Dunia usaha diharapkan mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan kepada orang banyak 

2. Dunia usaha dipungut pajak. Semakin besar perusahaan tentu akan 

semakin besar pula pajak yang dapat disetorkan kepada pemerintah 

3. Dunia usaha adalah mitra pemerintah untuk mengelola hasil bumi dan 

kekayaan negara. Karena peranannya yang vital, maka pemerintah di 

negara berkembang cenderung berhati-hati sekali pemerintah harus 

melindungi karyawan (upah minimum dan keselamatan kerja), 

melindungi komunitas dari polusi dan limbah yang dibuang perusahaan, 

dan di lain pihak pemerintah melindungu dunia usaha dari berbagi 

gejolak, fisik, maupun non fisik. 

B. Sikap Publik dalam Program Public Relations 

  Seperti yang dijelaskan Scott M. Cutlip dan Allen H, Center, dalam 

Ruslan  (2005 : 6) “Public Relation merupakan fungsi manajemen yang menilai 

sikap publik, mengidentifikasikan kebijksanaan dan tata cara seseorang atau 

organisai demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu 

program untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya” . 

Melalui pemaparan ini dapat dikatakan bahwa seorang PR selain mampu 

menciptakan sebuah program atau kegiatan perusahaan, PR juga dituntut untuk 

dapat mengevaluasi sikap publik terhadap program tersebut. Menurut 

(Lindenmann, 1993) salah satu langkah mengevaluasi program PR pada Level 3 

‘advanced level” adalah dengan menilai sikap publik. Oleh sebab itu, perlu bagi 

seorang PR untuk mampu mengevaluasi sikap publik agar dapat mengetahui dan 
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melakukan tindakan terhadap sikap publik yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. 

B.1 Sikap 

 Menurut Ahmadi (2007 : 148) Sikap adalah kesadaran individu yang 

menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan yang mungkin akan terjadi. 

Sehingga menurut Ahmadi, sikap akan menentukan sifat, hakikat, baik perbuatan 

sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Zanna dan Rempel yang dikutip 

oleh (Sarwono, 2010 : 82) sikap adalah reaksi evaluatif yang disukai atau tidak 

disukai terhadap sesuatu atau seseorang, menunjukkan kepercayaan, perasaan, atau 

kecenderungan perilaku seseorang. Menurut L.L Thursione (1946) yang dikutip 

dalam (Ahmadi, 2007) berpendapat sikap sebagai tingkatan kecenderungan yang 

bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan objek psikologi, seperti 

simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Gerungan (1986) 

mendefinisikan sikap sebagai sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan 

sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh 

kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang objek tadi.   

 Soemirat (2002 :116) mengemukakan bahwa sikap adalah kecenderungan 

bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi 

atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk beperilaku 

dengan cara tertentu tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi 

sikap menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sehingga sikap 

mengandung aspek evaluatif arttinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. 
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B.1.1 Komponen Sikap 

 Travers (1997), Gagne (1977) dan Cronbach (1977) yang dikutip dalam 

(Ahmadi, 2007 : 151-152) menyetejui bahwa terdapat 3 komponen dalam sikap, 

yakni : 

 

1. Komponen Kognitif 

Berupa pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada 

informasi, yang berhubungan dengan objek. Misalnya : Orang tahu bahwa 

uang itu bernilai, karena melihat harganya dalam kehidupan sehari-hari. 

Sikap kita terhadap uang itu mengundang pengertian bahwa kita tahu 

tentang nilai uang 

2. Komponen Afektif 

Menunjuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang 

berhubungan dengan objek. Objek disini dirasakan sebagai menyenangkan 

atau tidak menyenangkan. Misalnya : Jika orang mengatakan bahwa mereka 

senang uang, ini melukiskan perasaan mereka terhadap uang. 

3. Komponen Konatif 

Melibatkan salah satu predisposisi untuk bertindak terhadap objek. 

Misalnya : Karena uang adalah sesuatu yang bernilai, orang menyukainya, 

dan mereka berusaha (bertindak) untuk mendapatkan gaji yang besar. 

