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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Dasar Humas dalam Ruang Lingkup Komunikasi 

Seringkali kita bertanya, apa definisi dari humas sebenarnya? Secara 

singkat, humas dipahami sebagai suatu proses komunikasi yang mencakup 

lingkup luas dan berhubungan dengan masyarakat. Dalam lingkup komunikasi 

sendiri, ada sejumlah definisi dari pakar mengenai humas. Webster’s New World 

Dictionary dalam Moore (2004: 6) mendefinisikan humas sebagai  

“hubungan dengan masyarakat luas, seperti melalui publisitas; khususnya 

fungsi-fungsi korperasi, organisasi dan sebagainya yang berhubungan 

dengan usaha untuk menciptakan opini publik dan citra yang 

menyenangkan untuk dirinya sendiri”. 

Adapula definisi yang lebih spesifik dan menekankan tanggung jawab, definisi 

ini dari Public Relations News (Moore, 2004: 6) 

“humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, 

mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prosedur-prosedur 

seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan kepentingan publik, 

dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan 

penerimaan publik”. 

Menarik kesimpulan dari dua definisi yang sudah dipaparkan diatas, jadi 

humas merupakan bagian yang penting dalam sebuah lembaga maupun 

organisasi, yang mana keberadaannya dibutuhkan untuk menciptakan dan 

memperoleh saling pengertian dengan publiknya. Upaya menciptakan saling 
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pengertian itu dilakukan melalui proses komunikasi. Proses komunikasi yang 

dimaksud disini adalah komunikasi dua arah atau two-way communications.  

Untuk mendukung gagasan tentang komunikasi dua arah, Morissan (2010: 

7) memasukkan kata-kata seperti reciprocal (timbal balik), mutual (saling), dan 

between (antara) sehingga pengertian humas mengandung pengertian aksi timbal 

balik (interaktif) antara organisasi dengan publik.  Publik umumnya ingin 

mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh organisasi, terlebih jika publik 

merasa berkepentingan dengan organisasi tersebut. 

Jika organisasi tidak menjelaskan apa yang sedang dilakukannya, publik 

akan berasumsi sendiri dari mulut ke mulut, bergunjing sehingga memungkinkan 

tersebar isu yang tidak sesuai. Jika isu negatif dibiarkan berkembang, tentu saja 

akan merugikan organisasi, mengganggu citra dan reputasi organisasi.  

Komunikasi humas merupakan suatu proses yang mencakup suatu 

pertukaran fakta, pandangan, gagasan, diantara suatu organisasi dengan publik-

publiknya untuk mencapai goodwill (Moore, 2004: 86). Hubungan dengan 

masyarakat hanya dibina melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, 

dalam ruang lingkup komunikasi seorang humas harus dapat melakukan proses 

komunikasi dua arah sehingga dapat menghasilkan komunikasi yang efektif. 

 

 



10 

 

2.1.1 Tugas dan Fungsi Humas 

Tugas humas dalam organisasi berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi 

humas. Kusumastuti (2004: 25) menyebutkan terdapat tiga tugas humas sebagai 

berikut: 

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku 

publik untuk merumuskan kebijakan organisasi. Kecenderungan perilaku 

publik akan dibahas lebih lanjut pada bagian mekanisme humas: proses 

transfer (gambar 2.2). 

2. Mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Bisa jadi 

antara organisasi dengan publik memiliki kepentingan yang berbeda. Humas 

dalam hal ini mempertemukan atau menghubungkan kepentingan itu agar 

menjadi saling dipahami. 

3. Mengevaluasi program-program organisasi khususnya yang berkaitan dengan 

publik. Untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan efektif dan bisa 

memberi dampak positif terhadap organisasi maka perlu dilakukan evaluasi. 

