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Pengantar redaksi
 Insight edisi kedua ini hadir dengan fokus kepada isu-isu seputar public 
relations dan marketing. Kajian-kajian marketing dan PR menjadi kajian yang menarik 
karena menjembatani antara dunia paradigma kritis dan praktis. Insight menampilkan 
serangkaian tulisan yang mengkaji bagaimana implementasi PR dan marketing dalam 
beberapa strategi perusahaan ataupun institusi lainnya. Hal menarik lainnya adalah, 
sebagian besar tulisan dalam Insight berasal dari rangkuman skripsi mahasiswa 
program S1 departemen Komunikasi FISIP Unair. Okki Rianayu misalnya, ia mengkaji 
pelaksanaan CSR PT Djarum. 
 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan perwujudan tanggung jawab 
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Penerapan CSR 
saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang 
melihat aspek lingkungan dan sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing 
serta sebagai bagian dari pengelolaan resiko, menuju sustainability (keberlanjutan) 
dari kegiatan usahanya. Program Djarum Bakti Lingkungan dilaksanakan oleh public 
relations    PT Djarum, yaitu Departemen Corporate Affairs and Communication. 
 Citra Ernest mendeskripsikan strategi public relations Biro Konsultan Stratcom 
Indonesia (Stratcom) dalam peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta. Stratcom 
menggunakan strategi public relations dalam enam tahap untuk melakukan kegiatan 
manajemen strategis public relations pada klien-kliennya. Enam tahap yang terdiri atas 
tahap research, planning, proposal development, execution, outcome measurement, 
dan evaluation ini merupakan satu bagian integral yang berkesinambungan dan saling 
berhubungan.
 Sedangkan Arfa Darojati meneliti opini mahasiswa Surabaya terhadap promosi 
media luar ruang calon Gubernur (cagub) Jawa Timur periode 2008-2013. Berdasarkan 
survey yang dilakukan peneliti terhadap 400 mahasiswa Surabaya, diketahui bahwa 
perang promosi melalui media luar ruang yang dilakukan para cagub belum maksimal. 
Hal tersebut terlihat dari opini mahasiswa yang cenderung negatif. Sedangkan Lidya 
Wangsa menganalisis bagaimana strategi yang digunakan IMX dalam menjalin 
hubungan dengan media demi kepentingan kliennya. IMX menganggap media relations 
merupakan bagian penting dalam praktik PR. Selain itu strategi media relations yang 
diterapkan  berbeda bagi masing-masing kliennya, mengingat masing-masing klien 
memiliki kepentingan beragam. 
 Liestianingsih membahas kajian tentang praktisi PR lembaga pendidikan 
tinggi dalam menjalankan tugas, peran, fungsi dan kedudukan humas dalam lembaga 
pendidikan tinggi. Penelitian dilakukan di Universitas Airlangga yang telah menjadi 
BHMN sejak tahun 2008. Pemahaman Praktisi Humas tentang Peran dan Fungsi 
Humas di Perguruan Tinggi masih belum maksimal namun untuk beberapa hal telah 
baik mengingat kedepan dapat menjadi lembaga yang dapat mendorong capaian 
Universitas Airlangga sebagai Universitas Berkelas International sebagai universitas 
riset terdepan khususnya di Indonesia Bagian Timur. 
 Fitria Isma Boediarnie mengkaji kebijakan-kebijakan media relations yang 
dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dan kebijakan lain yang bersifat 
situasional. Bentuk kebijakan media relations Humas difokuskan pada upaya pengelolaan 
dan penyediaan informasi secara internal Humas itu sendiri, dan penyediaan fasilitas 
penunjang serta pendekatan personal. Kebijakan media relations sebenarnya adalah 
suatu konsekuensi bagi Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Karena, 
walaupun tidak menyeluruh, kegiatan ini sudah terliputi dalam Program Peningkatan 
Peliputan dan Program Peningkatan Pelayanan Informasi.
 Pembaca, selamat menikmati Insight edisi kedua ini.
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Strategi Public Relations 
P T Djarum dalam Program

Corporate Social Responsibility 
(CSR) Djarum Bakti Lingkungan

Okki Rianayu A.
Alumni Departemen Komunikasi FISIP Unair

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan perwujudan tanggung 
jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

Penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di Indonesia, 
sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan sosial 
sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian 

dari pengelolaan resiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan 
usahanya. Perusahaan rokok nasional yang menghasilkan produk 

kontoversial,  juga mempunyai komitmen untuk berkontribusi dalam CSR. 
Sebagai salah satu perusahaan rokok di Indonesia, PT Djarum telah 
melaksanakan program CSR di bidang pelestarian lingkungan, yaitu 

Djarum Bakti Lingkungan sejak tahun 1977. Dari penelitian yang dilakukan, 
diperoleh hasil program CSR Djarum Bakti Lingkungan memiliki banyak 

program yang ditujukan untuk semua publik PT Djarum. Pelaksanaan CSR 
Djarum Bakti Lingkungan di pengaruhi oleh idealisme sang pemilik yang 

tidak ingin kegiatan CSR-nya dikomunikasikan kepada publik. Pada tahun 
2000 PT Djarum baru benar-benar memasukkan fungsi public relations pada 
struktur organisasinya. Sehingga strategi public relations PT Djarum dalam 

program CSR Djarum Bakti Lingkungan baru bisa di analisis pada tahun 
2000 hingga sekarang. Program Djarum Bakti Lingkungan dilaksanakan 
oleh public relations PT Djarum, yaitu Departemen Corporate Affairs and 
Communication. Public relations PT Djarum menerapkan strategi IOI atau  

Input, Output dan Impact. Input adalah tahapan pengidentifikasian masalah, 
output adalah tahapan perencanaan dan aksi komunikasi, sedangkan 
impact adalah hasil yang diperoleh public relations PT Djarumsetelah 

melakukan tahapan evaluasi CSR Djarum Bakti Lingkungan.

1 2

Latar Belakang

Penelitian ini adalah studi tentang strategi Public Relations pada 
program Corporate Social Responsibility dalam bisnis manufaktur 
rokok,  studi kasus  Djarum Bakti Lingkungan PT Djarum. Ada dua 

fenomena yang mendasari penelitian ini. Pertama, adanya keterkaitan antara sektor 
bisnis dan lingkungan yang diwujudkan dalam tanggung jawab sosial perusahaan 
atau yang disebut corporate social responsibility. Keterkaitan ini dimulai sejak lebih 
dari dua dekade yang lalu. Berbagai kegiatan seperti kampanye dan kesepakatan 
yang mengatur permasalahan lingkungan  yang diadakan dari tahun 1969 sampai 
dengan 1992, telah meningkatkan gaung akan isu lingkungan di tingkat internasional 
dan nasional yang pada gilirannya menyebabkan sektor bisnis atau swasta ikut 
bereaksi (online CSR Review, 2008, diakses pada tanggal 15 Januari 2009).

CSR adalah dasar tentang perlunya sebuah perusahaan membangun 
hubungan harmonis dengan masyarakatnya. Untuk memperoleh dukungan publik 
dalam menjalankan program CSR, perusahaan perlu mengkomunikasikan kebijakan-
kebijakannya kepada publiknya yaitu komunitasnya melalui Public Relations. Konsep 
komunitas disini bukanlah komunitas dalam artian geografis belaka, melainkan juga 
komunitas dalam arti interaksi antar manusia yang menjadi anggota suatu komunitas 
yang tak terikat dalam satu wilayah geografis tertentu. Makna komunitas yang tak 
terikat dalam wilayah geografis tertentu tersebut tercakup dalam suatu pendekatan 
yang disebut community relations  (Iriantara, 2004: 58). Lesly (1991 :15) menyatakan 
bahwa organisasi apapun perlu menjalin hubungan baik dengan komunitasnya 
sehingga terbentuk sikap positif komunitas pada organisasi . Hal ini juga akan 
dapat membentuk reputasi perusahaan yang akan menentukan keberhasilan yang 
berkesinambungan dari perusahaan (Gregory, 2005 :104).

Oleh karena itu, disinilah peran Public Relations sangat dibutuhkan dalam 
perusahaan yaitu sebagai penghubung antara perusahaan dengan komunitasnya 
supaya dapat tercipta hubungan yang harmonis berdasarkan komunikasi dua arah. 
Komunikasi merupakan sarana penting dalam penyampaian pesan-pesan dalam 
tercapainya tujuan dan pengertian bersama dengan komunitas. Fenomena yang 
kedua adalah ditengah semakin maraknya pelaksanaan CSR di Indonesia, industri 
manufaktur rokok nasional yang melakukan kegiatan CSR menarik perhatian 
peneliti. Sebagai sektor usaha  yang memiliki karakteristik padat modal dan padat 
tenaga kerja, industri rokok nasional secara signifikan terbukti mampu memberikan 
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional, terutama 
dalam menyerap tenaga kerja dan pemasukan bagi kas negara serta memajukan 
pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia. Mulai dari petani tembakau-
cengkeh, pengolah sampai para pedagang asongan “terlibat” dalam industri tersebut. 
Karenanya keberadaan industri ini tidak bisa dianggap tidak penting, termasuk 
kegiatan CSR yang dilaksanakan. 
 Perusahaan rokok sebagai produk kontroversial, karena dianggap dapat 
merusak kesehatan juga tetap menjalankan tanggung jawabnya untuk peduli 
terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia ke arah yang keywords: Iklan, Bahasa, Identitas
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lebih baik. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini bisa diterima masyarakat meski 
banyak yang sering menganggap bisnis mereka kontroversial, yaitu perusahaan 
produksi rokok yang membahayakan kesehatan (Majalah SWA, edisi 16/XXI/4-17 
Agustus 2005 : 36). Apalagi ditambah dengan keterbatasannya dalam beriklan, 
perusahaan rokok dituntut untuk menggunakan strategi komunikasi lainnya dengan 
jeli. Pada hari-hari biasa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 
tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, iklan rokok hanya boleh tayang pada 
pukul 21.00 sampai 05.00. (Hayati, dalam Koran Tempo, 2008 :14). Akhirnya selain 
dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, 
bagi industri rokok CSR merupakan strategi untuk membangun pencitraan positif di 
mata masyarakat.

PT Djarum sebagai salah satu perusahaan rokok tebesar di Indonesia telah 
menyadari pentingnya CSR. Jika dibandingkan dengan CSR perusahaan rokok 
lainnya, kegiatan CSR PT Djarum adalah yang paling lama, yaitu semenjak tahun 
1969, jauh dibandingkan PT HM Sampoerna, Tbk yang mengusung brand A-Mild, 
yang baru ada sejak tahun 1994 (Majalah Marketing, November 2007). Sedangkan 
kedua pemain besar lainnya, yaitu PT Gudang Garam, Tbk dan PT Bentoel, Tbk 
tidak begitu terdengar ada gaung aktivitas CSR.

Keseluruhan program penghijauan yang dilakukan oleh PT Djarum selama 
lebih dari 30 tahun tersebut memang telah dijadikan sebagai salah satu budaya 
perusahan. Tetapi sebagai perusahaan yang menghasilkan produk kontroversial, 
tentunya kegiatan CSR yang dilakukan diharapkan akan dapat memberikan return  
yang besar bagi perusahaan. Dengan ikut serta mengangkat isu-isu pelestarian 
lingkungan hidup ke dalam kegiatan CSR perusahaan PT Djarum mampu bertahan 
walaupun banyak mengalami mengalami tekanan-tekanan baik dari badan-badan 
pemerintah maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), tekanan tersebut 
berupa adanya peningkatan pajak, adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur 
tentang kadar kandungan nikotin dan tar; persyaratan produksi dan penjualan rokok; 
persyaratan iklan dan promosi rokok; penetapan kawasan tanpa rokok. (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 1999) (online, ITB Central Library, 
2002, diakses pada tanggal 15 January 2009)
 Dengan adanya Peraturan Pemerintah dan tekanan-tekanan yang semakin 
kuat dari badan-badan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat maka bisa 
mempengaruhi prestasi perusahaan PT Djarum untuk meraih keuntungan. Adanya 
pembatasan-pembatasan tersebut pada akhirnya akan mengarah pada larangan iklan 
dan promosi secara menyeluruh. Sedangkan kehidupan perusahaan bergantung 
pada keharusan penjualan yang lebih luas sehingga diperlukan suatu sistem 
komunikasi dengan beribu-ribu bahkan berjuta-juta calon pembeli potensial, maka 
disini public relations perlu merubah perannya dalam mempromosikan corporate, 
dengan menerapkan suatu strategi public relations untuk dapat mempromosikan 
perusahaan dalam mencapai tujuan bersama dari organisasi perusahaan tersebut.. 
Keberadaan public relations bagi sebuah perusahaan adalah sangat penting, 
apalagi bagi sebuah perusahaan rokok yang sudah bertaraf internasional seperti PT 
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Djarum. 
Oleh karena itu strategi Public Relations pada PT Djarum ini sangat 

diperlukan, agar program social responsibility ini mendapat dukungan penuh 
dan partisipasi dari karyawan perusahaan bahkan masyarakat. Berangkat  dari 
kenyataan inilah peneliti berasumsi bawa program CSR Djarum Bakti Lingkungan 
yang diterapkan oleh PT Djarum yang cukup banyak memberikan kontribusi pada 
pelestarian lingkungan dan bisa terus berlanjut sampai 30 tahun lamanya, tentunya 
tak bisa lepas dari strategi Public Relations dalam menjalankan program Djarum 
Bakti Lingkungan. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian 
tentang studi deskriptif strategi Public Relations PT. Djarum  dalam program 
Corporate Social Responsibility (CSR)  Djarum Bakti Lingkungan.

tinjauan Pustaka
Public Relations : Menjalin Hubungan  Baik dengan Publik

Public relations adalah fungsi manajemen tertentu yang membantu  
membangun dan menjaga lini komunikasi, pemahaman bersama, penerimaan 
mutual dan kerja sama antara organisasi dan publiknya ; public relations melibatkan 
manajemen problem atau manajemen isu.

Tujuan utama Public Relations yaitu menciptakan dan memelihara saling 
pengertian, maksudnya adalah untuk memastikan bahwa organisasi tersebut 
senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut berkepentingan. Dengan 
adanya kata “saling” maka hal itu berarti bahwa organisasi juga harus memahami 
setiap kelompok atau individu atau khalayak publik yang terlibat dengannya (Jefkins, 
1998 :10). 

“Sehubungan dengan maksud dari public relations, kata 
public diartikan sebagai publik yang bermakna himpunan 
atau kumpulan orang-orang dan lembaga atau organisasi 
yang berkepentingan serta berada di sekitar badan atau 
perusahaan dimana organisasi itu berada. “ (Suhandang, 
2004: 32) 

Jefkins (2004) membagi publik menjadi dua, yaitu publik internal dan 
eksternal. Dan mengidentifikasi adanya sepuluh khalayak atau publik utama yang 
paling sering menjadi subjek khalayak dari berbagai macam organisasi secara 
umum. Kesepuluh khalayak tersebut adalah :

masyarakat luas1. 
calon pegawai atau anggota2. 
para pegawai atau anggota3. 
pemasok jasa dan berbagai macam barang4. 
para investor – pasar uang5. 
para distributor6. 
konsumen dan pemakai produk organisasi7. 
para pemimpin pendapat umum8. 
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serikat-serikat pekerja9. 
media massa10. 