 Crespi yang terdapat dalam (Cutlip, et al , 2006 : 245) mengemukakan 

bahwasanya sikap terdiri dari empat komponen, yakni : 
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1. Kerangka referensi evaluatif (nilai dan kepentingan) 

2. Kognisi (pengetahuan dan keyakinan) 

3. Afeksi (perasaan). Karena banyak orang menggunakan istilah sikap untuk 

mode afektif saja, sedangkam ada juga yang menggunakannya secara 

umum, maka penggantian nama ini bisa menghindari kerancuan antara 

respons aktif dengan sistem sikap secara keseluruhan 

4. Kecenderungan (conation) (niat perilaku) 

B.1.2 Faktor-Faktor Perubahan Sikap 

  Sikap dapat muncul dikarenakan adanya stimulus. Sikap dapat tumbuh dan 

berubah dipengaruhi oleh rangsangan di lingkungannya. Ahmadi (2007 : 157-158) 

membaginya dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

1. Faktor Internal 

  Faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini 

berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan 

mengolah pengaruh pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap 

pengaruh dari luar itu biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap di 

dalam diri manusia, terutama yang menjadi minat perhatiannya. 

Misalnya : orang yang sangat haus, akan lebih memperhatikan 

perangsang dapat menghilangkan hausnya itu dari perangsang-

perangsang yang lain. 

2. Faktor Eksternal 

  Faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini berupa 

interkasi sosial diluar kelompok. Misalnya : Interaksi antara manusia 
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yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui 

alat-alat komunikasi seperti: surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain 

sebagainya. 

  Dalam hal ini Sherif mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah 

atau dibentuk apabila : 

a. Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia 

b. Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dari satu pihak 

Faktor ini pun masih tergantung pula adanya : 

- Sumber penerangan itu memperoleh kepercayaan orang banyak/ 

tidak 

- Ragu-ragu atau tidaknya menghadapi fakta dan isi sikap baru itu 

  Grunig (1992) yang dikutip dalam (Cutlip, et al , 2006 : 242) berpendapat 

adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap publik, yakni : 

1. Pengenalan Problem 

Merepresentasikan sejauh mana orang menyadari bahwa ada yang tidak 

beres dalam suatu situasi, dan karena mereka tahu bahwa mereka butuh 

informasi 

2. Pengenalan Batas-batas 

Merepresentasikan sejauh mana orang memandang diri mereka dibatasi 

oleh faktor eksternal, dan sejauh mana mereka memandang bahwa mereka 

dapat berbuat sesuatu untuk situasi itu. Jika orang mengira bahwa mereka 

bisa berbuat sesuatu atau bisa memengaruhi situasi problem, mereka akan 

mencari informasi untuk merencanakan suatu tindakan 
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3. Level Keterlibatan 

Merepresentasikan sejauh mana orang memandang dirinya terlibat dan 

dipengaruhi oleh situasi. Dengan kata lain, semakin mereka memandang 

diri terkait dengan situasi, semakin mungkin mereka akan 

mengomunikasikan hal ini 

B.2 Sikap Publik 

 Menurut Jefkins (2004), tujuan paling mendasar dari sebuah kegiatan public 

relations adalah penciptaan pemahaman. Jefkins menyimpulkan hal tersebut 

berdasarkan pembagian empat sikap publik yang dapat berubah dari sikap negatif 

menjadi positif atau sebaliknya. Baginya, pengubahan tersebut nantinya akan 

mencapai suatu pengetahuan yang dapat menumbuhkan pemahaman. Berikut 

penggolongan sikap publik menurut Jefkins : 