Jadi tugas humas secara umum adalah menyampaikan pesan atau informasi 

secara lisan, tertulis, virtual dari organisasi atau lembaga kepada publik, sehingga 

publik memperoleh informasi yang tepat dan benar mengenai kondisi organisasi, 

tujuannya dan juga kegiatannya. 
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Kemudian berbicara fungsi artinya berbicara mengenai kegunaan humas 

dalam mencapai tujuan organisasi. Cutlip-Center-Broom dalam Kusumastuti 

(2004: 23) menyebutkan empat fungsi PR, yaitu: 

1. Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 

2. Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan 

informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik pada 

perusahaan. 

3. Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk 

kepentingan umum. 

4. Membina hubungan secara harmonis antara organisasi dan publik, baik 

internal maupun eksternal. 

Dari pemaparan dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi utama humas 

adalah menumbuhkan hubungan baik antara organisasi dengan publik internal 

dan eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, motivasi, partisipasi publik 

dalam upaya menciptakan opini publik yang menguntungkan organisasi atau 

lembaga. 

2.2 Mekanisme Humas: Proses Transfer 

Kegiatan humas merupakan serangkaian dari proses menciptakan suatu 

pengertian, sikap, dan tanggapan yang lebih baik dari publik terhadap produk, 
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jasa, tindakan suatu lembaga atau organisasi secara menyeluruh (Anggoro, 2008: 

12). Proses menciptakan itulah disebut sebagai proses transfer.  

Frank Jeffkins dalam Kusumastuti (2004: 25) mengklasifikasikan empat 

kondisi kecenderungan publik yang dihadapi oleh humas, sebagai berikut:  

Proses Transfer Dalam Humas 

Positif  Negatif 

Permusuhan  Simpati 

Prasangka  Penerimaan 

Apatis   Peduli  

Tidak tahu  Mengetahui 

Bagan 2.1: Proses transfer dalam humas oleh Frank Jeffkins dalam Kusumastuti 

(2004: 25) 

 Sebuah lembaga merupakan subjek dari empat pernyataan negatif (kolom 

sebelah kiri) dari proses transfer humas. „Antipati‟ menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah suatu penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Organisasi 

bisa jadi dimusuhi oleh pihak-pihak tertentu karena tindakannya tidak disukai 

dan dinilai buruk. Terkadang kebencian publik itu juga tanpa alasan yang jelas. 

Peran humas sangat penting untuk melakukan kordinasi agar terjadi proses 

transfer dari antipati menjadi simpati. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya 

mengajak publik terlibat dalam kegiatan lembaga, serta mengundang pers. 
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Selanjutnya adalah „prasangka‟. Mengatasi kecurigaan lebih berat daripada 

sikap antipati, karena kecurigaan merupakan watak yang biasanya diwarisi 

keluarga atau bisa juga pengaruh lingkungan. Seringkali prasangka tidak 

didasarkan pada alasan yang rasional, namun demikian keberadaannya lebih sulit 

dihilangkan karena mengakar dalam hati. 

Baris ketiga dari kolom sebelah kiri (lihat gambar 2.2) adalah „apatis‟, yang 

dimaksud ialah rasa tidak tertarik terhadap sesuatu yang juga sulit diatasi. Orang-

orang dengan sikap apatis cenderung kolot, enggan mencoba hal-hal yang baru 

karena terpaku pada kebiasaan lama yang sudah mengakar. Mereka bahkan 

bersikap acuh terhadap hal-hal yang bisa jadi menguntungkannya, seperti 

asuransi, jasa perbankan dan sebagainya (Anggoro, 2008: 16). 

Terakhir adalah „tidak tahu‟. Dunia yang kompleks ini membuat setiap 

orang mengabaikan banyak hal. Misalnya ada saatnya dimana orang tidak peduli 

dengan merk tertentu. Itulah sikap-sikap negatif yang harus dibendung seorang 

humas dan diubah menjadi perilaku yang positif. Organisasi atau perusahaan 

yang bahkan sudah mapan, dikenal baik oleh publik, perlu melakukan kampanye 

atau kegiatan kehumasan demi memelihara citra baik di benak publik.  