(Jefkins, 2004 :81)

Community Relations 
Bagi perusahaan, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat atau 

komunitasnya dapat menjadi salah satu upaya mempertahankan kelangsungan 
hidup suatu organisasi. Konsep komunitas disini bukanlah komunitas dalam artian 
geografis belaka, melainkan juga komunitas dalam arti interaksi antarmanusia yang 
menjadi anggota suatu komunitas yang tak terikat dalam satu wilayah geografis 
tertentu.  Makna komunitas yang tak terikat dalam wilayah geografis tertentu tersebut 
tercakup dalam suatu pendekatan yang disebut community relations  (Iriantara, 
2004: 58)

Hubungan dekat dengan masyarakat (community relations) sangat 
penting untuk dibina terutama bila perusahaan akan memulai suatu kegiatan yang 
diharapkan dapat mempengaruhi kegiatan lingkungan dimana kegiatan itu dilakuan. 
Community Relations yang merupakan perwujudan menjalin hubungan yang baik 
antara perusahaan dengan komunitasnya ini merupakan tujuan dan fungsi public 
relations.

Corporate Social Responsibility 
CSR yang kini marak diimplementasikan banyak perusahaan, mengalami 

evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Pada saat 
industri masih memfokuskan dirinya sebagai industri, kebanyakan perusahaan masih 
memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka 
memandang bahwa, dengan berbisnis sehebat-hebatnya untuk mengumpulkan profit 
sebanyak mungkin untuk meraih laba dan memupuknya secara berkesinambungan, 
perusahaan dapat terus eksis dan berkembang sehingga mampu menyejahterakan 
karyawannya, dan kemakmuran bangsa dengan pembayaran pajaknya. Kini, 
perusahaan telah menyadari, di balik bisnis ada pula tanggung jawab sosial, 
bukan lagi sekadar keseimbangan antara pemilik modal dan pekerjanya. Pengaruh 
lingkungan terhadap sebuah organisasi menjadi sangat kental, hal ini terjadi karena 
adanya ketergantungan organisasi terhadap sumber-sumber yang terdapat pada 
lingkungan. 

Hal ini ditegaskan oleh Lubis dan Huseini (1987) yang menyebutkan bahwa 
organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya, karena 
produk dan jasa yang merupatkan output organisasi dikonsumsi oleh pemakai yang 
terdapat dalam lingkungannya. Dari pihak lain, organisasi juga mendapatkan berbagai 
jenis input dari lingkungannya. Posisi input dan output ini menjadi berbahaya jika 
pertukaran input dan output menjadi tidak seimbang. Perusahaan menyadari selain 
terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan dengan masyarakat 
disekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak 
negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan disekitar operasi 

perusahaan. Itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya konsep CSR yang 
paling primitif : kedermawanan yang bersifat kreatif (Wibisono, 2007 :4)

keterkaitan antara Corporate Social Responsibility, Public Relations, dan Citra 
Perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana yang sedang 
mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. Di dalam Green Paper Komisi 
Masyarakat Eropa 2001 dinyatakan bahwa kebanyakan definisi tanggung jawab 
sosial korporat menunjukkan sebuah konsep tentang pengintegrasian kepedulian 
terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan 
dan interaksi sukarela antara perusahaan dan para stakeholder-nya. Ini setidaknya 
ada dua hal yang terkait dengan tanggungjawab sosial korporat itu yakni pertimbangan 
sosial dan lingkungan hidup serta interaksi sukarela (Iriantara, 2004: 50).

Budimanta (2008) mengemukakan sesungguhnya substansi keberadaan 
CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di 
sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerjasama antar stakeholders yang 
difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan 
masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk 
dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terkait 
dengannya, baik lokal, nasional, maupun global. Karenanya pengembangan CSR 
ke depan seharusnya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan 
(Budimanta, 2008 :68).

strategi Public Relations dalam Menjalankan Corporate Social  
Responsibility 

Untuk membuat program komunikasi  kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan, public relations harus memiliki perencanaan yang strategis agar 
program yang dibuat mencapai tujuannya. Pengertian strategi adalah bagian 
terpadu dari suatu rencana (plan), sedangkan rencana merupakan produk dari suatu 
perencanaan (planning), yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi 
dasar dari manajemen (Ruslan, 2005:123)

Mengacu pada pola strategi Public Relations yang efektif menurut Cutlip 
dan Center harus dilaksanakan melalui empat tahap, antara lain : 

Fact Finding 1. (Mendefinisikan problem atau peluang)
Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau 
pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait 
dengan, dan dipengaruhi oleh kebijakan organisasi.
Planning 2. (Perencanaan dan pemerogaman)
Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, public relations 
membuat suatu rencana tentang apa yang akan atau harus dilakukan 
dalam menghadapi problem-problem itu. Informasi yang didapat 
digunakan untuk membuat keputusan tentang program publik, strategi 
tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran. Langkah ini akan 
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mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan 
dan program komunikasi.
Communicating 3. (Mengambil tindakan dan berkomunikasi)
Setelah rencana itu disusundengan sebaik-baiknya sebagai hasil 
pemikiran yang matang berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, 
Public Relations melaksanaakan aksi komunikasinya dalam rangka 
mencapai tujuan program.
Evaluation 4. (Mengevaluasi program)
Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas 
persiapan, implementasi, dan hasil program.Evaluasi dilakukan 
untuk menilai apakah tujuan yang telah direncanakan sudah tercapai 
atau perlu tindakan-tindakan lain. (Cutlip & Center, dalam Gregory, 
2000:13)

strategi Public Relations Pt djarum dalam Program Corporate social 
responsibility (Csr) djarum Bakti Lingkungan

PT Djarum sebagai salah satu perusahaan rokok tebesar di Indonesia telah 
melaksanakan CSR yang dilandasi dengan budaya perusahaan atau corporate 
culture yang dirumuskan sebagai lima nilai inti, yakni : “Fokus pada pelanggan, 
Profesionalisme, Organisasi yang terus belajar, Satu keluarga dan Tanggung jawab 
Sosial“. CSR Djarum ini diterjemahkan dalam 4 bentuk Bakti yaitu, Djarum Bakti 
Olahraga, Bakti Lingkungan, Bakti Pendidikan dan Bakti Sosial.

Semenjak Tahun 1977, berangkat dari filosopi perusahan oleh para pendiri  
PT Djarum yaitu “Keakraban dengan Masyarakat dan Lingkungan“, dan sesuai 
dengan UU No. 4 Tahun 1982 serta Instruksi Mendagri No. 14 tahun 1988, PT Djarum 
melaksanakan Djarum Bakti Lingkungan yang merupakan salah satu perwujudan 
tanggung jawab sosial PT Djarum terhadap lingkungan.

Kegiatan awal Djarum Bakti Lingkungan diawali dengan menghijaukan 
Lingkungan Kota Kudus, daerah produksi PT Djarum. Hingga tahun 2008 ini, PT 
Djarum terus berkelanjutan menjalankan kegiatan CSR Djarum Bakti Lingkungan. 
Pelaksana program  CSR PT Djarum adalah Departement Corporate Affairs 
(CORA), baik di Regional Sales Officer (RSO) maupun DSO (Distric Sales Officer). 
Departemen Corporate Affairs ini berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada 
Chief Operating Officer (COO) dan Chief Executive Officer (CEO). Sedangkan untuk 
link dengan media massa (media relation) merupakan tugas Departemen Corporate 
Communication. Divisi Corporate Affairs dan Corporate Communication merupakan 
public relations PT Djarum yang bergabung menjadi Departemen Corporate Affairs 
Communication (Departemen CoraComm). Keduanya memiliki fungsi sama yaitu 
untuk membangun citra perusahaan, bukan brand. Dan juga membina hubungan 
yang baik antara perusahaan dan pihak external yang dilakukan oleh Departemen 
CORA dan hubungan dengan media yang dilakukan Departemen CorComm.

Untuk membuat program  tanggung jawab sosial perusahaan,  public 
relations harus memiliki perencanaan yang strategis agar program yang dibuat 
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mencapai tujuannya. Mengacu pada pola strategi Public Relations yang efektif 
menurut Cutlip dan Center harus dilaksanakan melalui empat tahap, antara lain fact 
finding (mendefinisikan Problem), planning (perencanaan), communication (tindakan 
komunikasi), evaluation (mengevaluasi program) (Cutlip & Center, dalam Gregory, 
2000:13). 

Berbeda dari strategi public relations yang disampaikan oleh Cutlip dan 
Center, public relations PT Djarum, memiliki strategi yang berbeda dalam menjalankan 
corporate social responsibility Djarum Bakti Lingkungan, yaitu menetapkan 
manajemen IOI atau input, output, dan impact. Dimana, bagi Departemen Corporate 
Affair and Communication, tahapan input adalah tahapan mengidentifikasikan 
masalah, lalu input tersebut dipakai untuk mencari penyelesaian solusi dari masalah 
tersebut. Setelah solusi didapat, maka Dept. CoraCom  melakukan aksi penyelesaian 
masalah (output) berupa perencanaan dan aksi komunikasi, dan kemudian baru 
mengevalusi hasil kegiatan tersebut (impact). Hasil evaluasi tadi akan kembali 
menjadi masukan untuk mengidentifikasi masalah mendatang (input). 

“Jadi konsep manajemen Djarum ini disebut IOI, yaitu Input, Output, 
dan Impact. Departemen CoraCom juga menerapkan konsep yang sama dalam 
melaksankanan CSR Djarum Bakti Lingkungan. “(Handojo,13 Oktober 2008)

kesimpulan dan saran
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Djarum mengenai 
Strategi Public Relations PT Djarum dalam Program Corporate Social Responsibility 
(CSR) Djarum Bakti Lingkungan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

• Sebagai perusahaan keluarga yang belum menjual sahamnya ke publik, 
idealisme sang pemilik dan para pendahulu PT Djarum memang tak bisa lepas 
dari langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh PT Djarum, termasuk kebijakan 
program CSR yang diambil. Program CSR Djarum Bakti Lingkungan juga awalnya 
bermula dari idealisme para pendahulu PT Djarum, sehingga program Menghijaukan 
Kota Kudus yang menjadi tonggak awal Program Djarum Bakti Lingkungan juga 
berkat idealisme para pendahulu  PT Djarum

• Dampak dari melekatnya idealisme pemilik dan para pendahulu PT Djarum, 
terhadap langkah-langkah kebijakan program CSR Djarum Bakti Lingkungan 
berdampak pada segala kegiatan public relations dalam menjalankan CSR. Saat 
idealisme keluarga pemilik masih begitu melekat, hampir tidak ada fungsi public 
relations pada struktur organisasi PT Djarum. Namun dalam perkembangannya 
kemudian, kebutuhan akan fungsi public relations dirasa sangat penting, PT Djarum 
memasukkan fungsi public relation dalam struktur organisasinya pada tahun 2000.

• CSR Djarum Bakti Lingkungan telah memiliki banyak program yang ditujukan 
untuk semua publik PT Djarum. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan 
berbagai macam pihak. Antara lain, instansi pemerintah (Dinas pendidikan, Dinas 
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Lingkungan Hidup dan Pertambangan, Badan Pertahanan Nasional, Perhutani, 
Pemerintah Daerah Tingkat I dan II dari berbagai wilayah), Lembaga Peneliti, LSM-
LSM, dan Media.

• Program Djarum Bakti Lingkungan dilaksanakan oleh public relations 
(PR)        PT Djarum, yaitu Departemen Corporate Affairs and Communication.  
Corporate Affairs bertanggung jawab sebagai pelaksana program CSR Djarum Bakti 
Lingkungan, sedangkan Departemen Communication melakukan hubungan dengan 
media massa sekaligus publikasi melalui media massa mengenai kepedulian PT 
Djarum terhadap Lingkungan lewat Djarum Bakti Lingkungan.

• Dalam menjalankan Djarum Bakti Lingkungan, public relations PT 
Djarum menerapkan strategi IOI atau  Input, Output dan Impact. Setelah solusi 
permasalahan didapat (input), maka Dept. CoraCom melakukan aksi penyelesaian 
masalah (output). Penyelesaian masalah tersebut berupa perencanaan program  
Djarum Bakti Lingkungan. Setelah itu dilakukan tindakan aksi dan komunikasi yang 
masih berupa output. Setelah didapatkan output, lalu dilihat impact yang merupakan 
evaluasi dari seluruh kegiatan tadi.

• Dalam tahapan pencarian input (pengidentifikasian masalah), public 
relations PT Djarum melakukannya dengan metode yang sangat sederhana. Hanya 
melihat fenomena lingkungan sekitar dan mempelajari proposal permintaan bantuan 
yang masuk. PT Djarum tidak pernah melakukan analisis isi terhadap liputan 
media yang berkaitan dengan PT Djarum dan terutama aktivitas CSR Djarum Bakti 
Lingkungan. public relations PT Djarum juga tidak pernah melakukan  survei, riset 
dan jajak pendapat publik yang berkaitan dengan organisasi dan situsi problem, riset 
tentang topik-topik yang berkaitan dengan situsi problem, untuk mengidentifikasikan 
masalah yang berkaitan dengan CSR Djarum Bakti Lingkungan.

• Kegiatan Output, yakni perencanaan dan aksi komunikasi yang dilaksanakan 
oleh public relations PT Djarum sudah berjalan baik. Dalam kegiatan perencanaan, 
public relations PT Djarum telah menetapkan visi dan misi dalam menjalankan CSR 
Djarum Bakti Lingkungan, merancang struktur organisasi, menyediakan sumber 
daya manusia yang sesuai, dan menentukan secara fokus siapa sasaran publiknya, 
serta menentukan anggaran untuk CSR Djarum Bakti Lingkungan. public relations 
PT Djarum juga sudah menentukan bahwa pengawasan kegiatan CSR PT Djarum 
langsung dipegang oleh Dept. Corporate Affairs dan public relations PT Djarum juga 
telah menetapkan kontrol dalam Djarum Bakti Lingkungan, dengan memberlakukan 
MoU antara PT Djarum dan penerima bantuan. 

• Pada tahap aksi komunikasi yang masih masuk dalam tahapan output, 
Corporate Affairs melakukan tindakan komunikasi yang lebih sederhana. Kegiatan 
mengkomunikasikan CSR Djarum Bakti Lingkungan, baru dilaksanakan pada tahun 

2000. Corporate Communication khusus menjalankan media relations dan membuat 
iklan serta filler tentang Djarum Bakti Lingkungan, sedangkan  government relations 
dan community relations dijalankan oleh Corporate Affairs.

•  Pada tahapan impact (evaluasi), public relations PT Djarum dalam 
mengevaluasi program CSR Djarum Bakti Lingkungan cukup sederhana. Hanya 
dengan melihat testimoni yang diberikan langsung pada masyarakat, dokumen 
MoU, dan peliputan media tanpa melihat PR Value-nya dan melakukan riset, PT 
Djarum dapat memutuskan program CSR mereka berhasil apa tidak. 

• Dengan strategi public relations yang sederhana, ternyata sebuah 
perusahaan tetap dapat menjalankan program Corporate Social Reponsibility 
dengan baik.  

 Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti untuk public relations 
PT Djarum,  Departemen Corporate Affairs and Communication PT Djarum adalah 
agar public relations PT Djarum lebih optimal lagi dalam melaksanakan Corporate 
Social Responsiblity Djarum Bakti Lingkungan. Terutama dalam tahapan komunikasi 
dan evaluasi program, dengan menggunakan konsep komunikasi public relations 
modern.
 Berdasarkan seluruh uraian mengenai strategi public relations PT Djarum 
dalam program Corporate Social Responsibility Djarum Bakti Lingkungan, dapat 
digambarkan bagan sebagai berikut:
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PendaHULUan

tulisan ini adalah hasil studi mengenai strategi public relations oleh biro 
konsultan Stratcom Indonesia (Stratcom) dalam peluncuran perdana 
Donat Krispy Kreme di Jakarta. Grunig (1992) mendefinisikan public 

relations sebagai manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dan publiknya 
baik eksternal maupun internal. Dalam definisi ini public relations disamakan 
dengan manajemen komunikasi yang berarti pengertian public relations jauh lebih 
luas daripada teknik komunikasi atau program-program komunikasi seperti media 
relations atau publisitas. Baik public relations maupun manajemen komunikasi terlibat 
dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi 
organisasi terhadap publiknya, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi 
kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya (Grunig, 1992:4-5).

Tujuan sebuah organisasi sangat beragam. Untuk organisasi nirlaba 
seperti LSM tujuannya tentu berbeda dengan organisasi bisnis atau perusahaan 
yang berusaha untuk mendapatkan laba. Bagi organisasi bisnis, public relations 
harus memberi kontribusi untuk pencapaian tujuan laba bisnis dalam lingkungan 
persaingan yang semakin ketat. Lebih dari itu public relations juga harus mampu 
untuk menciptakan publisitas yang positif bagi perusahaan sebagai cara yang paling 
efektif untuk mencapai pelanggan potensial (Wilcox, Cameron, Ault, dan Agee, 
2005:340). 

Kebutuhan perusahaan terhadap public relations yang terus meningkat juga 
didukung oleh kejenuhan masyarakat terhadap iklan, sebuah panasea yang dulu 
dianggap paling ampuh untuk menumbuhkan awareness masyarakat. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Al Ries dan putrinya, Laura Ries, yang menuangkan pemikiran 
tentang betapa kini dominasi iklan telah tumbang digantikan oleh kebangkitan PR 
dalam bukunya The Fall of Advertising, the Rise of PR. Dalam bukunya, Ries mencatat 
bahwa publik kini telah jenuh dengan bombardir iklan di semua lini media seiring 
dengan perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi seperti 
lahirnya handphone yang kian canggih, internet, tv kabel, dan sebagainya (Ries dan 
Ries, 2003:83). Selain itu, media massa juga masih dianggap sebagai sumber yang 
lebih kredibel dan terpercaya dibandingkan iklan. Masyarakat lebih mempercayai 
apa yang disampaikan oleh pihak ketiga ketimbang apa yang disampaikan oleh 
perusahaan itu sendiri melalui iklan.   

Fenomena ini membuat banyak perusahaan menggunakan alat-alat dan 
taktik public relations untuk mendukung kegiatan pemasaran dan tujuan bisnis 
perusahaan (business objectives) sehingga kemudian muncul konsep marketing 
public relations (MPR). Thomas L. Harris, seorang guru besar jurnalisme pada Kellog 
School of Journalism, adalah orang pertama yang membedakan antara konsep 
corporate public relations (CPR) dan marketing public relations (MPR).  Menurut 
Harris, MPR adalah kegiatan PR yang menjadi bagian dari kegiatan pemasaran, 
penanggung jawabnya adalah manajer pemasaran, dan tujuannya adalah untuk 
mendukung tujuan di bidang pemasaran. Pencetus pertama istilah MPR ini juga 
menyatakan bahwa fungsi-fungsi MPR sangat efektif untuk dalam berbagai area yang 
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dulunya dikuasai oleh periklanan (Harris dalam Marconi, 2004:62). Sementara CPR 
bertugas untuk menjaga kepuasan stakeholders termasuk pemegang saham dan 
pemerintah dan juga bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penyelesaian 
krisis yang dapat mengancam perusahaan (Harris dalam Khasali, 2003:14).

Beberapa manfaat dari kegiatan public relations membuktikan bahwa 
peran public relations semakin dibutuhkan dalam kegiatan pemasaran, di antaranya 
untuk menumbuhkan public awareness dan market confidence ketika produk baru 
diluncurkan pada masyarakat. Peluncuran perdana sebuah produk merupakan 
sesuatu yang krusial dan sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup produk 
yang diluncurkan di masa yang akan datang. Frans M. Royan dalam bukunya Smart 
Launching New Product menyebutkan bahwa menyiapkan launching sebuah produk 
sama halnya menempuh perjalanan seribu lie, jika launching awal salah langkah 
maka produk baru akan menjadi awal keruntuhan bukan keberhasilan (Royan, 
2007:141). Karena itu semua produsen berusaha mempersiapkan sebaik mungkin 
peluncuran perdana produknya untuk mendapatkan momentum yang tepat, 
membentuk persepsi awal konsumen, serta mendapatkan respon penjualan yang 
positif. Sebab meskipun launching produk baru merupakan momentum yang singkat 
namun dapat sangat berpengaruh terhadap penjualan produk dan citra produk baru 
tersebut di mata konsumen (Royan, 2007:142). 

Dalam perkembangannya, publisitas menjadi salah satu fungsi utama dari 
kegiatan public relations bagi perusahaan. Bahkan kemudian lahir salah persepsi 
yang menyebut bahwa public relations adalah publisitas padahal publisitas hanya 
salah satu di antara sekian banyak fungsi public relations. Memang belum ada 
penelitian yang menyebutkan bahwa publisitas dapat membuat harga saham 
melonjak, namun publisitas mampu menghembuskan angin kepercayaan bagi 
perusahaan. Kepercayaan tersebut datang dari publik internal seperti karyawan dan 
pemegang saham, maupun dari publik eksternal seperti calon investor dan konsumen. 
Bagi sebuah perusahaan, publisitas dapat membuat perusahaan menjadi semakin 
dikenal publik dan perusahaan yang dikenal baik oleh publik seringkali dianggap 
sebagai perusahaan yang lebih baik (Marconi, 2004:141). 

Tidak hanya mempengaruhi citra perusahaan, publisitas juga mampu 
meningkatkan perhatian dan awareness publik terhadap produk yang ditawarkan 
oleh perusahaan karena publisitas dianggap mampu menciptakan ketertarikan 
dan antusiasme (Marconi, 2004:137). Bahkan Marconi juga menyebutkan bahwa 
memang tidak semua program public relations terkait dengan pembentukan 
awareness. Namun untuk program-program yang bertujuan untuk pembentukan 
awareness, publisitas adalah jawabannya (Marconi, 2004:138). Karena itu publisitas 
seringkali dimanfaatkan untuk peluncuran produk, kampanye pengumpulan dana 
untuk kegiatan amal, konser sebuah grup musik, dan lain sebagainya (Cutlip, Center, 
dan Broom, 2006:10). 

Salah satu biro konsultan public relations terbesar di Indonesia saat ini 
adalah Indo Pacific Edelman. Survei Agency of the Year 2008 (Marketers Choice) 
yang dilakukan oleh Majalah Marketing Xtra (MIX) menempatkan Indo Pacific 
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Edelman sebagai biro konsultan public relations yang berada di Top of Mind (TOM) 
mayoritas responden. Indo Pacific Edelman juga meraih posisi puncak dalam kategori 
Best Service dan Most Recommended Agency (Dwi Wulandari, MIX edisi 10/V/20 
Oktober-16 November 2008, hal. 28-29). Selain itu pada tahun 2009 Indo Pacific 
Edelman juga mendapatkan penghargaan sebagai biro konsultan public relations 
terbaik untuk kategori Agency for Crisis. Untuk memperluas jasa yang diberikan bagi 
klien, pada tahun 1998 IndoPacific membentuk sister company yang diberi nama 
Stratcom. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah klien yang dimiliki, 
Stratcom akhirnya berdiri menjadi perusahaan independen dan bersama Indo Pacific 
Edelman pada tahun 2007 menjadi bagian dari Edelman Worldwide, perusahaan 
public relations milik perorangan terbesar ketiga di dunia (Dwi Wulandari, MIX edisi 
10/V/20 Oktober-16 November 2008, hal. 39). 

Sesuai dengan slogannya, PR with a Twist, Stratcom menawarkan sesuatu 
yang berbeda dibandingkan biro konsultan public relations yang lain, yakni inovasi dan 
kreativitas. Jasa yang ditawarkan oleh Stratcom meliputi media relations, branding 
and messaging, company and product launches, interactive marketing and blogging, 
thought leadership, issue managgement, media training, dan media monitoring 
dengan spesialisasi di tiga divisi utama yakni buzz marketing, lifestyle, serta online 
and interactive. Mengacu pada slogan, logo perusahaan, serta komposisi karyawan 
yang didominasi oleh mereka yang masih muda dan berjiwa muda, tim Stratcom 
mengklaim bahwa Stratcom adalah biro konsultan public relations yang passionate 
terhadap brand yang dimiliki klien serta selalu menawarkan pemikiran yang dinamis, 
kreatif, dan out of the box. Beberapa perusahaan yang pernah dan masih menjadi 
klien Stratcom antara lain Vertu, Apple Computer, Sony Ericsson, Acer, Kodak, 
Unilever, British American Tobacco, Shell, Coca Cola, dan Nestle (disarikan dari 
Credential Stratcom).

Selain beragam spesialisasi dan pengalaman yang dimiliki, Stratcom juga 
berhasil mencatat prestasi berhasil mendapatkan Stevie Award tahun 2007 untuk 
kategori Best Marketing Team (Firdaus Retno, Cakram edisi 278-02, 2007 hal. 38). 
Penghargaan ini diraih oleh Stratcom atas kinerjanya menangani kegiatan marketing 
public relations peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta. Melihat beragam 
pengalaman Stratcom, khususnya dalam hal menciptakan word of mouth dalam 
pemasaran, publisitas, dan product launching bagi kliennya, maka peneliti memilih 
Stratcom sebagai obyek penelitian untuk kemudian menggali lebih dalam mengenai 
bagaimana strategi public relations yang digunakan oleh Stratcom dalam peluncuran 
perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta. Keberhasilan Stratcom dalam membidani 
kelahiran Krispy Kreme di Indonesia diganjar penghargaan Stevie Award tahun 2007 
untuk kategori Best Marketing Team dan Krispy Kreme menjadi merek donat terlaris 
di Indonesia saat ini (Dikutip dari hasil wawancara peneliti dengan Misty Maitimoe, 
Account Director Krispy Kreme, pada 16 Oktober 2008).

Krispy Kreme merupakan merek donat ternama di dunia yang lahir pada 
tahun 1937. Namun demikian, hingga tahun 2006, merek dan produk-produk Kripsy 
Kreme belum dikenal di Asia Tenggara. Melihat kondisi pasar Indonesia yang 

menjanjikan, Krispy Kreme memilih Jakarta sebagai kota pertama di Asia Tenggara 
yang membuka konter menjual produk-produk Krispy Kreme. Di Indonesia, hak 
pengembangan waralaba diberikan oleh Krispy Kreme Doughnuts, Inc. kepada PT 
Premier Doughnut Indonesia, prinsipal yang dimiliki PT MAP Premier Indonesia 
(Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2006). 

Di samping jumlah penduduk yang besar dan pasar yang luas, Krispy 
Kreme juga harus menghadapi tantangan bahwa pasar donat di Indonesia sudah 
cukup padat dengan hadirnya merek-merek yang lebih dulu populer dan telah 
memiliki penggemar loyal seperti Dunkin Donut dan J.Co.  Belum lagi masalah rasa 
donat Krispy Kreme yang dianggap terlalu manis bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia yang menyukai rasa ‘gurih’ (savory) (Kompas, 23 September 2006). 
Apabila tidak menjalankan strategi public relations yang tepat, maka Krispy Kreme 
dapat terjebak sebagai “just another doughnut seller”. Padahal sebagai pioner dalam 
industri donat, Krispy Kreme tidak ingin dianggap sebagai copy cat dari merek-
merek donat yang sudah ada sebelumnya karena citra yang ingin dibentuk oleh 
Krispy Kreme dalam peluncuran perdananya di Indonesia adalah sebagai sebagai 
the originator of doughnut-eating lifestyle (Online, James Golden. 4 Agustus 2006, 
diakses pada 15 November 2008).

Peneliti tertarik untuk mengangkat Krispy Kreme sebagai contoh kasus 
dalam penelitian ini karena peneliti menilai peluncuran perdana Krispy Kreme di 
Indonesia cukup fenomenal. Publisitas yang besar berhasil menciptakan word of 
mouth di kalangan pecinta donat di Indonesia, bahkan sebelum toko pertamanya di 
Pondok Indah Mall II (PIM II) dibuka untuk umum. Peluncuran perdana donat asal 
Amerika ini mampu menyedot animo masyarakat dan membuat mereka penasaran 
hingga bersedia antri sejak 12  jam sebelum toko dibuka untuk menjadi yang pertama 
mencoba donat ini sekaligus mendapatkan donat gratis selama setahun. Bahkan 
Museum Rekor Indonesia (MURI) mencatat antrean yang mengular sepanjang 500 
meter dalam pembukaan perdana Krispy Kreme sebagai antrean terpanjang di Asia 
Tenggara (dikutip dari tayangan acara Good Morning di Trans TV pada 2 September 
2006). 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka timbul satu pertanyaan yang hendak 
dijawab dalam tulisan ini, yaitu: “Bagaimana strategi public relations biro konsultan 
Stratcom Indonesia (Stratcom) dalam peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di 
Jakarta?”. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah mendeskripsikan strategi public 
relations biro konsultan Stratcom Indonesia (Stratcom) dalam peluncuran perdana 
Donat Krispy Kreme di Jakarta. Sehingga menimbulkan manfaat berupa pemaparan 
strategi public relations biro konsultan Stratcom Indonesia (Stratcom) dalam 
peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta serta penggambaran mengenai 
kerja praktisi public relations, khususnya biro konsultan dalam merancang strategi 
public relations untuk peluncuran perdana sebuah produk bagi kliennya, dalam hal 
ini upaya biro konsultan Stratcom bagi peluncuran perdana Donat Krispy Kreme 
di Jakarta. Menggunakan tinjauan pustaka berupa konseptual dan operasionalisasi 
Public Relations, peran Public Relations dalam bisnis dan industri, strategi Public 
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Relations, peran Biro Konsultan Public Relations, serta strategi perusahaan asing 
dengan produk-produk global memasuki pasar lokal, diharapkan pertanyaan tersebut 
dapat terjawab. Tulisan ini didiperoleh dengan dengan pengamatan secara kualitatif, 
menggunakan metode studi kasus. Sedangkan pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan indepth interview. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 
dokumentasi, internet, dan artikel yang kemudian akan peneliti analisis.

Peran Public Relations dalam Peluncuran Perdana suatu Produk
Peluncuran perdana sebuah produk merupakan sesuatu yang krusial dan 

sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup produk yang diluncurkan di masa 
yang akan datang. Frans M. Royan dalam bukunya Smart Launching New Product 
mengungkapkan bahwa menyiapkan launching sebuah produk sama halnya 
menempuh perjalanan seribu lie, jika launching awal salah langkah maka produk 
baru akan menjadi awal keruntuhan bukan keberhasilan (Royan, 2007:141). Karena 
itu semua produsen berusaha mempersiapkan sebaik mungkin peluncuran perdana 
produknya untuk mendapatkan momentum yang tepat, membentuk persepsi awal 
konsumen, serta mendapatkan respon penjualan yang positif (Royan, 2007:142). 