1. Permusuhan (hostility) 

Di sini kita perlu mengetahui ada tidaknya sikap permusuhan yang tertuju 

kepada organisasi atau perusahaaan kita ; sejauh mana kadarnya, seperti apa 

bentuknya, apa saja faktor penyebabnya, serta dapatkah dan bagaimana cara 

meredakan sikap permusuhan tersebut 

2. Prasangka (prejudice) 

Prasangka bisa muncul dari sebab-sebab yang bersifat pribadi, edukasional, 

faktor keagamaan, konflik sosial atau benturan antarkelas sosial, atau 

semata-mata hanya salah paham. Beberapa tahun yang lampau, masyarakat 

Inggris menaruh prasangka terhadap produk-produk Jepang. Sekarang ini, 

para konsumen Inggris bahkan lebih menyukai mobil-mobil buatan Jepang 
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daripada mobil buatan Eropa. Kamera dan tape recorder buatan Jepang kini 

juga lebih disukai. Dengan demikian, apa yang disebut sebagai prasangka 

itu sebenarnya bisa berubah atau diubah. Teori Disonansi Kognitif yang 

dirumuskan oleh Leon Festinger agaknya bisa diterapkan disini. Pada 

awalnya, orang selalu memiliki sikap yang konservatif terhadap berbagai 

ide atau hal-hal baru dan cenderung menolak adanya perubahan. Tapi begitu 

mereka mulai melihat adanya segi-segi positif atau menarik dari hal baru 

tersebut, maka mereka akan segera menerima atau mendukungnya, serta 

sekaligus menolak gagasan-gagasan lama yang semula mereka pertahankan 

dengan gigih. Jadi prasangka itu beralih dari gagasan lama yang ke gagasan 

atau hal yang baru. Proses inilah yang dialami oleh para konsumen Inggris 

yang semula terbiasa membeli mobil-mobil buatan Eropa atau Inggris, 

sehingga pada awalnya mereka menaruh prasangka terhadap mobil buatan 

Jepang. Tetapi begitu mereka terbiasa dengan mobil buatan Jepang, maka 

mereka pun menaruh prasangka terhadap mobil buatan Eropa. Sikap ini bisa 

kembali ke kondisi semula secara berulang-ulang. 

3. Apati (apathy) 

Sikap apatis ini merupakan musuh utama PR karena merupakan ganjalan 

terbesar bagi terciptanya pemahaman. Sikap enggan, masa bodoh,dan tidak 

mau tahu ini pada dasarnya adalah produk dari suatu ego yang berlebihan, 

kemalasan, keterbatasan imajinasi, atau semata-mata diakibatkan oleh tidak 

memadai atau tidak menariknya cara penyajian atas sesuatu subyek baru 

sehingga tidak mampu memancing minat dan kepercayaan khalayak yang 

dituju. Pada umumnya, kita terpangku pada kepentingan-kepentingan kita 
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sendiri dan cenderung merasa enggan untuk memperhatikan hal-hal lain. Ini 

dibutkikan dengan gagalnya kampanye penggunaan bahan bakar bebas 

polusi yang sebenarnya lebih murah sert lebih bersih. Masyarakat yang 

sudah terlanjur terbiasa menggunakan bahan konvensional diliputi sikap 

apatis sehingga mereka enggan mencoba bahan bakar baru meskipun hal 

tersebut sebenarnya lebih baik. Itulah sebabnya rahasia keberhasilan 

informasi humas, meminjam istilah Ivy Ledbetter Lee adalah 

menjadikannya sebagai nilai dan kepentingan khalayak. Orang-orang 

biasanya hanya mau menerima sesuatu yang dianggapnya menyangkut 

kepentingan atau nilainya. 

4. Sikap acuh tak acuh (ignorance) 

Sikap ini merupakan penyakit umum yang sampai batas tertentu masih 

wajar. Pada zaman yang serba sibuk seperti sekarang ini, seseorang tidak 

mungkin mengetahui dan memahami segala sesuatunya dengan baik. 

Seorang importir lebih suka mempertahankan hubungannya dengan 

pedagang yang sudah menjalin hubungan sejak lama daripada mencari 

pedagang baru, meskipun ada kemungkinan para pedagang yang baru 

tersebut akan mendatangkan lebih banyak keuntungan. Kita harus 

menerima kenyataan bahwa kita senantiasa dituntut untuk bersaing agar 

memperoleh perhatian, atau demi memperebutkan tenpat pada pikiran 

masyarakat (Jefkins, 2004 : 60-61). 