2.3 Humas dalam Kepolisian 

Kepolisian Republik Indonesia adalah lembaga yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan 
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perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi Polri disusun 

berjenjang dari tingkat pusat hingga ke kewilayahan. Organisasi pada tingkat 

pusat Polri disebut Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), 

organisasi tingkat provinsi disebut Polda, tingkat kabupaten atau kota disebut 

Polres, dan tingkat kecamatan disebut Polsek. 

Dalam memaksimalkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat, 

terdapat bidang-bidang ahli atau satuan fungsi dalam Polri diantaranya bagian 

oprasional, satuan lalu lintas, satuan reserse kriminal, satuan narkoba, satuan 

sabhara, satuan pengawas, hubungan masyarakat, dan sebagainya (sumber 

website resmi Polri). Bidang hubungan masyarakat atau humas Polri termasuk 

dalam humas instansi atau pemerintahan.  

Humas Polri disebut juga dengan humas non profit. Artinya humas Polri 

dalam mencapai tujuan tidak berorientasi pada keuntungan yang bersifat materiil 

(Morissan, 2010: 89). Berbeda dengan humas organisasi profit dimana 

kegiatannya berupaya meningkatkan laba perusahaan (Morissan, 2010: 86). 

Humas dalam organisasi pemerintahan berfungsi sebagai jembatan penghubung 

antara organisasi dengan masyarakat, untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dan menerima umpan balik untuk kemudian disampaikan kepada 

pimpinan organisasi.  

Seiring dengan tuntutan transparansi dari masyarakat luas sebagai publik 

Polri, dan masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui, divisi humas Polri 
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bertanggung jawab memberi penjelasan kepada masyarakat. Disamping itu 

adanya kebutuhan para anggota Polri untuk menerima masukan dari masyarakat 

tentang persoalan baru dan tekanan sosial, untuk memperoleh partisipasi dan 

dukungan masyarakat (Moore, 2000: 131). 

Hasan (2010: 95) mengenalkan istilah komunikasi pemerintahan adalah 

penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan. Dalam hal ini pemerintah diasumsikan sebagai 

komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, bisa juga sebaliknya 

tergantung situasi. Sehingga keberadaan humas dalam Polri untuk menjalin 

komunikasi dengan masyarakatnya. 

Sementara itu, karakteristik yang seharusnya berlaku pada organisasi 

pemerintahan termasuk Polri (Hasan, 2010: 117) adalah: 

1. Menyadari pentingnya komunikasi. 

2. Memiliki komitmen pada komunikasi dua arah. 

3. Penekanan komunikasi mengutamakan komunikasi tatap muka. 

4. Transparansi dan keterbukaan merupakan tujuan bersama dalam mencapai 

visi, misi, program dan strategi. 

5. Mampu menangani kondisi buruk termasuk berita negatif yang tidak 

menguntungkan. 

6. Memperlakukan komunikasi sebagai proses berkelanjutan. 
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2.3.1 Humas Kepolisian dalam Membangun Citra 

Sebagai lembaga yang fokus dalam hal memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, Polri dihadapkan pada banyak 

tantangan dan dituntut untuk sigap menangani berbagai persoalan. Berbagai 

problem yang dihadapi mau tidak mau bersinggungan dengan masyarakat karena 

masyarakat merupakan publik Polri. Masyarakat yang kritis menuntut 

transparansi informasi dari Kepolisian, dalam hal ini divisi hubungan masyarakat 

bertugas menyalurkan informasi-infromasi tersebut. 

Persoalan yang seringkali dihadapi oleh humas lembaga non profit, 

termasuk juga Polri, adalah membangun citra positif dibenak publik. Media cetak 

dan elektronik jika tidak dimanfaatkan dengan bijak bisa jadi boomerang untuk 

lembaga. Contohnya pemberitaan-pemberitaan yang beredar, ada yang positif 

ada pula yang negatif dan menyudutkan lembaga. Pemberitaan baik dan buruk 

tentang lembaga, berdampak terhadap citra lembaga tersebut. Humas dalam hal 

ini harus siap siaga untuk menjaga citra positif lembaganya. 