Dalam buku New Product Launch: 10 Proven Strategies disebutkan bahwa 
membuat masyarakat menyadari kehadiran produk baru dan tertarik untuk membeli 
adalah tantangan yang cukup berat. Selain jumlah produk baru yang muncul di 
pasaran setiap tahunnya mencapai ribuan produk, ada beberapa trend baru yang 
yang mempengaruhi konsumen. Trend baru tersebut adalah jumlah media yang 
semakin banyak menimbulkan clutter yang membingungkan pemirsa, munculnya 
teknologi-teknologi baru yang membuat konsumen mengabaikan iklan di televisi 
dan media cetak, semakin populernya internet sebagai tempat berbelanja dan 
sebagai sumber informasi yang utama, serta kecenderungan masyarakat untuk 
menganggap semua yang disampaikan pemasar melalui iklan adalah kebohongan 
(Online, Schneider Associates. 2007,  diakses pada 18 November 2008). 

Melihat kecenderungan-kecenderungan baru tersebut maka banyak 
pengamat dan ahli yang menyimpulkan bahwa menggunakan public relations dalam 
peluncuran produk baru lebih efektif dan efisien dibandingkan iklan. Konsumen 
ingin mendengarkan sesuatu tentang produk baru dari sumber yang terpercaya dan 
media dianggap sebagai sumber pihak ketiga yang obyektif. Belch dalam bukunya 
Integrated Marketing Communication juga menekankan bahwa public relations 
masih dianggap lebih kredibel oleh masyarakat, selain biaya yang dikeluarkan juga 
lebih rendah dibandingkan jika perusahaan menggunakan iklan. Hal yang sama 
diungkapkan oleh Profesor Theodore, seorang pengajar di Universitas Harvard. 
Beliau mengungkapkan bahwa penyampaian pesan akan lebih persuasif apabila 
disampaikan oleh pihak ketiga seperti jurnalis atau penyiar di media (dikutip dari karya 
ilmiah dengan judul Vitality of PR in Launching New Product oleh Syed Estesham 
Ali). Khusus di Indonesia, pernyataan di atas juga didukung oleh hasil penelitian 
Trust Barometer yang dilakukan oleh Edelman pada tahun 2009. Media menempati 
urutan teratas dan dipilih oleh 77 persen responden sebagai institusi sosial paling 
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terpercaya di Indonesia (Online, Nila Marita. 2009, diakses pada 15 Maret 2009). 
Meningkatnya peran media massa sebagai institusi sosial yang terpercaya 

sekaligus pemberi pengaruh terbesar bagi masyarakat membuat banyak perusahaan 
menggunakan alat-alat dan taktik public relations untuk mendukung kegiatan 
pemasaran termasuk peluncuran produk baru. Konsep ini disebut dengan marketing 
public relations (MPR). Salah satu tugas yang membedakan marketing public relations 
(MPR) dan corporate public relations (CPR) adalah MPR bertanggung jawab dalam 
peluncuran sebuah merek atau produk, baik peluncuran kembali merek-merek 
lama, meluncurkan produk baru sebelum iklan komersial, meluncurkan produk saat 
perusahaan tidak memiliki anggaran untuk iklan, dan melakukan peluncuran khusus 
untuk wartawan atau press launching (Wasesa, 2005:88). 

strategi Public Relations Biro konsultan stratcom indonesia
Sampai akhirnya pada tanggal 27 September 2007, Indo Pacific dan 

Stratcom secara resmi mengumumkan pengakuisisian mereka oleh Edelman, biro 
konsultan public relations independen terbesar di dunia saat ini.  Setelah diakuisisi, 
Indo Pacific dan Stratcom harus merubah sistem lama dengan sistem baru Edelman, 
baik itu dari format template untuk semua dokumen tertulis, Q-development standard 
(standar pengembangan kualitas), visi dan misi perusahaan, serta tahapan-tahapan 
dalam strategi public relations. Tahapan-tahapan dalam strategi public relations 
Edelman yang disebut dengan Pioneer Thinking PRogram Roadmap ini bertujuan 
untuk memastikan bahwa sejak dalam tahap awal sebuah proyek semua karyawan 
harus memahami apa yang diharapkan klien pada akhir proyek. Selain itu roadmap 
ini juga dapat membantu Edelman untuk menciptakan program global (multi-
market) yang konsisten dalam strategi namun dapat diadaptasikan dengan budaya 
lokal. Dalam website-nya juga disebutkan bahwa dengan disusunnya roadmap ini 
diharapkan seluruh karyawan Edelman (termasuk karyawan Stratcom di Jakarta) 
dapat mengikuti tujuh tahapan proses yang sistematis dan umum untuk menyusun 
dan melakukan eksekusi program-program yang terukur (http://www.edelman.com.
au/approach/PioneerThinking.htm).

gambar 1.
tahapan strategi Pr Pioneer Thinking edelman

sumber: http://www.edelman.com.au/approach/Pioneerthinking.htm
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Ketujuh tahapan yang ada dalam Pioneer Thinking PRogram Roadmap 
dimulai dengan tahap define dimana seorang konsultan menentukan situasi yang 
dihadapi klien serta tujuan bisnis dan komunikasinya. Setelah itu dilanjutkan dengan 
probe yaitu konsultan melakukan riset multi-faceted untuk mengeksplor lingkungan 
komunikasi dan stakeholder atau audiens. Tahap ini dilanjutkan dengan strategize 
dimana seorang konsultan mengumpulkan insight yang didapatkan melalui riset 
untuk menyusun pendekatan yang menyeluruh dan kemudian ideate yaitu tahap 
untuk menciptakan ide-ide yang kuat untuk membawa strategi menjadi hidup. Tahap 
kelima adalah plan dan dalam tahap ini seluruh ide-ide yang kuat dipadukan untuk 
menyusun taktik yang terukur dan multi channel  untuk kemudian dilaksanakan 
pada tahap keenam yaitu execute. Baru dalam tahap terakhir, evaluate, konsultan 
mengukur hasil yang didapatkan apakah sudah memenuhi tujuan-tujuan program 
dan memperbaiki program tersebut jika diperlukan (http://www.edelman.com.au/
approach/PioneerThinking.htm).

strategi Public Relations Biro konsultan stratcom indonesia dalam Peluncuran 
donat krispy kreme di Jakarta

Proyek menangani peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta 
merupakan salah satu proyek yang dimenangkan oleh Stratcom Indonesia (Stratcom) 
melalui proses pitching dengan biro konsultan public relations lainnya. Proyek ini 
merupakan sebuah proyek singkat dengan jangka waktu tiga bulan, mulai bulan 
Juni sampai bulan Agustus 2006 dengan puncaknya pembukaan outlet pertama 
Krispy Kreme di Pondok Indah Mall II (PIM II), Jakarta pada tanggal 30 Agustus 
2006.  Tugas Stratcom dalam proyek ini adalah menciptakan publisitas sebanyak-
banyaknya untuk memancing rasa penasaran dan membuat mereka menanti-
nantikan kehadiran Krispy Kreme di Indonesia. 

Sebagai sebuah biro konsultan public relations, Stratcom memiliki 
pengalaman dalam menyusun strategi public relations untuk klien-kliennya. Walaupun 
jenis kliennya beragam dan permasalahan yang dihadapi juga tidak sama, namun 
Stratcom telah merumuskan enam tahapan manajemen strategis public relations 
yang diterapkan setiap menangani klien-klien yang membutuhkan strategi public 
relations. Enam langkah yang digunakan oleh Stratcom ini digunakan hanya sampai 
tahun 2007, sampai akhirnya Stratcom diakuisisi oleh Edelman Worldwide dan 
menggunakan Pioneer Thinking PRogram Roadmap yang terdiri atas tujuh tahapan. 
Karena Krispy Kreme menjadi klien Stratcom pada tahun 2006 maka strategi yang 
digunakan masih terdiri dari enam tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 
research, planning, proposal development, execution, measurement, dan evaluation. 
Enam tahap serupa juga diterapkan ketika Stratcom menangani peluncuran perdana 
Donat Krispy Kreme di Jakarta. Tahap-tahap tersebut adalah: 

tahapan Pertama: 1. Research  
Melakukan a. Vox Pop Dengan Memasuki Forum Penggemar Krispy 
Kreme di Indonesia
Melakukan Wawancarab.  Dengan Wartawan dari Beberapa Media

Mencari Data Tambahan di Internet Mengenai Krispy Kreme di c. 
Amerika

tahapan kedua: 2. Planning
Menentukan Peran Stratcom dalam Peluncuran Perdana Donat a. 
Krispy Kreme di Jakarta
Menetapkan Tujuan b. 
Mendefinisikan Target Publikc. 
Menentukan Temad. 
Menyusun Strategi dan Taktike. 
Menentukan Anggaranf. 

tahapan ketiga: 3. Proposal Development
tahapan keempat: 4. Execution 

Taktik-Taktik Stratcom Untuk Konsumena. 
Viral Marketing1. 
Doughnut Teaser2. 
Doughnut Drop3.  ke Kantor-Kantor di Jakarta
Doughnut Drop4.  di Pondok Indah Mall II (PIM II) 
KK – Friends – Meter  5. 
Bekerjasama Dengan Kelompok Harley Davidson6. 
Family Fun Day7. 
Hari Pembukaan8.  Outlet Krispy Kreme di Pondok Indah 
Mall II

Taktik-Taktik Stratcom Untuk b. Media Relations
Pitching Stories1. 
Doughnut2.  Drop ke Media-Media 
Press Conference 3. pada tanggal 24 Agustus 2006
VIP Preview Party 4. 
Press Conference 5. pada tanggal 30 Agustus 2006
Aktivitas 6. Post-Event

tahapan kelima: 5. Outcome Measurement
tahapan keenam: 6. Evaluation

kajian teoritis
Yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah strategi public relations yang 

bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan bisnis sehingga kemudian kajian 
ini disebut dengan istilah marketing public relations (MPR). Istilah ini pertama kali 
dicetuskan oleh Thomas L. Harris, seorang guru besar jurnalisme di Kellog School 
of Journalism. Menurut Harris, MPR adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi terhadap program-program yang mendorong pembelian dan kepuasan 
pelanggan melalui komunikasi informasi yang terpercaya dan juga mampu 
menciptakan kesan yang dapat mengidentifikasikan perusahaan dan produknya 
dengan keinginan, kemauan, dan minat pelanggan (Harris dalam Wilcox, Cameron, 
Ault, dan Agee, 2005:340). Beliau juga menambahkan bahwa MPR adalah kegiatan 
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PR yang menjadi bagian dari kegiatan pemasaran, penanggung jawabnya adalah 
manajer pemasaran, dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan di bidang 
pemasaran. (Harris dalam Marconi, 2004:62).

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Harris, Silih Agung Wasesa 
juga menyatakan bahwa MPR berfokus pada upaya untuk membangkitkan minat 
pihak ketiga agar mau menceritakan tentang kebaikan merek yang ujung-ujungnya 
untuk membangun loyalitas dan keinginan beli konsumen (Wasesa, 2005:82). 
Wasesa juga mengakui pada dasarnya ada perbedaan yang sangat signifikan dalam 
pengembangan citra produk (yang menjadi tugas MPR) dengan citra korporasi (yang 
menjadi tugas CPR). Menurutnya dinamika pencitraan pada produk ataupun merek 
jauh lebih dinamis ketimbang citra korporasi karena daur hidup produk yang singkat 
dengan sendirinya menciptakan aktivitas yang lebih kuat. Merek ataupun produk 
berhubungan langsung dengan konsumen sehingga mereka harus rajin beradaptasi 
mengikuti selera konsumen (Wasesa, 2005:86). 

Beberapa kegiatan yang dilakukan biro konsultan Stratcom Indonesia dalam 
peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta ini menggambarkan dengan 
jelas beberapa deksripsi kegiatan MPR seperti yang diungkapkan oleh Wasesa, 
beberapa diantaranya adalah memberikan edukasi kepada konsumen bahwa Donat 
Krispy Kreme adalah donat Amerika yang pertama dan original, meluncurkan produk 
baru dan mengundang wartawan untuk meliput peluncuran perdana tersebut (press 
launching), membangun even merek melalui beberapa kegiatan yang dilakukan 
sebelum peluncuran perdana untuk umum, mengajak media untuk mencoba Donat 
Krispy Kreme sebelum donat dijual kepada masyarakat, mengajak media dan 
masyarakat untuk melihat proses pembuatan donat, dan lain-lain.  

Dalam prakteknya, kegiatan-kegiatan MPR yang menjadi bagian dari kajian 
PR akan sulit dibedakan dengan kegiatan-kegiatan MPR yang menjadi bagian dari 
kajian integrated marketing communication (IMC). Beberapa aspek dari dua kajian 
ini memang tumpang tindih dan sama-sama mengacu pada pencapaian laba dan 
tujuan bisnis. Namun, pada akhir penelitian ini peneliti dapat menarik benang merah 
bahwa apa yang dilakukan oleh biro konsultan Stratcom Indonesia (Stratcom) ini 
merupakan kegiatan-kegiatan MPR yang menjadi bagian dari kajian PR sebab 
Stratcom menggunakan jumlah commercial value sebagai tolok ukur keberhasilan 
(key performance indicator) dari program yang sudah dijalankan dan tidak menyentuh 
angka penjualan dalam peluncuran perdana ini sedikitpun. 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Arya Arland, Manager for Media 
Entertainment PT. Stratcom Indonesia. Beliau menyatakan bahwa apa yang 
dilakukan oleh Stratcom untuk MAP adalah murni kegiatan PR yang bertujuan untuk 
menumbuhkan awareness dan menciptakan ketertarikan masyarakat, sehingga 
pada hari peluncuran nanti masyarakat sudah mengenal Donat Krispy Kreme dan 
menanti-nantikan pembukaan outlet pertamanya di Indonesia di Pondok Indah Mall 
II.

Dalam menangani peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Indonesia, 
biro konsultan Stratcom menghadapi beberapa isu diantaranya adalah isu 
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nasionalisme terkait dengan citra Donat Krispy Kreme sebagai donat asli Amerika. 
Hal ini juga menjadi pertimbangan Stratcom mengingat salah satu kompetitor 
terbesar Krispy Kreme di Indonesia, J.Co, adalah donat ala Amerika yang dimiliki 
sepenuhnya oleh orang Indonesia. Untuk menyiasati hal ini awalnya Stratcom 
merencanakan beberapa strategi seperti lomba-lomba dalam rangka menyambut 
hari kemerdekaan dan menggunakan beberapa tokoh asli Indonesia dalam figur-
figur yang digambarkan sebagai sosok ‘original’ dalam bidangnya masing-masing, 
seperti Christine Hakim, Susi Susanti, dan lain-lain.

Menariknya, strategi-strategi terkait isu nasionalisme ini ternyata urung 
dijalankan dalam prakteknya. Peneliti menilai bahwa Stratcom melihat bahwa 
ternyata isu nasionalisme ini tidak terlalu kuat di tengah masyarakat Indonesia. 
Setidaknya tidak sekuat mindset mayoritas masyarakat Indonesia yang kebarat-
baratan (apalagi sesuatu yang berbau Amerika) dan tertarik untuk melihat sekaligus 
terlihat di tempat-tempat yang dinilai sebagai tempat yang ‘hip dan happening’. 
Hingga akhirnya pada tahap pelaksanaan strategi, Stratcom justru lebih fokus pada 
pementukan citra Krispy Kreme sebagai donat Amerika yang asli dan sudah ada 
sejak tahun 1937. 