C. Corporate Social Responsibility 

   Pada era saat ini, nampaknya Corporate Social Responsibility sudah tidak 

asing lagi di lingkungan masyarakat. Begitu banyak aktivitas perusahaan yang 
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berkenaan dengan Corporate Social Responsibility. Menurut Trinidads and 

Tobacco Bereau of Standards yang dikutip dalam (Rahman, 2009 : 10)  tanggung 

jawab perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah komitemn usaha untuk 

bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan 

ekonomi bersaman dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluargnya, 

komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas. Konsep Corporate Social 

Responsibility menurut Fox Ward and Howard (2002) yang dikutip dalam 

(Rusdianto, 2014 : 17) merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung 

terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).  

 Lord Holme and Richards Watts (2006) mendefisinikan bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan komitmen berkelanjutan para pelaku bisnis 

untuk memegang teguh pada etika bisnis dalam beroperasi, memberi kontribusi 

terhadap pembangunan berkelanjutan, serta berusaha mendukung peningkatan taraf 

hidup dan kesejahteraan bagi para pekerja, termasuk meningkatkan kualitas hidup 

bagi masyarakat sekitar (Hadi, 2011 : vi). 

 Definisi ISO 26000 pun menjelaskan bahwa Corporate Social 

Responsibility merupakan tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari 

keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku 

yang transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, 

sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, 

terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik 

kegiatan, produk maupun jasa. (Rusdianto, 2014 : 13) 
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 Tak hanya ISO 26000, negara pun turut mengatur keberadaan CSR dalam 

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Persereoan Terbatas. Menurut pasal 1 

ayat 3 dalam Undang-undang tersebut, Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan 

adalah komitmen Perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi Perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada 

umumnya. (Hadi, 2011 : 26) 

C.1 Faktor Perusahaan Melakukan Corporate Social Responsibility 

 Harapan, Sofayan dan Safri (1993) mengemukakan beberapa hal yang 

melatarbelakangi perusahaan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility, 

diantaranya : 

1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi 

panggilan bahwa dirinya memiliki kepekaan terhadap masalah sosial di 

tengah masyarakat 

2. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan 

dan investor sehingga berharap feed back secara ekonomi 

3. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat 

4. Meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat 

5. Sesuai dengan kehendak investor 

6. Membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, 

peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya (Hadi, 

2014 : ix) 
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  Menurut Philip Kotler dan Nancy Lee yang dikutip dalam (Fajar, 2010 : 

266), setidaknya ada 6 pilihan sebagai motif korporasi melakukan Corporate Social 

Responsibility, yaitu : 

1. Causes Promotion 

  Memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sponsor 

sekaligus promosi 

2. Causes Related Marketing 

  Memberikan kontribusi atau donasi kepada masyarakat berdasarkan 

persoalan yang khusus menyangkut penggunaan dan penjualan 

produknya 

3. Corporate Social Marketing 

  Memberikan dukungan pada pengembangan atas perubahan 

perilaku sosial melalui kampanye, seperti cara hidup sehat, atau 

menciptakan lingkungan hidup yang nyaman 

4. Corporate Philantrophy 

  Memberikan sumbangan secara langsung (donation), tanpa 

dikaitkan dengan promosi atau kepentingan korporasi lainnya 

5. Community Volunteering 

  Memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan untuk 

pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan 

6. Socially Responsible Business Practices 

  Memberikan dukungan dalam pengembangan yang disesuaikan 

dengan usaha atau kegiatan bisnis masyarakat 
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C.2 Unsur-Unsur  Corporate Social Responsibility 

Reza Rahman (2009 : 13-14) menetapkan beberapa unsur dalam Corporate 

Social Responsibility, diantaranya : 

1. Continuity and Sustainability 

  Unsur berkesinambungan dan berkelanjutan menjadi unsur yang 

vital dari suatu Corporate Social Responsibility. Suatu kegiatan amal 

yang berdasar trend ataupun insidental, bukanlah CSR (Corporate 

Social Responsibility). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

hal yang bercirikan pada long term perspective bukan instant, 

happening, ataupun booming. Corporate Social Responsibility adalah 

suatu mekanisme kegiatan yang terencanakan, sistematis, dan dapat 

dievaluasi. 