Sementara itu, ada enam ruang lingkup pekerjaan humas (Morissan, 2010: 

14) yaitu publisitas, pemasaran, public affairs, manajemen isu, lobi dan 

hubungan investor. Dalam membangun citra Polri, humas juga melakukan 

publisitas, pemasaran, manajemen isu, lobi dan hubungan investor. Pada 

publisitas, humas Polri mempublikasikan peristiwa penting lembaga melalui 
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release yang dikirim pada pers dan juga dipublikasikan pada sosial media milik 

Kepolisian. 

Kemudian pemasaran yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

ketertarikan pelanggan atas produk perusahaan (Morissan, 2010: 21). Salah satu 

kegiatan pemasaran adalah iklan. Pada Polri, beriklan dilakukan bukan untuk 

meningkatkan ketertarikan pelanggan atas produk, karena memang Polri lembaga 

pemerintahan. Namun demikian, Polri tetap melakukan kegiatan pemasaran 

melalui iklan layanan masyarakat (ILM) berupa himbauan keselamatan 

berkendara dan sebagainya. 

Morissan dalam bukunya (2010: 25) mendefinisikan manajemen isu 

sebagai upaya organisasi untuk melihat kecenderungan opini publik yang muncul 

ditengah masyarakat dalam upaya organisasi untuk memberikan respons yang 

sebaik-baiknya. Humas harus memiliki ketrampilan riset kehumasan agar dapat 

memberikan tanggapan yang baik agar opini publik tidak berkembang negatif 

dan merugikan organisasi.  

Opini publik adalah kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu 

yang mempengaruhi suatu kelompok masyarakat (Soemirat-Ardianto, 2002: 

104). Leonard W Doob dalam Soemirat-Ardianto (2002: 104) mengungkapkan 

bahwa yang membentuk opini publik adalah sikap pribadi seseorang atau 

kelompok, karena sikapnya ditentukan oleh pengalamannya yaitu pengalaman 

dari dan dalam kelompok itu. Jadi opini publik muncul di masyarakat karena ada 
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persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, tetapi perbedaan pendapat dari 

masyarakat yaitu adanya pihak yang setuju dan tidak setuju, hal itu menimbulkan 

pergunjingan (Soemirat-Ardianto, 2002: 107). 

Salah satu peran humas adalah meminimalisir pergunjingan, melalui 

komunikasi eksternal yang baik dan program-program yang melibatkan publik. 

Tujuannya agar organisasi memperoleh citra yang baik dari publiknya. Humas 

dalam membangun citra membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sama halnya 

dengan Polri sebagai lembaga yang sensitif, karena tidak bisa terlalu „terbuka‟ 

kepada publik, namun disisi lain publik menuntut transparansi dari segala aspek 

Polri. Sehingga selain harus mengontrol opini publik, humas Polri juga harus 

membangun citra yang baik agar memperoleh reputasi sebagai lembaga yang 

berkompeten di mata masyarakat. 

 Soemirat-Ardianto (2002: 118) mengambarkan bagan orientasi public 

relations yakni image building (membangun citra) yang dapat dilihat sebagai 

model komunikasi dalam PR 
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Model Komunikasi Dalam Public Relations 

 

Bagan 2.2: Model Komunikasi Dalam Public Relations (Soemirat-Ardianto. 

2002: 118) 

2.4 Hubungan Organisasi dan Publik 

Jones (1993: 4) menguraikan bahwa istilah organisasi berasal dari Bahasa 

Latin organizare, yang secara harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang 

satu sama lainnya saling bergantungan. Diantara para ahli ada yang menyebut 

paduan itu sistem. Ada juga yang menamakannya saran.  

Menurut Jones (1993: 4), organisasi didefinisikan sebagai alat yang 

digunakan manusia atau orang untuk mengoordinasikan kegiatannya untuk 

mencapai suatu yang mereka inginkan atau harapkan. Sedangkan Anggoro 
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(2008: 18) mendefinisikan publik adalah kelompok atau orang-orang yang 

berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. 