Menurut Gelber hal ini disebut dengan need dan cultural conventions. 
Need dan cultural conventions ini tidak langsung terlihat jelas namun merupakan 
hasil dari sebuah partisipasi dan pengamatan mendalam serta penelitian kualitatif. 
Konvensi-konvensi ini adalah seperangkat nilai, kebutuhan, dan kebudayaan yang 
melekat pada suatu bangsa yang mampu menggerakan dan memotivasi mereka 
dalam mengkonsumsi sesuatu. Bersama dengan structural conventions, ketiga hal 
ini menjadi pertimbangan seorang pemasar dan pemilik merek sebelum melakukan 
ekspansi merek secara global (Gelder, 2003: 174-175).

Penulis menggolongkan mindset orang Indonesia yang kebarat-baratan 
serta kebutuhan mereka untuk terlihat di tempat-tempat yang dianggap hip dan 
happening sebagai sebuah konvensi kebutuhan. Sedangkan cultural conventions 
yang dimiliki mayoritas konsumen Indonesia adalah kebiasaan untuk nongkrong dan 
ngobrol sambil minum kopi dan makan donat. Kebiasaan ini akhirnya diadaptasi oleh 
Krispy Kreme dalam format outlet yang lebih luas dengan ambiance yang nyaman. 
Jika biasanya konter Krispy Kreme hanya berupa outlet kecil karena kebiasaan 
orang Amerika yang membeli donat untuk kemudian dimakan sambil jalan, maka 
konter di Indonesia dirancang lengkap dengan meja dan bangku-bangku dan diiringi 
dengan musik agar suasana semakin nyaman. 

Selain melakukan adaptasi terhadap nilai-nilai lokal, Gelder dalam bukunya 
Global Brand Strategy: Unlocking Branding Potential Across Countries, Cultures 
and Markets juga menyatakan pentingnya melakukan harmonisasi nilai lokal 
dengan standar global yang telah dibangun oleh sebuah merek selama bertahun-
tahun (Gelder, 2003:185). Dalam kasus peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di 
Indonesia, peneliti melihat bahwa Krispy Kreme tetap berusaha mempertahankan 
nilai-nilainya dengan mempertahankan konsep open kitchen yang menjadi ciri khas 
Krispy Kreme di seluruh dunia, memperkuat citra Krispy Kreme sebagai donat 
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Amerika yang asli sejak tahun 1937, serta melarang Stratcom untuk menarget anak 
sekolah sebagai sasaran promosi. Salah satu kunci sukses untuk menciptakan 
harmonisasi merek adalah dengan menentukan nilai-nilai apa saja yang menjadi inti 
dari brand proposition dan dapat distandarisasi tanpa harus mengecewakan pemilik 
merek dan konsumen lokal atau bahkan menginspirasi mereka. Kedua hal ini, nilai-
nilai yang dimiliki oleh merek dan nilai-nilai yang dianut masyarakat lokal, sama-
sama menempati posisi yang penting dan menentukan keberhasilan dalam ekspansi 
merek global ke pasar lokal (Gelder, 2003:185).  

kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Biro Konsultan Stratcom 

Indonesia mengenai strategi public relations biro konsultan Stratcom Indonesia 
dalam peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut:

Stratcom menggunakan strategi •	 public relations yang terdiri dari enam 
tahap dalam menangani peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di 
Jakarta. Enam tahap ini terdiri atas tahap research, planning, proposal 
development, execution, outcome measurement, dan evaluation. 
Dalam tahap •	 research, Stratcom melakukan riset dan pengumpulan data 
sebelum dengan menggunakan tiga metode, yaitu: vox pop pada thread 
penggemar Krispy Kreme di Indonesia, mewawancarai wartawan dari 
beberapa media, dan mencari data tambahan di internet mengenai Krispy 
Kreme Amerika. Kemudian Stratcom merumuskan hasil riset dalam rumusan 
analisa situasi, gambaran mengenai sejarah donat di Indonesia, insight 
konsumen Indonesia, lansekap kompetitor dan konsumen, tantangan yang 
berpotensi akan muncul, dan penjabaran Strength, Weakness, Opportunity, 
Threat (SWOT).
Tahap •	 planning merupakan tahap dimana Stratcom melakukan perencanaan 
dengan menentukan perannya, menetapkan tujuan, mendefinisikan publik 
yang menjadi targetnya, menentukan tema, menyusun strategi dan taktik, 
serta menyusun budget. 
Tahap •	 proposal development adalah tahap penyusunan sebuah proposal 
sebelum akhirnya layak dipresentasikan pada klien. Hal ini membutuhkan 
diskusi panjang dan penyusunan yang cermat. Dalam tahap ini seluruh hasil 
riset, analisis, dan perencanaan harus dirubah ke dalam bentuk program 
yang dapat dipahami dan diterima oleh klien.
Dalam melaksanakan taktik-taktik untuk peluncuran perdana Krispy Kreme, •	
Stratcom membaginya ke dalam taktik untuk konsumen dan taktik untuk 
media. Taktik-taktik yang menarget konsumen adalah viral marketing, 
doughnut teaser, doughnut drop untuk kantor-kantor dan PIM II, KK-Friends-
Meter, bekerjasama dengan kelompok Harley Davidson, Family Fun Day, 
dan acara hari pembukaan outlet Krispy Kreme di PIM II. Sementara 
taktik-taktik untuk media relations adalah pitching stories, doughnut drop 

ke media, VIP Preview Party, konferensi pers tanggal 24 Agustus dan 30 
Agustus 2006, serta beberapa kegiatan post event.
Dalam tahap •	 outcome measurement, ada dua cara yang digunakan 
Stratcom dalam melakukan pengukuran hasil yaitu dengan membuat 
Project Evaluation Sheet (PES) dan Project Report. PES adalah evaluasi 
singkat yang diberikan oleh Stratcom kepada klien setiap seusai melakukan 
satu kegiatan tertentu. Sementara Project Report adalah laporan akhir yang 
diberikan sesudah proyek berakhir. 
Tahap terakhir adalah •	 evaluation. Dalam tahap ini, Stratcom melakukan 
evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan yang sudah 
dilakukan sebelumnya. Evaluasi merupakan hasil diskusi antara Stratcom 
dan PT Premier Doughnut Indonesia, oleh karena itu hasil dari evaluasi ini 
tidak tertulis namun lebih pada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan 
Stratcom untuk kegiatan kampanye PR Krispy Kreme selanjutnya. 
Sejak tahun 2007 Stratcom diakuisisi oleh Edelman, biro konsultan PR •	
milik perorangan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Stratcom kemudian 
menggunakan  Pioneer Thinking PRogram Roadmap, rumusan strategi 
yang terdiri atas tujuh tahap dan digunakan diseluruh jaringan Edelman 
Worldwide. 
Tahapan-tahapan dalam strategi •	 public relations yang digunakan Stratcom 
merupakan satu bagian integral yang berkesinambungan dan saling 
berhubungan, meskipun Stratcom membagi tahapan-tahapannya dalam 
sebuah pembagian yang sistematis. Selain itu, tahapan-tahapan tersebut 
juga tidak selalu berjalan berurutan mulai dari tahap pertama hingga tahap 
keenam. Dalam kasus Krispy Kreme, Stratcom kembali melakukan riset 
tambahan dan mengubah beberapa hal yang telah dirumuskan sebelumnya 
dalam tahap perencanaan setelah melakukan proposal development dan 
mempresentasikan proposalnya kepada klien. 
Taktik-taktik yang dirumuskan dalam proposal bisa berbeda dengan taktik •	
yang dijalankan dalam eksekusi. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, 
diantaranya adalah: perkembangan tren penggunaan media komunikasi, 
perubahan industri klien, dan  hasil evaluasi taktik yang kurang memuaskan 
sehingga Stratcom harus memikirkan taktik lainnya.
Salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan strategi •	 public relations 
adalah penyampaian pesan-pesan kunci yang seragam dan konsisten 
walaupun jalur komunikasi dan taktik yang digunakan beragam. Hal ini 
menjadi salah satu faktor penentu komunikasi yang efektif dan tercapainya 
tujuan-tujuan komunikasi.

saran  
Penulis menyarankan agar Stratcom lebih cermat dalam menyanggupi 1. 
permintaan dari klien, terutama permintaan yang belum tentu dapat 
terpenuhi. Sebab, jika permintaan tersebut gagal dipenuhi sementara 
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Stratcom sudah terlanjur menyanggupi maka klien akan kecewa dan dapat 
memutuskan kontrak seketika. 
Penulis menyarankan adanya penelitian lanjutan berupa riset opini untuk 2. 
melihat bagaimana pelaksanaan strategi public relations yang dilakukan 
Stratcom untuk peluncuran perdana Donat Krispy Kreme di Jakarta dari 
kacamata publik.
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Media relations merupakan salah satu bentuk kegiatan PR  menciptakan 
citra positif di mata publik. Oleh karena itu hubungan dengan media harus 
dibangun dan dipertahankan karena  ada perbedaan antara kepentingan 

media dengan kepentingan PR. InterMatrix Communications (IMX) 
merupakan konsultan komunikasi yang memberikan jasa PR. Selain itu, 

IMX memiliki keahlian dalam bidang policy issues, public communications 
dan crisis management. IMX memiliki pengalaman-pengalaman khusus 
dalam menangani berbagai klien. Melihat beragam pengalaman IMX, 
khususnya di bidang Media Management bagi kliennya, maka peneliti 

memilih IMX untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan IMX 
dalam menjalin hubungan dengan media demi kepentingan kliennya. 
Penelitian ini menggunakan metode  studi kasus untuk memberikan 

gambaran lebih komprehensif mengenai strategi media relations 
yang diterapkan oleh IMX. Pada akhirnya dapat diketahui bahwa IMX 

menganggap media relations merupakan bagian penting dalam praktik 
PR. Selain itu strategi media relations yang diterapkan  berbeda bagi 

masing-masing kliennya, mengingat masing-masing klien memiliki 
kepentingan beragam. Klien seperti TAF, yang merupakan organisasi 
non profit, membutuhkan suatu strategi yang lebih mengedepankan 
penyampaian informasi kepada publik, dengan kata lain informasi 

yang diberikan bersifat satu arah dari organisasi kepada publik, tanpa 
memperhitungkan umpan balik dari publiknya. Berbeda dengan klien 
seperti Lifebuoy dan Pepsodent, yang merupakan organisasi profit, 

dimana para klien ini mengutamakan adanya persuasi, sehingga pada 
tahap evaluasi perlu ditambahkan riset lanjutan, untuk mengetahui opini 

publik terhadap produk mereka. 
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Latar  BeLakang  MasaLaH

kegiatan utama public relations (PR) memastikan citra positif publik 
terhadap  lembaga. Citra positif diperoleh dari opini publik  positif. 
Perpaduan antara citra lembaga dan identitas lembaga (panda-ngan 

internal terhadap lembaga) menghasilkan reputasi, dan reputasi   merupakan  aset 
penting bagi lembaga. Dalam praktik PR seringkali terjadi kesenjangan komunikasi 
(communications gap), yaitu  perbedaan antara harapan yang dipersepsi pu-blik 
dan apa yang diterima publik pada kenyataannya. Kesenjangan ini  bukan hanya 
mengganggu citra, tapi juga reputasi lembaga. Dalam hal ini media relations dapat 
digunakan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. 
 Media relations merupakan salah satu bentuk kegiatan PR  menciptakan 
citra positif di mata publik. Oleh karena itu hubungan dengan media harus 
dibangun dan dipertahankan karena  ada perbedaan antara kepentingan media 
dengan kepentingan PR. Media berkepentingan membuat berita yang memiliki 
nilai berita (news value) tinggi, sebaliknya, PR berusaha  memperoleh publisitas 
positif bagi perusahaan demi terciptanya opini publik positif dan berdampak pada 
citra perusahaan.  Ironisnya hubungan media  dengan lembaga yang bergerak di 
dunia usaha saat ini menghadapi persoalan cukup pelik. PR ingin press release nya  
dimuat oleh media, sedangkan jurnalis belum tentu bisa memahami isi press release 
tersebut. Sehingga pada akhirnya terjadi kesalahpahaman dan tidak tercapai  tujuan 
bersama. Ada yang menganggap pula  media hanya memanfaatkan moment.  
 Tujuan utama hubungan media dengan  perusahaan  menaikkan reputasi  
perusahaan serta produknya, dan  mempengaruhi serta memberitahukan kepada 
khalayak sasarannya. Berarti kegiatan media relations merupakan kegiatan vital ka-
rena berkaitan dengan reputasi perusahaan. Media relations memiliki fungsi memberi 
informasi atau tanggapan pada pemberitaan media atas nama organisasi atau klien.  
Oleh karenanya, organisasi mau tidak mau membutuhkan sebuah hubungan baik 
dengan media dan  kegiatan ini merupakan salah satu aktivitas PR. 
 Hubungan dengan media selain merupakan hal  penting juga rawan, PR 
dituntut  mampu menciptakan hubungan dengan media berlangsung harmonis 
serta menggunakan strategi yang tepat. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi 
PR, beberapa perusahaan seringkali memanfaatkan jasa biro konsultasi PR untuk 
melakukan media relations, mengingat konsultan PR memiliki banyak pengalaman 
dalam menghadapi berbagai macam klien. Selain itu konsultan PR pada umumnya 
lebih akrab dengan kalangan media daripada PR internal perusahaan tersebut. Di 
sinilah letak keunggulan konsultan PR, yaitu pada masalah pengalaman dan relasi.   
Beberapa perusahaan yang tidak memiliki departemen PR secara khusus menilai 
lebih menguntungkan menggunakan jasa biro konsultan PR karena dianggap 
memiliki banyak pengalaman, juga memiliki hubungan  erat dengan media.   
 InterMatrix Communications (IMX) merupakan konsultan komunikasi yang 
memberikan jasa PR. Selain itu, IMX memiliki keahlian dalam bidang policy issues, 
public communications dan crisis management. IMX memiliki pengalaman-penga-
laman khusus dalam menangani berbagai klien. Salah satu layanan yang diberikan  

IMX adalah layanan media management bagi klien-kliennya yang meliputi Press 
Conference, Press Gathering, Press Tour, Press Release Management, Information 
Management (Monitoring Berita, Analisa dan Laporan), dan Media Placement.  Melihat 
beragam pengalaman IMX, khususnya di bidang Media Management bagi kliennya, 
maka peneliti memilih IMX untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan 
IMX dalam menjalin hubungan dengan media demi kepentingan kliennya. 
 Penelitian ini menggunakan metode  studi kasus untuk memberikan 
gambaran lebih komprehensif mengenai strategi media relations yang diterapkan 
oleh IMX.  Sebagai contoh kasus peneliti mengambil salah satu klien IMX yaitu 
The Asia Foundation (TAF) yang  menggunakan jasa IMX  untuk media handling. 
TAF me-rupakan sebuah lembaga non profit yang menyadari bahwa penyebaran 
informasi mengenai aktivitas lembaganya kepada publik akan kurang maksimal 
tanpa melibatkan media di dalamnya. Mengingat adanya keterbatasan TAF atas 
sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menjalin hubungan dengan 
media, maka TAF menggunakan jasa IMX dalam hal media relations.  
 TAF, MAARIF Institute, dan Department for International Development 
(DFID) bekerja sama menggelar Konferensi Nasional bertema ’Islam, Good 
Governance, dan Pengentasan Kemiskinan’ pada 27 – 28 Agustus 2007 di Jakarta, 
dan dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie. Untuk 
mendukung publisitas acara ini, TAF menunjuk IMX sebagai media handler acara 
Konferensi Nasional termasuk menggelar konferensi pers pada akhir acara. Kegiatan 
IMX meliputi persiapan dan pelaksanaan media handling, pengemasan isi pesan 
konferensi nasional dalam bentuk siaran pers, serta proses monitor pemberitaan di 
media massa pasca pelaksanaan konferensi. 
 Peneliti melakukan observasi  partisipan, posisi peneliti sebagai peserta 
magang yang diikutsertakan dalam keseluruhan program kerja IMX selama masa 
magang (Agustus - November 2007). Melalui observasi partisipan peneliti dapat  
memahami situasi yang terjadi di IMX, secara khusus mengenai strategi media 
relations-nya. Selain melakukan observasi partisipan juga melakukan wawancara 
mendalam  dengan pihak berwenang dari IMX. Berdasarkan uraian tersebut di atas 
maka rumusan masalahnya sebagai berikut : Bagaimana strategi yang diterapkan 
oleh Biro Konsultan InterMatrix Communications dalam membangun media relations 
bagi kliennya secara umum dan secara khusus bagi The Asia Foundation?