2. Community Empowerment 

  Pemberdayaan Komunitas adalah hal yang membedakan Corporate 

Social Responsibility dengan kegiatan yang bersifat charity ataupun 

philantrophy semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun 

membantu komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu 

indikasi dari suksesnya sebuah program Corporate Social 

Responsibility adalah adanya kemandiriaan yang lebih pada komunitas, 

dibandingkan dengan sebelum program Corporate Social Responsibility 

hadir. 

3. Two Ways 

Artinya program Corporate Social Responsibility bersifat dua arah. 

Korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semaata, tetapi juga 
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harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas. Ini dapat 

dilakukan dengan need assessment, yaitu sebuah survei untuk 

mengetahui needs, desires, interest, dan wants dari komunitas. 

C.3 Konsep Corporate Social Responsibility 

 Dalam bukunya yang berjudul Corporate Social Responsibility, Nor Hadi 

(2011 : 56-58) mengutip konsep Corporate Social Responsibility yang 

dikemukakan oleh John Eklington (1997). John Eklington berpendapat bahwa jika 

perusahaan menginginkan Corporate Social Responsibility yang bersifat 

sustainable, maka perlu memperhatikan 3P yaitu bukan cuma profit yang diburu, 

namun juga harus memberikan konstribusi positif kepada masyarakat (people) dan 

ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Konsep ini dinamakan 

Triple Bottom Line yang merupakan kelanjutan dari konsep sustainable 

development.  

1. Profit 

  Merupakan suatu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai perusahaan, 

bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional 

perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan. Meskipun dengan 

berjalannya waktu menuai protes banyak kalangan, yang tidak relevan menjadi 

dasar strategi operasional perusahaan. Mana mungkin perusahaan tanpa 

didiukung oleh kemampuan mencetak keuntungan yang memadai mampu 

menjamin dan mempertahankan going concern. Peningkatan kesejahteraan 

pemilik (shareholder), peningkatan kontribusi bagi masyarakat lewat 

pembayaran pajak, melakukan ekspannsi usaha dan kapasitas produksi 
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membutuhkan sumberdana, yang hal itu bisa dilakukan manakala didukung 

kemampuan menciptakan keuntungan (profit) perusahaan. 

2. People 

  Merupakan lingkungan masyarakat dimana perusahaan berada. Mereka 

adalah para pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Dengan 

demikian, mereka memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai 

bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan 

operasi secara survive tanpa didukung masyarakat sekitar. Disitulah letak 

terpenting dari kemauan dan kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan 

masyarakat lewat strategi social responsibility. 

3. Planet 

  Merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan 

fisik memiliki siginifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, 

lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang. Satu konsep 

yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang 

bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas 

keseimbangan, cepat atau lambat menghancurkan perusahaan dan masyarakat. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Konsep Triple Bottom Line 
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D. Landasan Teori 

D.1 Teori Situational of The Publics (STP) 

  Teori Situational of the Publics (STP) ini menyatakan bahwa publik 

memiliki pengetahuan (knowledge) atau kesadaran  (awareness), sikap dan perilaku 

tertentu terhadap organisasi. Hubungan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku 

diatas sangat tergantung pada beberapa faktor situasional. Karenanya, perilaku 

komunikasi yang dilakukan publik dapat dipahami dengan melihat bagaimana 

publik memersepsi situasi yang memengaruhi mereka, seperti kualitas produk, 

polusi yang diakibatkan aktivitas organisasi, atau pemberhentian karyawan 

(Kriyantono, 2014 : 152) . 