Kata jamak “khalayak” (public) lazim digunakan dalam humas. Namun 

artinya bukan masyarakat keseluruhan, melainkan kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi. Kegiatan-kegiatan 

humas ditujukan kepada khalayak terbatas atau pihak tertentu yang berbeda dan 

masing-masing dengan cara yang berlainan juga. Unsur atau segmen tertentu 

sengaja dipilih untuk lebih mengefektifkan penerimaan pesan-pesan. 

Keberadaan sebuah organisasi akan selalu bersinggungan dengan publik 

atau khalayak. Kusumastuti (2004: 17) mengelompokkan publik menjadi dua, 

yaitu publik internal dan eksternal. Publik internal meliputi karyawan yang 

bekerja dalam organisasi dengan kepentingan memperoleh penghasilan, 

penghargaan prestasi kerja dan jabatan; pemegang saham dengan kepentingan 

investasi; pengelola yang memiliki kepentingan terhadap peningkatan kinerja 

organisasi. 

Sedangkan publik eksternal (stakeholder) adalah orang-orang atau 

kelompok yang berada di luar organisasi. Publik eksternal misalnya komunitas 

lokal dengan kepentingan rasa aman, bangga, dan peluang kerja; pers dengan 

kepentingan memperoleh berita dari peristiwa-peristiwa organisasi; pemerintah 

yang memiliki kepentingan atas pemasukan pajak, dan sebagainya. 
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Setiap organisasi memiliki publik yang berbeda. Kepada publik khusus 

itulah, organisasi senantiasa menjalin komunikasi baik secara internal maupun 

eksternal. Hubungan organisasi dengan publik harus terjalin dengan baik, agar 

dapat tercipta saling pengertian dan tidak ada salah persepsi yang dapat 

merugikan salah satu pihak atau keduanya.  

2.5 Citra, Reputasi dan Kepercayaan Publik 

Citra merupakan tujuan utama yang hendak dicapai bagi dunia kehumasan. 

Citra itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur secara sistematis, tapi wujudnya 

bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk berupa tanggapan dari publik 

dan masyarakat luas (Muslimin, 2004: 93). Citra adalah cara bagaimana pihak 

lain memandang sebuah perusahaan, seseorang, organisasi atau suatu aktivitas 

(Soemirat-Ardianto, 2002: 113). Kepercayaan dan citra yang baik dimata 

masyarakat merupakan salah satu yang terpenting bagi eksistensi organisasi. 

Krisis kepercayaan yang dialami oleh organisasi akan berdampak terhadap 

citra organisasi. Karena citra yang dibangun oleh seorang humas, pada akhirnya 

akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat. Banyak tantangan yang 

dihadapi oleh humas dalam menangani isu-isu yang beredar, terlepas dari apakah 

isu tersebut putih, hitam, atau abu-abu. Perkembangan komunikasi tidak 

memungkinkan lagi bagi suatu organisasi untuk menutupi fakta. Oleh karena itu, 

humas kini lebih dituntut untuk mampu menjadikan publiknya memahami suatu 
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pesan, demi menjaga citra dan reputasi dari organisasi yang diwakilinya serta 

memperoleh kepercayaan dari publiknya. 

2.5.1 Macam-macam Citra 

Anggoro (2008: 59) menyebutkan ada 5 jenis citra (image) yaitu: 

1. Citra bayangan, yaitu citra yang dianut oleh orang-orang internal lembaga 

mengenai pandangan luar terhadap lembaganya. Citra bayangan ini hampir 

selalu tidak tepat, karena minim informasi mengenai bagaimana pandangan 

atau pendapat publik eksternal terhadap lembaga tersebut. Mereka bahkan 

seringkali menyamakan antara pandangan mereka sendiri dengan publik 

ekternal. Jika mereka membayangkan bahwa lembaganya hebat, maka 

kemudian mereka meyakini bahwa publik eksternal juga berasumsi 

demikian. 