tinJaUan  PUstaka
 Bagi PR, citra  prioritas utama yang ingin dicapai, sekaligus di dalamnya 
reputasi dan prestasi. Ruslan berpendapat citra bersifat abstrak dan tidak dapat 
diukur , tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian.  Ditambahkan pula 
oleh Ruslan  berita yang ditampilkan media  merupakan cara efektif pembentukan 
opini publik baik positif maupun negatif.  Lebih-lebih  media yang memiliki segmen 
khusus, tulisan mereka  dengan mudah meyakinkan publik pada segmen tersebut.  
Oleh karena itu,  membangun hubungan baik dengan media merupakan hal  penting 
dan rawan.  Seperti dikatakan George Washington,  “Dengan opini publik di pihak 
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kita, kita dapat melakukan segala hal, sebaliknya apa yang kita lakukan tidak berarti 
apa-apa tanpa dukungan opini publik’ (with public opinion on our side, you can do 
anything; without it, nothing).  
 Media relations merupakan alat, pendukung atau media kerja sama untuk 
kegiatan program kerja  PR dengan pihak publik. Mengingat peranan media relations 
dalam PR dapat menjadi saluran  penyampaian pesan maka upaya pengenalan  
informasi atau pemberitaan dari pihak publikasi PR merupakan prioritas utama. Hal 
tersebut harus dicermati karena salah satu fungsi media massa adalah sebagai 
pembentuk opini yang efektif .  Kerja sama harmonis dengan media menghasilkan 
frekuensi publisitas  cukup tinggi. Dampak pemberitaan tersebut baik  memiliki pe-
ngaruh  luar biasa besarnya terhadap pembentukan opini publik dalam waktu  relatif 
singkat. 
 Dalam praktik PR seringkali terjadi kesenjangan komunikasi (communications 
gap). Kesenjangan muncul  adanya perbedaan antara harapan yang dipersepsi 
publik dan apa yang diterima publik pada kenyataannya. Kesenjangan ini dapat 
mengganggu citra dan reputasi lembaga. Di sini fungsi komunikasi yang dilakukan 
melalui media relations  menjembatani kesenjangan tersebut, yaitu fungsi informatif 
dan deskriptif.  Secara umum media  berfungsi memberikan informasi, penyebaran 
pengetahuan, mendidik dan menghibur bagi para khalayaknya. Selain itu fungsi 
khusus dari media adalah mempengaruhi opini masyarakat, melakukan sistem 
kepengawasan sosial  dan memiliki kekuatan (power of press).
 Berpijak pada fungsi media massa tersebut, dimensi fungsi PR  bertolak 
belakang dengan fungsi media  karena publikasi  berkaitan dengan PR justru yang 
bersifat positif. Hal tersebut dilakukan dengan penyebaran informasi atau pesan 
untuk meningkatkan pengenalan, pengetahuan, bujukan/persuasif, pendidikan. 
Semua itu dilakukan untuk menciptakan citra dan opini masyarakat kepada sesuatu 
yang positif, serta menghindarkan unsur-unsur pemberitaan  yang bersifat negatif, 
sensasional, sehingga dapat menimbulkan keresahan, polemik atau kontroversial di 
masyarakat. PR Officer (PRO) harus dapat memilah-milah di antara informasi dan 
publikasi, atau berita yang boleh disiarkan, atau mana di antara informasi tersebut 
tidak boleh diketahui  umum,  bahkan tertutup untuk kalangan pers/ wartawan. 
 Dari pemaparan perbedaan-perbedaan fungsi dan aktivitas PR dan media  
muncul pertentangan antara kedua belah pihak saat menunaikan tugasnya masing-
masing. Saat wartawan suatu media meminta konfirmasi berita yang bersifat negatif 
praktisi PR berupaya ”menghindar” dengan berbagai alasan, untuk tidak memberikan 
keterangan pres (press statement).  Kedua belah pihak akan bersikukuh untuk 
mempertahankan prinsipnya masing-masing atau saling berprasangka buruk ter-
hadap pihak lain.  Dengan adanya pertentangan tersebut diperlukan kiat dan strategi 
untuk bekerja sama dalam merancang produk-produk publikasinya. Menurut Jefkins 
tak seorang pun  berhak  mendikte apa yang  diterbitkan oleh media.  Kenyataan ini  
menuntut perhatian lebih dari praktisi PR dalam menciptakan dan mempertahankan 
hubungan baik dengan media , yang pada dasarnya bersifat saling bergantung 
(mutually dependent) dan saling menguntungkan (mutually beneficial), meskipun 
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terkadang berselisih paham atau bertentangan. 
 Menjalin hubungan baik dengan media merupakan hal penting bagi 
PR untuk menyampaikan informasi dari lembaga  serta mendukung fungsi 
manajemen lainnya. Kunci suksesnya terletak pada kemampuan PR  memahami 
dan mengantisipasi kebutuhan  media. Cutlip menambahkan PR perlu memahami 
cara kerja media dan prinsip-prinsip jurnalistik. Di samping hal tersebut para praktisi 
PR ha-rus membangun dan mempertahankan hubungan saling menghargai dan 
percaya dengan institusi media maupun awaknya. Tarsih Ekaputra menambahkan, 
media relations memiliki fungsi pemberian informasi atau memberi tanggapan pada 
pemberitaan media atas nama organisasi. Oleh karenanya, organisasi mau tidak 
mau membutuhkan  hubungan baik dengan media, yang oleh praktisi PR menjadi 
salah satu roh penting dalam aktivitas PR. 
 Berdasarkan definisi dari Frank Jefkins, Rusady Ruslan dan Yosal Iriantara, 
peneliti menyimpulkan pengertian/definisi dari media relations. Media relations 
merupakan suatu usaha menjalin hubungan baik dengan media massa, baik secara 
struktural maupun secara individual, yang bertujuan untuk menciptakan publisitas 
dan citra positif lembaga di mata publik, serta sebagai sarana komunikasi antara 
lembaga dan publiknya melalui kerja sama yang baik dengan pihak media.
 Frank Jefkins memaparkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
rangka menciptakan dan membina hubungan media yang baik. (1) memahami 
dan melayani media yaitu  mengerti dengan baik hal-hal tentang media tersebut. 
(2) membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. PRO  mampu 
menyediakan informasi akurat dan dapat dipercaya saat diminta oleh pihak media. 
(3) menyediakan salinan yang baik.PRO harus selalu bersedia untuk membuka diri 
dan memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan wartawan, misalnya berupa foto 
atau press release. (4) bekerja sama dalam penyediaan materi. (5) menyediakan 
fasilitas verifikasi. (6) membangun hubungan personal yang kokoh.  
 Media relations merupakan salah satu program strategis yang dilakukan 
PR bagi  lembaga. Dalam PR, program strategis ini erat kaitannya dengan 
kegiatan perencanaan yang  dirancang sedemikian rupa agar suatu program dapat 
dilaksanakan dengan baik. Secara sederhana Iriantara membagi strategi media 
relations menjadi tiga tahapan, yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi.  
Perencanaan merupakan pedoman untuk melakukan tindakan.  Kedua, implementasi 
atau pelaksanaan program tidak boleh menyimpang jauh dari objektif yang sudah 
ditetapkan. Pada tahapan ini dilakukan monitoring,  dengan melakukan  monitoring  
bisa mengetahui program berjalan baik atau tidak. Ketiga, evaluasi untuk mengetahui 
bagaimana efektivitas program dalam mencapai tujuan dan hasil evaluasi dijadikan 
masukan bagi perencanaan kegiatan berikutnya. Dengan kata lain, strategi media 
relations dilaksanakan mengikuti proses public relations.                       
  Supaya fungsi media relations berjalan efektif dibutuhkan tim khusus pada 
suatu lembaga.  Kehadiran konsultan PR  menjawab kebutuhan lembaga untuk 
menjalankan  salah satu fungsi dalam PR yang tidak mampu dilakukan oleh lembaga 
tersebut. Seperti halnya The Asia Foundation  membutuhkan jasa konsultan IMX 
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untuk melaksanakan fungsi media relations. Menurut Frank Jefkins, keberadaan 
konsultan PR bagi suatu lembaga untuk memberikan pelayanan kreatif dengan 
teknik khusus .  Pelayanan yang diberikan berupa menetapkan saluran komunikasi 
yang sesuai dengan publik dari klien, management communications. Setiap biro 
konsultan PR memiliki keunggulan tersendiri. Seperti IMX yang memiliki keunggulan 
dalam media relations dan public affairs termasuk politik. 

MetOdOLOgi  PeneLitian 
 Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengetahui strategi Biro Konsultan 
InterMatrix Communications (IMX) dalam membangun media relations bagi kliennya, 
baik secara umum maupun secara khusus. Metode penelitiannya studi kasus, yang 
menurut Sugiyono  menggambarkan situasi sosial sebagai hasil  interaksi antara   
place, actor, dan activity. Penelitian ini mengambil tempat (place) di IMX sebuah biro 
konsultan PR yang  kliennya The Asia Foundation dijadikan sebagai contoh kasus. 
Aktivitas  (activity) dalam penelitian ini yaitu media relations yang dilakukan oleh tim 
media IMX selaku aktor (actor) dalam situasi sosial tersebut. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan 
strategi media relations yang dilakukan oleh IMX bagi  The Asia Foundation (TAF). 
TAF menjadi menarik diteliti karena TAF termasuk klien dengan karakteristik khusus 
sebagai organisasi non profit yang mendatangkan tantangan tersendiri bagi IMX 
pada tahun 2007. Satuan analisis dalam penelitian ini  narasi-narasi yang diperoleh 
dari hasil indepth interview dengan informan, dokumen, serta hasil pengamatan 
peneliti melalui observasi partisipan  selama 3 bulan (30 Agustus - 30 November 
2007) bertempat di IMX.
 Pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu in depth interview secara 
langsung, via e-mail dan telepon, serta observasi partisipan  peneliti. Data yang 
diperoleh  dijadikan transkrip selanjutnya, dari transkrip perlu dilakukan reduksi 
data  sehingga memudahkan penarikan  kesimpulan. Analisis dilakukan dengan 
memadukan antara teori yang ada dengan data yang telah diperoleh, yaitu berkaitan 
dengan strategi yang diterapkan oleh IMX dalam melakukan media relations bagi 
kliennya.

PeMBaHasan 
strategi Media relations iMX bagi kliennya
 IMX sebagai biro konsultan memiliki kebijakan khusus untuk  menerima 
penawaran kerja dari klien, tapi visi dan misi dari pihak klien turut diperhitungkan, 
lebih jauh lagi faktor X berupa kimia (chemistry) antara IMX dengan klien juga  
menjadi pertimbangan.   Hal ini penting  karena  kedua belah pihak akan menjadi 
partner kerja, jika tidak ada kecocokan maka kinerja menjadi kurang maksimal. 
IMX mempunyai tim khusus untuk melaksanakan kegiatan media relations Dalam 
melaksanakan kegiatan ini  IMX melakukan enam prinsip dasar sebagaimana 
menurut  Frank Jefkins di dalam bukunya berjudul Public Relations.  Berikut ini 
penjelasan  me-ngenai media relations yang dilakukan oleh IMX bagi beberapa klien 

yang sedang ditangani  sebagai contoh : Lifebuoy dan Pepsodent.  
 Lifebuoy, sebagai salah klien yang ditangani oleh IMX,  mempunyai 
program mengkampanyekan pentingnya mencuci tangan dengan sabun. IMX 
merencanakan kegiatan media relations mulai dari perancangan informasi yang 
disampaikan klien kepada publik karena publik  selalu menuntut adanya kebaruan 
informasi, IMX menciptakan Pasukan 20 detik Lifebuoy. Pembentukan pasukan 20 
detik berdasarkan hasil riset  bahwa untuk memperoleh tangan bebas dari kuman, 
dibutuhkan waktu minimal  20 detik saat mencuci tangan. Ide ini  diterima positif 
oleh klien. Berbeda dengan Pepsodent, IMX tidak membuat suatu program tapi 
pendekatan dengan media serta pihak ketiga.  Pepsodent menggunakan jasa pihak 
lain untuk menyu-sun program kampanye sikat gigi. Hal ini menghambat kerja 
IMX dalam melakukan pendekatan dengan media.Namun dalam perjalanannya, 
Pepsodent bersedia membuka diri  menerima masukan dari IMX, akhirnya diperoleh 
coverage media  cukup baik dan meningkat secara signifikan.
 Sebelum diadakan suatu program media relations, misalnya press confe-
rence, IMX melakukan seleksi wartawan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 
klien, pendataan media yang akan diundang. Dalam menjalin hubungan dengan 
media PR perlu melakukan pembaruan informasi secara berkala khususnya 
mengenai daftar media. Hal ini  diperhatikan oleh IMX dengan menjalin hubungan 
dengan wartawan baru mengingat adanya kemungkinan perpindahan rubrik di media 
(roll over desk) atau perekrutan wartawan baru, sehingga IMX tidak kehilangan 
kontak dengan para wartawan. 
 Setelah dilakukan perencanaan dilanjutkan dengan implementasi. 
Implementasi ini  meliputi pembuatan dan pengiriman press release, mengundang 
wartawan mengahadiri press gathering, press conference, dan lain sebagainya. 
Saat mengadakan  event, IMX  mengundang wartawan untuk menghadiri acara 
tersebut  dengan menggunakan undangan resmi. Undangan resmi dikirim melalui 
faksimili dan email, kemudian dilanjutnya dengan usaha reminder. Di sini tim media 
berperan penting. Ada yang berperan sebagai pembuat press release,  menyiapkan 
media kit, bertugas approach media, dan memonitor program.  Kemudian pada hari 
H (event berlangsung), tim media IMX melayani dan memenuhi kebutuhan media 
akan informasi. Tim IMX juga berperan aktif dalam millis kesehatan, sebagai contoh 
millis Mediacare. 
 Dalam praktik media relations, IMX  dituntut menguasai do and don’t dalam 
menjalin hubungan dengan media, karena karakteristik media  satu dengan lainnya 
tidak  sama. Sebagai contoh mengenai tenggat waktu (deadline), dan kapan suatu 
media mengadakan rapat redaksi perlu diperhatikan.  Di samping itu IMX juga 
memperhatikan kebijakan editorial serta spesialisasi dari setiap media. Kemampuan 
ini sangat penting supaya tercipta hubungan harmonis antar kedua belah pihak.
 Berikutnya tahap evaluasi, melalui tahap  ini dapat diketahui keberhasilan 
program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilakukan 
dengan berbagai cara, yaitu melalui personal approach dan news monitoring.  
Eva-luasi melalui personal approach merupakan cara paling sederhana untuk 
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menentukan keberhasilan suatu event. Dari personal aproach  diperoleh feedback 
langsung dari  media, sehingga tim IMX dapat segera mengetahui pendapat para 
wartawan terhadap event yang telah diselenggarakan oleh IMX. 
 Selanjutnya evaluasi melalui news monitoring dan pengukuran editorial 
va-lue baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada tiga jenis media yang perlu 
dilakukan news monitoring, yaitu media cetak, media on-line dan media elektronik, 
dimana masing-masing memiliki karakter berbeda sehingga diperlukan perlakuan 
berbeda pula. IMX menggunakan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif untuk 
mengukur editorial values setiap programnya  Penilaian secara kuantitatif maksudnya 
menghitung artikel yang memuat mengenai program atau kampanye yang sedang 
dilakukan IMX berdasarkan nilai advertorial pada media yang memuat berita tersebut. 
Sedangkan penilaian secara kualitatif lebih mengarah pada analisis isi berita yang 
bertujuan untuk mengetahui tren pemberitaan suatu event/program.