   Teori yang digagas oleh James E. Grunig ini bermanfaat untuk 

mengidentifikasi publik, sehingga dapat membuat kategori publik berdasarkan 

perilaku komunikasi dari individu dan efek komunikasi yang diterima individu 

tersebut. Teori ini juga membantu PR untuk membuat target sasaran  yang lebih 

spesifik, sehingga pesan komunikasi benar-benar sesuai kebutuhan sasarannya itu.  

  Dalam beberapa literaturnya, seperti Measure of Public Opinions on CSR 

(1979) dan bersama Todd Hunt dalam Managing PR (1984), dia mendeskripsikan 

sikap dan perilaku komunikasi dari publik terhadap organisasi. Teori ini dapat 

digunakan praktisi PR untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan publik 

berdasarkan persepsi, sikap, dan perilaku publik terhadap organisasi, baik terhadap 

programnya, produknya, maupun ketika terjadi situasi krisis.  

  Menurut Grunig (1997: 741) yang dikutip dalam (Kriyantono, 2014 : 153) , 

teori situational of the publics (STP) mempunyai beberapa asumsi dasar, yaitu : 
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a. Individu yang berbeda diasumsikan mempunyai perilaku yang lebih 

konsisten dan cenderung sama jika mereka berada pada situasi yang sama 

b. Persepsi seseorang pada suatu situasi akan menentukan kapan dia 

merespons, mengapa dia merespons, bagaimana cara dia merespons dan 

mengomunikasikan situasi tersebut 

c. Setiap individu akan berusaha beradaptasi dengan situasi dalam cara 

tertentu, yang menurut persepsinya sesuai dengan karakteristik situasi 

tersebut 

d. Publik bersifat situasional tergantung pada situasi yang dihadapi. Untuk isu 

tertentu, seseorang secara aktif mencari informasi tetapi untuk isu yang lain 

dia memilih pasif. Hal ini tergantung pada seberapa besar isu memengaruhi 

kepentingannya. Seorang mahasiswa yang indekos, misalnya, tentu akan 

lebih mencari informasi tentang kenaikan sewa rumah daripada mahasiswa 

yang tinggal dengan orangtuanya 

e. Karena bersifat situasional, masalah atau isu bersifat dinamis, maka publik 

pun bersifat dinamis. Masalah datang dan pergi bergantian dan hanya 

dianggap relevan oleh indvidu yang mengalami situasi problematik yang 

berkaitan dengan aktivitas organisasi. Berdasarkan asumsi ini, publik bisa 

muncul atau hilang karena perubahan situasi, dan organisasi dianggap 

jarang mempunyai publik yang permanen 

D.2 Teori Disonansi Kognitif 

 Teori disonansi kognitif (cognitive dissonance theory) adalah salah satu 

teori kognitif yang mempelajari sikap dengan menitikberatkan pada konsistensi 

kognitif, khususnya tentang bagaimana perilaku memengaruhi sikap. Teori ini 
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digagas Leon Festinger pada tahun 1957. Teori Disonansi kognitif dikatakan 

sebagai suatu kondisi yang membingungkan, yang terjadi ketika individu 

”menemukan diri melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diketahui, 

atau mempunyai pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat lain yang diyakini”. 

Dengan kata lain, teori disonansi kognitif berkaitan dengan dua jenis inkonsistensi 

perilaku sikap tertentu, yang timbul karena dilakukannya perilaku yang tidak sesuai 

dengan sikap dan yang timbul karena pengambilan keputusan 

 West dan Turner (2008 : 138) mengatakan bahwa pengalaman disonansi 

adalah keyakinan-keyakinan dan tindakan yang tidak cocok. Untuk menghindari 

perasaan disonansi tersebut, orang akan tidak menghiraukan pandangan yang 

berlawanan dengan pandangannya, mengubah keyakinan mereka agar sesuai 

dengan tindakan mereka (atau sebaliknya) dan atau mencari hal yang dapat 

meyakinkan mereka kembali setelah membuat sebuah keputusan sulit. Menurut 

Festinger dalam (Hamidi, 2010 : 93) disonansi kognitif berkaitan dengan 

inkosnsitensi psikologis antara apa yang diketahui seseorang dan bagaimana dia 

bertindak, atau berperilaku terhadap keadaan inkonsistensi tersebut. 