2. Citra yang berlaku, yaitu suatu pandangan yang melekat pada pihak-pihak 

luar mengenai suatu lembaga. Biasanya citra ini cenderung negatif. Citra ini 

ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang 

mempercayainya. Dunia yang kompleks ini sulit dibayangkan mereka 

memiliki informasi yang benar mengenai suatu lembaga dimana mereka 

tidak menjadi anggotanya. Oleh karena itu tugas pokok seorang humas 

adalah menginterpretasikan sikap-sikap publik terhadap pimpinan atau 

manajemen yang mungkin salah menebak pandangan publik tersebut 

terhadapnya. Jadi inti dari citra yang berlaku ini adalah „kebenaran‟ 
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pendapat, meskipun mungkin kebenaran itu tidak terlalu menyenangkan 

untuk didengarkan. 

3. Citra harapan, adalah citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. Citra 

harapan biasanya dibuat untuk menyambut sesuatu yang relative baru, yaitu 

ketika publik belum memiliki informasi yang memadai. 

4. Citra perusahaan atau citra lembaga, adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanannya saja. Banyak hal 

yang membentuk citra ini diantaranya prestasi perusahaan, hubungan 

industri yang baik, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, 

komitmen mengadakan riset, dan sebagainya.  

5. Citra majemuk, yaitu upaya untuk menekan variasi citra yang dimunculkan 

oleh masing-masing unit lembaga dan anggota. Sehingga dapat 

mengukuhkan identitas asli dari lembaga atau perusahaan. 

2.5.2 Citra Positif dan Negatif 

Memiliki citra positif menjadi impian semua lembaga dan perusahaan. 

Meskipun pada kenyataannya, setiap lembaga senantiasa menyandang reputasi 

yang baik sekaligus yang buruk. Citra humas yang ideal adalah kesan yang 

benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta 

pemahaman atas kenyataan sesungguhnya (Anggoro, 2008: 69). Artinya adalah 

citra tidak seharusnya di poles agar lebih baik dari aslinya. Humas harus jujur 
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menyampaikan apa adanya kepada publik, baik itu informasi yang salah atau 

suatu perilaku yang keliru dari lembaga atau perusahaan. 

Meskipun tugas humas adalah membuat citra positif, tapi tidak 

dibenarkan melakukan pemolesan citra. Menurut Kasali (1999: 28) citra adalah 

kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman dari 

suatu informasi yang tidak lengkap akan menghasilkan citra yang tidak 

sempurna atau citra negatif. 

2.6 Evaluasi Program PR 

Evaluasi program PR dilakukan untuk dapat mengetahui keefektivitasan 

dari kegiatan yang telah dijalankan. Selain itu, melalui evaluasi membantu 

seorang humas dalam mengambil keputusan apakah kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut memberi nilai positif atau malah negatif terhadap lembaga. Keberhasilan 

program PR tidak hanya dilihat dari ramainya peserta yang hadir dalam kegiatan, 

lebih dari itu bahwa adanya program PR harus bisa memberi dampak terkait citra 

positif, memajukan misi dan tujuan lembaga tersebut. 

Evaluasi bukan menjadi fase terakhir dalam proses public relations 

meskipun keberadaannya pada urutan terakhir. Perencanaan, aksi dan evaluasi 

memiliki fungsi yang tumpang-tindih dan saling bergantung satu sama lain. 

Lattimore (2010: 175) memperjelas bahwa evaluasi dapat terlibat dalam hampir 

setiap fase program dengan membagi tiga segmen evaluasi yaitu: 
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Bagan 2.3: Proses Evaluasi, di adaptasi dari UCLA Study Of Evaluation Model 

(Cutlip-Center-Broom. 2006: 417) 

Cutlip-Center-Broom (2006: 416) menganalogikan 10 langkah-langkah 

dasar dalam proses evaluasi, yaitu: 

1. Membangun kesepakatan tentang kegunaan dan tujuan evaluasi. Tanpa 

kesepakatan, riset sering kali hanya menghasilkan banyak data yang tidak 

terpakai dan sering kali tak berguna. Tulis problem, perhatian atau 

pertanyaan yang akan diriset kemudian jelaskan bagaimana temuan riset 

akan digunakan. 