strategi Menjalin Hubungan Baik dengan Media bagi the asia Foundation
  TAF  bekerja sama dengan beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
untuk merancang kegiatan yang akan diselenggarakan, seperti pada acara Konfe-
rensi Nasional yang bertema ’Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemis-
kinan’ 27-28 Agustus 2007. TAF menunjuk Maarif Institute untuk event organizing, 
sedangkan untuk urusan hubungan dengan media, TAF menyerahkan kepada IMX. 
  IMX tidak dilibatkan dalam merumuskan dan merencanakan acara, menyebabkan 
IMX tidak dapat maksimal menjalankan tugasnya. Misalnya, pemilihan pembicara 
yang tepat dan diminati oleh media seringkali kurang dipahami oleh penyelenggara 
(TAF dan Maarif Institute). Contoh kasus terakhir, pada Konferensi Nasional 27-28 
Agustus 2007 dimana konsep acara pada awalnya dinilai ”hambar” dan monoton 
yaitu tentang kemiskinan. Bagi kebanyakan orang problematika tentang kemiskinan 
hanya sekadar wacana dan tidak ada sesuatu yang baru, sehingga kurang menarik 
bagi media. Apalagi bila dilihat dari sisi nilai beritanya, konten dari konferensi tersebut  
kurang diminati para jurnalis. Para jurnalis lebih suka terhadap informasi yang 
memiliki nilai berita  cukup tinggi, yaitu dengan unsur-unsur seperti keluarbiasaan, 
berdampak bagi masyarakat, timbul konflik, menggugah emosi, dan sebagainya. 
 ”Tapi untuk kasus TAF ini ada kesulitan kita, Ini content-nya kering banget, 
ini terlalu kering tidak sexy sama sekali untuk media. Isu mengenai kemiskinan yang 
ingin diangkat itu sering dibahas. Dan selalu hanya sebatas wacana. Walaupun ne-
gara bilang akan mengadakan konferensi nasional mengenai kemiskinan atau apa, 
tapi udah, berhenti pada tahap wacana saja. Jadi media tidak mau mengambil lagi, 
alah ini cumua begini doang, nah itu challenge untuk IMX. Kalau seperti itu kita bisa 
undang media, tapi kalau tidak dimuat ya bagaimana.” 
 Pada kesempatan rapat dengan pihak TAF dan Maarif Institute,  IMX me-
ngusulkan beberapa nama nara sumber yang mungkin lebih diminati oleh media 
sehingga dapat menarik media untuk mengulas di medianya masing-masing. 
Beruntung usulan IMX diterima dan dijalankan oleh TAF sehingga pada akhirnya 
diperoleh animo besar dari media. Meskipun topik yang diangkat tidak begitu 

Lidya Wangsa / Sri Moerdijati

Strategi Biro Konsultan Intermatrix 
Communications dalam Membangun
Media Relations bagi Kliennya

36

menarik namun karena dirancang sedemikian rupa, sehingga hasilnya pun tidak 
mengecewakan
 Secara khusus berikut dipaparkan aktivitas yang dilakukan IMX bagi TAF, 
untuk mendukung publisitas dari acara tersebut. IMX bertindak sebagai media hand-
ler pada acara Konferensi Nasional selama dua hari, termasuk menggelar konfe-
rensi pers pada akhir acara. 
 Dari hasil rapat  pada tanggal 16 Agustus 2007 yang dihadiri oleh pihak TAF 
dan Maarif Insitute serta IMX diputuskan  akan diadakan press conference tanggal 
28 Agustus 2007, seusai Konferensi Nasional  berakhir yaitu pada pukul 12.00-
13.00 WIB. Diusulkan beberapa nama pembicara yang akan hadir dalam press 
conference, yaitu NU (diusulkan Rozy Munir), Muhammadiyah (Sudibyo Markus), 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, TAF (diusulkan 
Douglas E. Ramage).
 IMX berperan mengusulkan, mengundang dan menghadirkan moderator 
dari press conference tersebut. Usulan dari IMX dipandang penting mengingat IMX 
mempunyai banyak pengalaman dalam mengadakan Talk Show atau seminar, se-
hingga mengetahui beberapa nama moderator yang dianggap sesuai dengan acara 
yang dimotori oleh TAF tersebut. IMX mengusulkan Jaleswari Pramordhawardani 
sebagai moderator pada jumpa pers. Selain itu IMX turut menyusun rundown acara 
jumpa pers, serta merancang dan memproduksi souvenir yang akan dibagikan 
kepada para wartawan.
 IMX juga melakukan seleksi untuk menentukan media yang berkepenting-
an dengan konferensi tersebut. Seleksi wartawan menjadi penting dilakukan untuk 
memperbesar kemungkinan kehadiran media pada acara tersebut. Press release 
direncanakan ada 3 press release yang  dibagikan secara bertahap dalam beberapa 
hari, dimana alur distribusi press release diatur sebagai berikut: a. Press Release I 
dibagikan pada Hari Jumat, 24 Agustus 2007, dikirim bersama undangan liputan. b. 
Press Release 2 hari Senin siang, 27 Agustus 2007, dimana bahan-bahan tambahan 
akan diberikan oleh Maarif pada Hari Senin pagi ke IMX. c. Press Release 3 hari 
Selasa, 28 Agustus 2007, dibagi saat press conference, dimana bahan kesimpulan 
akan dibuat dan digandakan oleh pihak Maarif dan akan disampaikan ke IMX pukul 
10.00.
 Sesuai rencana semula, menjelang hari H, 3 hari sebelumnya yaitu tanggal 
24 Agustus 2007 dilakukan pengiriman undangan dan siaran pers kepada media 
yang sudah diseleksi. Tim media bertugas mengirimkan undangan dan melakukan 
konfirmasi  penerimaan undangan tersebut. Kegiatan konfirmasi ini  penting dilakukan 
untuk memastikan apakah undangan baik melalui e-mail atau faksimil telah diterima, 
sehingga pada hari berikutnya dapat dilanjutkan dengan konfirmasi keha-diran 
masing-masing media.
 Pada saat event berlangsung, tim media IMX bertugas melakukan 
pendekatan dan menjadi penghubung antara media massa dengan TAF, termasuk 
di dalamnya menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh media. Pada tahapan 
implementasi tim media IMX  bertugas menulis, memproduksi siaran pers serta 
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mendistribusikannya kepada seluruh undangan. Tak lupa IMX melakukan koordinasi 
dengan pihak venue untuk kepentingan jumpa pers yang akan diselenggarakan se-
telah acara (Konferensi Nasional) berakhir.
Saat menangani media relations untuk TAF, IMX mengalami  kendala  berkaitan 
dengan informasi yang  disampaikan ke publik kurang bisa dijual (kurang 
menarik), mengingat semua orang sudah tahu dan paham tentang kemiskinan dan 
beranggapan  hanya berhenti sebatas wacana. Hal ini  menjadi tantangan tersendiri 
bagi IMX dan menjadi pengalaman menarik dalam kiprahnya sebagai biro konsultan 
yang handal.

 ”Kalau kendalanya yang TAF kemarin itu informasi 
yang ingin diinformasikan ke publik itu informasi yang tidak 
bisa dijual, semua orang sudah tahu itu cuma wacana, semua 
orang sudah tahu itu paling berhenti sampai situ. Itu jadi 
challenge.” 

 Dengan keadaan tersebut, IMX berusaha lebih keras dalam melakukan 
pendekatan dengan media. Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian media 
agar meliput acara tersebut dan mengulasnya pada masing-masing media. IMX 
mengupayakan adanya variasi angle berita yang dapat diperoleh media dengan 
memberikan kesempatan bagi media untuk melakukan interview secara eksklusif 
dengan nara sumber. 
 Dalam implementasi ini terjadi perubahan atas rencana semula, di 
antaranya mengenai nara sumber untuk press conference. Beberapa nama yang 
telah diusulkan untuk menjadi nara sumber pada press conference berhalangan 
hadir, sehingga diusulkan nama-nama lain. Adapun nara sumber yang hadir pada 
press conference tersebut  Raja Juli Antoni (Direktur Eksekutif Maarif Institute), John 
Brownlee (Direktur Program Islam dan Pembangunan The Asia Foundation), serta 
Entin Sriani Muslim, Lilis Husna dan Ahmad Alamsyah selaku perwakilan peserta 
dan panelis.
 IMX berusaha menyediakan segala informasi  berkaitan dengan acara 
tersebut dan dibutuhkan oleh media yang hadir. Pembagian press release juga 
dipastikan telah merata dan jika ada pertanyaan seputar press release IMX berusaha 
memberikan jawaban dengan sebenar-benarnya. Selain itu tim media IMX juga 
melakukan pendekatan one-to-one mengingat setiap wartawan merupakan individu 
yang unik dengan beragam kebutuhan yang perlu diperhatikan secara khusus. 
Ternyata usaha yang dilakukan oleh IMX membuahkan hasil, banyak wartawan yang 
menulis tentang acara tersebut. Mereka  telah berhasil menemukan angle berbeda 
dan dinilai memiliki nilai berita yang layak untuk dipublikasikan.
 Dari segi teknis, ada sebuah kendala yaitu mengenai press release yang 
harus dibuat pada hari pelaksanaan kegiatan dan dalam waktu singkat karena press 
release tersebut harus memuat kesimpulan para peserta di akhir acara.

”Tantangannya antara lain harus membuat siaran pers pada 
hari pelaksanaan kegiatan. Ini karena siaran pers tersebut ha-

rus memuat hasil dari Konferensi Nasional tersebut yang baru 
diketahui dari hasil kesimpulan para peserta di akhir acara. 
Sedangkan tenggat waktu antara selesai acara dan jumpa 
pers hanya 30 menit.” 

  Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas  program yang telah 
dilakukan serta sebagai laporan pertanggungjawaban IMX kepada TAF. Evaluasi 
dilakukan melalui news monitoring dan analisis berita. Dari analisis berita diperoleh 
bahwa pemberitaan dari media handling acara Konferensi Nasional ini sesuai de-
ngan pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, bahkan pesan yang disampaikan 
dalam pemberitaan yang terbit pada 25 Agustus – 4 September 2007 semuanya 
berupa pesan positif. 
 Jumlah wartawan hadir 16 orang pada hari pertama Konferensi Nasional 
dan  20 orang pada hari kedua. Hingga laporan terakhir (24 September 2007), 
terdapat 29 berita/artikel telah dipublikasikan oleh 16 media yang terdiri dari media 
cetak nasional dan elektronik. Kemudian dilakukan pengumpulan berita (kliping) 
untuk mengetahui nilai editorial yang diperoleh. Berdasarkan kliping berita  tersebut 
kemudian dikalkulasi dengan nilai iklan pada masing-masing media, dan program ini 
menghasilkan nilai editorial sebesar Rp 1.208.937.000. Nilai ini mencerminkan PR 
value yang dihasilkan. Sedangkan jumlah pembaca yang berhasil dijangkau melalui 
program media handling dan konferensi pers tersebut sekitar 18 juta lebih. 
 Secara umum pelaksanaan media handling dan konferensi pers 
berlangsung lancar dan cukup sukses. Output pemberitaan pun dinilai signifikan dan 
positif. Pesan mengenai adanya “Konferensi Nasional Islam, Good Governance, dan 
Pengentasan Kemiskinan,” siapa penyelenggaranya, tujuan dan hasilnya disebut de-
ngan jelas oleh media massa. Media massa yang memuat berita pun beragam dari 
umum sampai portal resmi departemen dan pemerintah pusat. Bahkan pandangan 
pembicara dalam Konferensi nasional dikutip wartawan untuk tulisan artikel. 
 Pada akhirnya TAF menjadi menarik untuk dijadikan pembelajaran, secara 
khusus mengenai media relations, karena dalam perjalanan kerja sama ini IMX 
menemukan tantangan baru yang menjadi masukan berharga bagi IMX. Selain itu, 
bekerja sama dengan TAF, yang merupakan organisasi internasional membawa 
dampak positif bagi IMX yaitu memperluas jaringan (network) IMX. Kepercayaan 
yang diberikan TAF kepada IMX akan berdampak pula pada tingkat kredibilitas IMX 
sebuah biro konsultan. Apalagi merujuk kepada visi dari IMX yang mengutamakan 
kepuasan kliennya, dimana ”kepuasan klien adalah kunci kesuksesan InterMatrix 
Communications. Memenangkan klien adalah suatu hal yang sangat susah, dan 
tetap menjaga mereka adalah suatu tantangan yang besar.” 

kesiMPULan
 Setelah mengadakan penelitian terhadap kegiatan media relations yang 
dilakukan oleh InterMatrix Communications (IMX), maka peneliti dapat menarik ke-
simpulan mengenai strategi yang diterapkan oleh IMX dalam membangun media 
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relations bagi kliennya. Adapun strategi yang diterapkan oleh IMX adalah berbeda 
untuk setiap kliennya, mengingat masing-masing klien memiliki kepentingan dan 
karakteristik yang beragam.
 Strategi yang diterapkan  IMX dalam membangun media relations bagi 
kliennya secara umum dapat ditinjau  berikut ini.  
IMX merencanakan kegiatan media relations mulai dari perancangan informasi yang  
disampaikan oleh klien kepada publik. Mengingat media sebagai publik yang sa-
ngat dinamis dan selalu menuntut adanya kebaruan informasi, maka IMX perlu me-
nyusun begitu rupa agar dapat menarik perhatian pihak media. Di sinilah salah satu 
kekuatan IMX mampu mendefinisikan suatu isu menjadi sesuatu yang menarik bagi 
media. IMX mempunyai tim khusus untuk menangani media.
 Dalam praktik media relations, IMX menguasai do and don’t dalam menjalin 
hubungan dengan media. Bagi IMX, menjalin hubungan baik dengan wartawan baru 
juga penting untuk dilakukan, mengingat adanya kebijakan roll over dalam redaksi. 
Perlakuan yang sama pun diberikan pula kepada wartawan senior, dimana hubu-
ngan yang ada perlu dijaga dan dipelihara. Strategi lain yang digunakan oleh IMX 
yaitu memanfaatkan pengalaman serta kemampuan jurnalistik Wimar Witoelar. 
 Melalui tahap evaluasi ini dapat diketahui keberhasilan suatu program yang 
telah direncanakan dan dilaksanakan. Adapun kegiatan evaluasi dapat dilakukan 
dengan berbagai cara, di antaranya melalui personal approach dan news monitoring, 
serta penghitungan editorial values secara kuantitatif dan kualitatif.  
 Secara khusus, berikut strategi yang diterapkan oleh IMX dalam membangun media 
relations bagi The Asia Foundation (TAF).
 IMX berusaha menguasai informasi dengan baik dan memilih nara sumber 
yang good enough untuk media (disukai oleh media karena mempunyai news 
value yang tinggi), serta memahami karakter jurnalis. IMX harus jeli dalam memilih 
media yang sesuai dengan kepentingan kliennya. The Asia Foundation sebagai 
sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pembangunan masyarakat, 
membutuhkan partner media yang peduli akan isu-isu yang diangkat oleh TAF. 
 IMX berusaha menyediakan segala informasi yang berkaitan dengan acara 
TAF tersebut dan sesuai dengan kebutuhan  media yang hadir serta mengupayakan 
adanya interview secara eksklusif dengan nara sumber untuk menghadirkan kesan 
eksklusif bagi wartawan. Sehingga mereka dapat memperoleh sisi pemberitaan 
yang beragam, meskipun informasi yang ditawarkan sangat sederhana.
 Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program yang telah 
dilakukan serta sebagai laporan pertanggungjawaban IMX kepada TAF. Evaluasi 
dilakukan melalui news monitoring dan analisis berita. Dari analisis berita diperoleh  
pemberitaan dari media handling acara Konferensi Nasional ini sesuai dengan 
pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, bahkan pesan yang disampaikan 
dalam pemberitaan yang terbit pada 25 Agustus – 4 September 2007 semuanya 
berupa pesan positif. 
 Pada akhirnya dapat diketahui bahwa IMX menganggap media relations 
merupakan bagian penting dalam praktik PR. Selain itu strategi media relations 