  Menurut Sarwono (2010 : 114), inti dari disonansi kognitif adalah antara 

elemen-elemen kognitif mungkin terjadi hubungan yang tidak pas (non fitting 

relations) yang menimbulkan disonansi (kejanggalan) kognitif. Rakhmat (2012 : 

29) mengatakan bahwa disonansi artinya ketidakcocokan antara dua kognisi 

(pengetahuan). Dikutip dari (Dayakisni, Hudaniah, 2009 : 86) , pandangan dasar 

teori ini adalah jika seseorang mempunyai dua kognisi secara simultan dan saling 

berkontradiksi, maka orang tersebut akan mengalami disonansi kognitif. Disonansi 
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menghasilkan suatu ketegangan psikologis yang mendorong disonansi tersebut. 

Untuk mengurangi hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni: 

a. Mengubah elemen tingkah laku 

Misalnya, seorang perokok yang mengetahui bahaya merokok yang 

dapat mengakibatkan kanker paru-paru, maka untuk menghilangkan 

disonansi, perokok itu berusaha tidak merokok lagi 

b. Mengubah elemen kognitif lingkungan 

Misalnya, perokok itu meyakinkan teman-temannya/ saudara-

saudaranya bahwa merokok tidak akan menyebabkan kanker paru-paru 

c. Menambah elemen kognitif baru 

Misalnya, mencari pendapat teman lain yang mendukung pendapat 

bahwa merokok tersebut tidak akan menyebabkan kanker paru-paru 

A. Penelitian Terdahulu 

  Adapun penelitian terdahulu, dalam hal ini peneliti menjadikan penelitian 

terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini yang dilakukan oleh Laily 

Putri Appriliani, Mahasiswa Ilmu Komunikasi  Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2012. Penelitian tersebut berjudul “Sikap Publik Internal dalam 

Penguatan Reputasi Sekolah (Studi pada Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 3 

Malang)”. Penelitian terdahulu berfokus pada sikap publik internal, dengan studi 

pada sekolah menengah kejuruan. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti berfokus 

pada sikap publik eksternal denga studi pada Local Government terkait program 

CSR (Corporate Social Responsibility) PT. INDANA Kampung Warna-Warni.  

  Penelitian terdahulu yang berjenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

penelitian kualitatif ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Adapun hasil 
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penelitian yang didapat diantaranya : publik internal yaitu siswa masih belum 

sepenuhnya menerima atau menyetujui dengan adanya reputasi sekolah yang sangat 

mengutamakan kedisiplinan, publik internal yaitu siswa masih ragu-ragu dalam 

menerima atau setuju dengan adanya peraturan berpakaian rapi. 

B. Definisi Konsep 

F.1 Sikap Publik 

  Soemirat (2002 :116) mengemukakan bahwa sikap adalah kecenderungan 

bertindak, berpersepsi, berfikir dan merasa dalam menghadapi obyek, ide, situasi 

atau nilai. 

 Jefkins (2004) membagi sikap publik ke dalam empat sikap dari sudut 

pengenalan situasi, yaitu : 

 

 

 

 

a.  Permusuhan 

  Sofied, dkk (2003) berpendapat bahwa permusuhan adalah perilaku yang 

memperlakukan orang lain sebagai musuh yang harus diserang atau dihancurkan. 