2. Menjamin komitmen organisasi pada evaluasi dan susun dasar-dasar riset 

untuk program. Evaluasi tidak bisa ditambahkan secara sembarangan. 

Masukkan riset dalam keseluruhan proses dengan sumber daya yang 

memadai dan jadikan riset aspek penting dalam langkah definisi problem, 

perencanaan dan pemrograman, implementasi dan evaluasi. 

3. Bangun konsensus tentang penggunaan riset evaluasi di dalam lembaga.  

4. Tulis sasaran program dalam istilah yang dapat diamati dan dapat diukur. 

Evaluasi memerlukan kejelasan dan ketepatan dalam proses perencanaannya, 

terutama ketika menulis sasaran spesifik untuk masing-masing publik 

sasaran. 

5. Pilih kriteria yang paling tepat. Identifikasi apa perubahan dalam 

pengetahuan, opini, sikap dan perilaku yang disebutkan dalam sasaran 

sebelum mengumpulkan bukti. 
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6. Tentukan cara terbaik untuk mengumpulkan bukti. Survei tidak selalu cara 

terbaik untuk mencari tahu tentang dampak program. Terkadang dibutuhkan 

catatan organisasional yang memuat bukti. Tidak ada satu cara tunggal untuk 

mengumpulkan data evaluasi. Metode yang digunakan tergantung pada (a) 

pertanyaan dan tujuan evaluasi; (b) kriteria hasil yang disebutkan dalam 

sasaran program; (c) biaya riset berdasarkan kompleksitas program, setting 

atau keduanya. 

7. Buat catatan program yang lengkap. Dokumen yang lengkap dapat 

mengidentifikasi apa-apa yang berjalan dan yang tidak. Catatan membantu 

mereduksi dampak persepsi selektif dan bias personal ketika 

merekontruksikan intervensi dan kejadian yang mempengaruhi keberhasilan 

atau kegagalan program. 

8. Gunakan temuan evaluasi untuk mengelola program. Setiap siklus proses 

program dapat lebih efektif daripada siklus sebelumnya jika hasil evaluasi 

dipakai untuk membuat penyesuaian.  

9. Laporkan evaluasi kepada manajemen. Susun prosedur untuk pelaporan 

berkala ke manajer. Hasil yang didokumentasikan dan penyesuaiian 

berdasarkan bukti mengilustrasikan bahwa PR sedang dikelola untuk 

membantu meraih tujuan lembaga. Laporan evaluasi juga membantu 

menunjukkan arti penting dari fungsi. 

10. Tambahkan ke pengetahuan profesional. Manajemen PR ilmiah 

menghasilkan pemahaman yang lebih besar tentang proses dan efeknya. 
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Berbagai pengetahuan yang diperoleh dari riset yang relevan inilah yang 

membedakan praktik profesional dari praktik teknis yang dilakukan di dalam 

PR. 

Evaluasi program yang berguna membutuhkan perencanaan dari awal 

hingga akhir proses. Perencanaan program yang efektif dan evaluasi program 

yang efektif adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Cutlip-Center-

Broom (2006: 437) agar unsur PR dapat menjadi fungsi manajemen dan 

sekaligus fungsi yang dikelola (managed), proses manajemen haruslah dimulai 

dari riset, memonitor dan mengakhiri dengan proses pemecahan problem. 

2.7 Evaluasi The Pyramid Model PR 

Model yang dikembangkan oleh Jim Macnamara pada 1992 bernama The 

Macro Model of PR Evaluation kemudian pada 1999 berganti nama menjadi 

The Pyramid Model of PR Research. Model Piramida dibangun dengan rujukan 

Model PII yang membagi tahapan-tahapan pengukuran komunikasi dari sisi 

inputs, outputs dan outcomes serta merekomendasikan evaluasi atas masing-

masing tahapan tersebut (Gozali, 2005: 27).  
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Gambar 2.1: Model Evaluasi Piramida oleh Jim Macnamara (1992), Revised 

(1999) dalam Gozali (2005: 28) 

Model Piramida dibaca dari bawah ke atas, dimulai dari proses 

perencanaan strategis sampai pada pencapaian outcomes (sikap dan perilaku). 