Sedangkan Elfiky (2009 : 37) memaparkan lebih detail bahwa sikap memusuhi 

adalah sikap yang terjadi pada seseorang jika ada bahaya yang mengancamnya atau 

ada sesuatu yang menghalanginya dalam mewujudkan satu keinginan. Mungkin 

juga penyebabnya adalah rasa takut, tidak percaya diri dan tidak mampu 

Gambar 2.2 : Proses Transfer PR 

Sumber : Frank Jefkins (2004) dalam  Public Relations 

 



40 
 

mengontrol keadaan dengan cara lain. Dalam kondisi seperti ini, ucapan seseorang 

cenderung kasar, meledak-ledak, akan menyerang, dan ekspresi wajah berubah.  

b.  Prasangka 

  Gordon Allport dikutip dari Liliweri (2005) mengatakan bahwa prasangka, 

yang berasal dari kata praejudicium, yakni pernyataan atau kesimpulan yang 

dangkal terhadp seseorang atau sekelompokorang tertentu . Lanjutnya, prasangka 

adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah satau generalisasi yang tidak 

luwes. Antipati itu dapat dirasakan atau dinyatakan dan ditunjukkan kepada 

kelompok atau individu dari kelompok tertentu. 

 Effendy (1981) yang dikutip oleh Liliweri (2005) juga berpendapat bahwa 

prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan bagi kegiatan 

komunikasi. Karena orang yang berprasangka belum belum apa-apa sudah bersikap 

curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. 

 Wade (2008) turut berpendapat, prasangka ialah stereotip negatif dan 

ketidaksukaan atau kebencian yang kuat dan tidak rasional terhadap suatu 

kelompok. 

c.  Apatis 

  Menurut Semiun (2006) apatis adalah penumpukan emosi atau sikap yang 

tidak terpengaruh dalam bentuk masa bodoh. Menurut Solmitz pada tahun 2000 

(dalam Ahmed, 2012), apatisadalah ketidakpedulian individu dimana tidak 

memiliki minat atau tidak adanya perhatian terhadap aspek-aspek tertentu seperti 

kehidupan sosial maupun aspek fisik dan emosional.Dikutip dari Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, apati memiliki arti yaitu; tidak peduli; masa bodoh: 
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d.  Acuh Tak Acuh 

  Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, acuh tak acuh memiliki makna  

tidak menaruh perhatian; tidak mau tahu. 

C. Definisi Operasional 

  Sikap adalah suatu wujud yang bernilai evaluatif untuk bertindak dalam 

memandang suatu objek tertentu yang dilandasi oleh komponen kognitif, afektif 

dan konatif. 

1. Sikap Memusuhi : 

- Tidak menyukai kegiatan perusahaan 

- Tidak mendukung kegiatan perusahaan 

- Tidak mengetahui lebih jauh tentang kegiatan perusahaan 

- Tidak berkontribusi dalam kegiatan perusahaan 

- Cenderung berpendapat negatif tentang kegiatan perusahaan 

- Adanya harapan kegiatan perusahaan gagal atau tidak berlanjut 

2. Sikap Berprasangka : 

- Cukup mengetahui kegiatan perusahaan 

- Ingin mengetahui lebih dalam mengenai kegiatan perusahaan guna 

menemukan kejelekan kegiatan perusahaan tersebut 

- Tidak sepenuhnya mendukung kegiatan perusahaan 

- Memiliki pandangan negatif tentang kegiatan perusahaan 

- Mempunyai kecurigaan terhadap tujuan kegiatan perusahaan 

- Memiliki kekhawatiran terhadap kegiatan perusahaan 

3. Sikap Apatis : 

- Tidak tertarik dengan kegiatan perusahaan 
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- Tidak peduli/ masa bodoh dengan nasib kegiatan perusahaan 

- Memiliki pengetahuan yang dangkal tentang kegiatan perusahaan 

- Tidak menyukai maupun membenci kegiatan perusahaan 

- Tidak mendukung kegiatan kegiatan perusahaan 

- Memiliki perasaan keberadaan kegiatan perusahaan tidak memberi 

pengaruh bagi masyarakat luas 

4. Sikap Tidak Tau (Acuh tak acuh) : 

- Tidak mengetahui kegiatan perusahaan 

- Tidak memiliki pandangan negatif ataupun positif mengenai kegiatan 

perusahaan 

- Tidak memiliki perasaan suka ataupun tidak suka mengenai kegiatan 

perusahaan 

- Belum memiliki tindakan untuk mendukung kegiatan atau tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