Bentuk piramida ini berguna untuk menjelaskan bahwa pada tahap awal 

seorang praktisi memiliki banyak informasi dan pilihan dari segi media dan 

aktivitas. Praktisi membuat pilihan untuk mengarahkan pesan-pesan tertentu 

pada target audiens tertentu melalui media tertentu, hingga akhirnya mencapai 

puncak dari program yang didefinisikan secara spesifik. 

Dalam model Piramida (lihat gambar 2.4), inputs merupakan komponen 

fisik dari program-program komunikasi seperti pilihan media, konten, dan 

format. Outputs adalah materi-meteri fisik dan kegiatan-kegiatan yang 

diproduksi dan proses untuk menghasilkannya. Outcomes merupakan dampak-

dampak komunikasi berupa sikap dan perilaku dari khalayak. Model piramida 
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ini instruktif dan praktis karena berusaha menyajikan daftar metodologi riset 

untuk tiap tahapan. 

Pada model Piramida, langkah-langkah kunci dalam proses komunikasi 

ditunjukkan oleh metodologi riset yang diselaraskan dengan tujuan-tujuannya, 

sehingga memberikan arah bagi para praktisi tentang metodologi apa yang 

cocok dan kapan digunakan. Pemilihan metodologi yang tepat merupakan unsur 

yang penting dalam evaluasi. Misalnya, metode untuk mengukur jumlah pesan 

yang dikirim tidak bisa digunakan untuk menarik kesimpulan tentang jumlah 

pesan yang diterima, dipertimbangkan, dipertahankan, atau dipahami oleh 

khalayak sasaran. Tidak setiap langkah dan metode diperlihatkan, tetapi model 

ini menyajikan detail yang sangat banyak serta gambaran praktis dari riset 

terapan bagi public relations (Gozali, 2005: 28-29). 

Pada model Piramida riset dilakukan sebelum, selama dan setelah 

kegiatan komunikasi sehingga dapat mengidentifikasi, memahami dan 

mengakomodasi kebutuhan, minat dan sikap khalayak, serta agar praktisi dapat 

melakukan patokan sebelum dan setelah implementasi. Gozali (2005: 29) 

mengungkapkan ada berbagai metode riset dan evaluasi pada model piramida 

yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya bahkan tidak memerlukan biaya 

sama sekali, yaitu: 



31 

 

1. Secondary data, riset terhadap data sekunder yang dapat diakses dari dalam 

organisasi itu sendiri misalnya survei karyawan dan dari faktor eksternal 

misalnya website, jurnal akademik. 

2. Database, berupa grup keluhan pelanggan. 

3. Advisory or Consultative Groups. 

4. Online ‘chart-rooms’ dan mekanisme feedback lainnya. 

5. Wawancara tidak terstruktur dan semi terstruktur. 

6. Readability tests on copy, misalnya Fog Index. 

7. Pretesting, misalnya program event dan file PDF. 

8. Data tabulasi distribusi dan sirkulasi. 

9. Mekanisme respons, seperti nomor bebas pulsa 1800 dan kupon. 

Model riset Piramida menerapkan evaluasi sistem tertutup (closed system 

evaluation) dan evaluasi sistem terbuka (open system evaluation). Sistem 

evaluasi tertutup terfokus pada pesan-pesan dan event kampanye serta efeknya 

terhadap khalayak yang dituju. Sistem evaluasi tertutup bergantung pada pesan 

yang dibuat pada saat pretesting dan media serta membandingkan dengan hasil 

post-test, sehingga dapat terlihat apakah telah mampu mencapai efek yang 

diinginkan (Agung, 2006: 287). Sedangkan sistem evaluasi terbuka mengukur 

dampak diluar program. Metode ini mengutamakan untuk mencapai efektivitas 

organisasi secara keseluruhan. Kombinasi dua sistem ini merupakan perpaduan 

yang baik untuk mengukur efektivitas kinerja PR.  