Lidya Wangsa / Sri Moerdijati

Strategi Biro Konsultan Intermatrix 
Communications dalam Membangun
Media Relations bagi Kliennya

40

yang diterapkan  berbeda bagi masing-masing kliennya, mengingat masing-masing 
klien memiliki kepentingan beragam. Klien seperti TAF, yang merupakan organisasi 
non profit, membutuhkan suatu strategi yang lebih mengedepankan penyampaian 
informasi kepada publik, dengan kata lain informasi yang diberikan bersifat satu arah 
dari organisasi kepada publik, tanpa memperhitungkan umpan balik dari publiknya. 
Berbeda dengan klien seperti Lifebuoy dan Pepsodent, yang merupakan organisasi 
profit, dimana para klien ini mengutamakan adanya persuasi, sehingga pada tahap 
evaluasi perlu ditambahkan riset lanjutan, untuk mengetahui opini publik terhadap 
produk mereka. 
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Sebagai lembaga “bisnis” lembaga pendidikan tinggi tidak bisa lagi 
mengabaikan pentingnya dukungan publik konsumen. Dukungan publik 
merupakan hal yang sangat penting untuk keberlanjutan suatu lembaga. 

Dukungan  ini menjadi roh dan darah bagi suatu lembaga dimanapun 
dan apapaun tujuan lembaga itu. Untuk mendapatkan dukungan inilah 

diperlukan kegiatan public relations, dukungan akan mengalir jika citra dan 
reputasi suatu lembaga positif. Di sinilah peran dan fungsi public relations 

menjadi kunci penting. Public relations (PR) adalah fungsi manajemen  
yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan 

bermanfaat antara organisasi dengan publiknya yang mempengaruhi 
kesuksesan  atau kegagalan organisasi. peneliti tertarik untuk melakukan 
kajian tentang praktisi PR lembaga pendidikan tinggi dalam menjalankan 
tugas, peran, fungsi dan kedudukan humas dalam lembaga pendidikan 
tinggi. Penelitian dilakukan di Universitas Airlangga yang telah menjadi 

BHMN sejak tahun 2008. Pemahaman Praktisi Humas tentang Peran dan 
Fungsi Humas di Perguruan Tinggi masih belum maksimal namun untuk 

beberapa hal telah baik mengingat kedepan dapat menjadi lembaga yang 
dapat mendorong capaian Universitas Airlangga sebagai Universitas 
Berkelas International sebagai universitas riset terdepan khususnya 

di Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi berada di bawah sekretaris 
universitas maka posisi ini secara struktural tidak memiliki kewenangan 
luas untuk berperan sebagai penasehat manajemen, kewenangan lain.

Pemahaman Peran dan Fungsi 
Praktisi PR Lembaga

Pendidikan Tinggi

Liestianingsih Dwi Dayanti
Staf Pengajar Departemen Komunikasi FISIP Unair

keywords: Public Relations, Perguruan Tinggi, Peran Humas
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PendaHULUan

Praktisi Public Relations  di lembaga pendidikan tinggi merupakan 
ele-men penting institusi dalam meningkatkan kinerja lembaga 
khususnya dalam pelayanan kepada pengguna. Perubahan 

paradigma dalam pengelolalan lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya sebagai 
lembaga non profit telah bergeser menjadi lembaga profit menuntut lembaga 
pendidikan tinggi melakukan upaya-upaya ”pemasaran” mendapatkan “konsumen” 
sebanyak mungkin dan mapu bersaing dengan untuk bersaing dengan pendidikan 
tinggi lain. Akhir-akhir ini ada kecenderungan lembaga pendidikan tinggi tidak beda 
dengan institusi bisnis lain dituntut untuk meraih keuntungan tidak hanya  lembaga 
pendidikan tinggi swasta namun juga lembaga pendidikan milik pemerintah.
 Namun demikian dalam konteks ini lembaga pendidikan tinggi tetap 
berbeda dengan lembaga bisnis lain yang dalam memasarkan produknya tidak dapat 
menggunakan cara-cara pemasaran secara langsung (hard marketing), namun lebih 
pada soft marketing. Upaya memasarkan ini dapat dilakukan dengan kegiatan public 
relations. Dalam hal ini kegiatan public relations menjadi metode yang dilakukan 
untuk memasarkan produk pendidikan tinggi. Di sinilah peran dan fungsi PR sangat 
diperlukan. Problemnya praktisi PR lembaga pendidikan tinggi masih belum optimal 
dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut.
 Sebagai lembaga “bisnis” lembaga pendidikan tinggi tidak bisa lagi 
mengabaikan pentingnya dukungan publik konsumen. Dukungan publik merupakan 
hal yang sangat penting untuk keberlanjutan suatu lembaga. Dukungan ini menjadi 
roh dan darah bagi suatu lembaga dimanapun dan apapaun tujuan lembaga itu. 
Untuk mendapatkan dukungan inilah diperlukan kegiatan public relations, dukungan 
akan mengalir jika citra dan reputasi suatu lembaga positif. Di sinilah peran dan 
fungsi public relations menjadi kunci penting. Public relations (PR) adalah fungsi 
manajemen  yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan 
bermanfaat antara organisasi dengan publiknya yang mempengaruhi kesuksesan  
atau kegagalan organisasi (Cutlip, Center, Broom, 2007). Selain itu public 
relations merupakan kegiatan manajemen yang mengupayakan pembentukan 
dan peningkatkan citra dan reputasi lembaga. Kegiatan ini dilakukan secara terus 
menerus, dengan perencanaan dan langkah-langkah yang sistemik. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kegiatan PR merupakan bagian penting dari manajemen, ia 
merupakan kegiatan universal yang secara sistematik berperan dalam semua aspek 
kehidupan termasuk lembaga pendidikan tinggi. Baskin & Aronof (2005) mengatakan 
bahwa public relations merupakan dasar dari pemenuhan kebutuhan manusia yaitu 
mencari pengakuan, kerjasama, afeksi dengan perwujudannya. 
 Seperti diketahui PR adalah upaya untuk mendapatkan dukungan publik dan 
sebuah lembaga tanpa dukungan publik akan mandeg atau mati, karena itu menjaga 
dan merawat dukungan publik merupakan upaya yang terus menerus dilakukan agar 
lembaga tidak ditinggalkan publik (konsumen) dan kemudian berhenti beroperasi. 
Dalam konteks ini lembaga pendidikan tinggi tidak bisa tidak memerlukan dukungan 
publik bagi  keberlangsungan lembaga tersebut. 
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 Untuk mendapatkan dukungan publik inilah citra dan reputasi harus terus 
dijaga. Citra dan reputasi menjadi indikator apakah kinerja lembaga telah berjalan 
baik serta apakah lembaga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Membangun 
citra dan reputasi perlu dilakukan secara terus menerus dengan menguatkan dan 
meningkatkan peran dan fungsi lembaga public relations. 
 Berkait dengan hal tersebut realitas memperlihatkan bahwa kapasitas, 
profesionalisme praktisi humas lembaga pendidikan tinggi masih jauh dari memadai. 
Hal ini disebabkan masih adanya anggapan bahwa lembaga PR merupakan lembaga 
yang  tidak penting dalam kegiatan lembaga pendidikan tinggi. Anggapan ini berkait 
dengan pemahaman bahwa masyarakatlah yang membutuhkan lembaga pendidikan 
tinggi, apalagi bagi lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah, yang menganggap 
mereka tidurpun tetap akan dicari konsumen. Padahal realitas memperlihatkan 
banyak lembaga pendidikan tinggi yang ”kehilangan” konsumennya khususnya 
lembaga pendidikan tinggi dengan program studi yang tidak poluler. 
 Hal ini memperlihatkan bahwa sebagian lembaga pendidikan tinggi masih 
memposisikan mereka yang dibutuhkan bukan yang membutuhkan. Padahal dalam 
perkembangan terakhir ini dengan lahirnya Undang-undang BHP maka lembaga 
pendidikan tinggi dituntut untuk mampu menciptakan reputasi, citra agar tetap dapat 
meningkatkan jumlah konsumen (mahasiswa). Hal ini membawa implikasi pada pe-
ran praktisi PR untuk lebih proaktif, profesional sebagai garda terdepan lembaga.
 Perubahan paradigma seperti telah disebutkan membawa implikasi pada 
peran lembaga humas yang  dituntut lebih proaktif, profesional sebagai garda 
terdepan lembaga pendidikan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. 
Oleh karena itu maka praktisi PR dituntut profesional, memahami konsep-konsep 
public relations, memiliki ketrampilan berkomunikasi (lisan dan tertulis), memiliki 
kemampuan  untuk menumbuhkan hubungan yang equal, saling percaya, saling 
membutuhkan dan yang terpenting adalah kemampuan menjalin hubungan dengan 
masyarakat, media, dan lembaga lain. 
 Permasalahannya adalah, adanya anggapan bahwa lembaga PR di 
lembaga pendidikan tinggi dianggap tidak penting dan strategis sehingga banyak 
lembaga pendidikan tinggi dalam menempatkan staf PR diisi oleh orang-orang tidak 
memiliki kapasitas kePRan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian 
tentang praktisi PR lembaga pendidikan tinggi dalam menjalankan tugas, peran, 
fungsi dan kedudukan humas dalam lembaga pendidikan tinggi. Penelitian dilakukan 
di Universitas Airlangga yang telah menjadi BHMN sejak tahun 2008. Konsekuensi 
dari status ini   Universitas Airlangga harus membiayai operasional lembaga secara 
mandiri, berbagai upaya dilakukan namun salah satu sumber dana adalah Sumbangan 
Pembangunan Pendidikan (SPP) mahasiswa. Dengan demikian maka mahasiswa 
adalah konsumen utama UNAIR yang menjadi sumber hidup dan keberlanjutan 
lembaga. Oleh karena itu maka menjaring mahasiswa merupakan langkah penting 
untuk keberlanjutan lembaga. Dalam upaya menjangkau calon mahasiswa inilah 
berbagai strategi dilakukan antara lain dengan membangun citra Universitas 
Airlangga sebagai perguruan tinggi terdepan dan handal baik di lingkup Jawa Timur 
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maupun di lingkup Nasional bahkan Internasional. Untuk itu maka membangun 
citra menjadi tugas utama PR (Humas), namun permasalahannya adalah apakah 
Humas Universitas Airlangga memahami fungsi, peran dan tugas humas. Untuk 
menjawab hal tersebut penting dilakukan penelitian tentang : pemahaman praktisis 
PR lembaga pendidikan tinggi tentang peran, fungsi, kedudukan, tugas lembaga 
public relations praktisi PR di lembaga pendidikan tinggi, selain itu akan diteliti pula 
tentang pemahaman praktisi Humas tentang konsep public relations. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemahaman tentang peran, fungsi, 
kedudukan, tugas dan kosep lembaga public relations pada praktisi PR lembaga 
pendidikan tinggi.
 Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggalian data dilakukan dengan 
wawancara mendalam pada informan yakni praktisi humas Universitas Airlangga 
dan beberapa nara sumber yang dianggap dapat memberikan informasi berkait 
dengan penelitian ini. Data pendukunng diperoleh dengan melakukan pengamatan 
dan observasi. 
 
tinJaUan PUstaka
 Public relations (PR) adalah fungsi manajemen  yang membangun dan 
mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 
publiknya yang mempengaruhi kesuksesan  atau kegagalan organisasi (Cutlip, 
Center, Broom, 2007). Batasan lain dari public relations adalah kegiatan manajemen 
yang mengupayakan pembentukan dan peningkatkan citra dan reputasi lembaga. 
Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, dengan perencanaan dan langkah-
langkah yang sistemik. Dari batasan ini dapat dikatakan bahwa kegiatan PR 
merupakan bagian penting dari manajemen, ia merupakan kegiatan universal yang 
secara sistematik berperan dalam semua aspek kehidupan termasuk lembaga. 
Baskin & Aronof (2005) mengatakan bahwa public relations merupakan dasar 
dari pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mencari pengakuan, kerjasama, afeksi 
dengan perwujudannya. 
 Wujud dari kegiatan PR adalah terjalinnya komunikasi antara lembaga 
dan publiknya. Dengan komunikasi, jalinan saling pengertian dan dukungan akan 
terwujud. Jefkins (2003) menyebut public relations sebagai cara untuk mencapai 
saling penyesuaian diri antara lembaga-lembaga dengan berbagai kelompok, dan 
dengan demikian dimungkinkan adanya hubungan yang serasi antara lembaga 
dengan publiknya. Kegiatan public relations lebih luas dari corporate communications 
maupun coporate relations. Mengenai hal ini Kasali (1994) mengutip pendapat 
John E. Masrton menyebut  “public relations is planned, persuasive communication 
designed to influence significant public”. Public relations adalah kegiatan komunikasi 
yang direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target 
publik tertentu. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi persuasif pada publik 
yang signifikan, public relations sebagai seni untuk membuat lembaga disukai 
dan dihormati oleh publiknya. Dari pernyataan ini jelaslah bahwa agar organisasi 

diterima pu-bliknya maka ia harus mengupayakan kegiatan PR antara lembaga dan 
publiknya. 
Di sisi lain organisasi adalah sebuah kesatuan yang utuh sekaligus kompleks. 
Didalamnya terdapat berbagai macam elemen atau komponen yang di satu sisi 
harus mampu bekerja sendiri namun di sisi lain juga dituntut untuk bisa bekerja 
sama dengan komponen-komponen lainnya sekaligus  harus mampu mengelola 
komponen-komponen yang terdapat di dalam agar dapat bekerja sama dengan 
baik. Sebuah organisasi juga diharapkan untuk bisa berinteraksi serta beradaptasi 
dengan lingkungan sekitarnya. Kemampuan untuk berinteraksi serta beradaptasi 
dengan lingkungan ini mutlak harus bisa dilakukan oleh sebuah organisasi untuk 
terus bisa eksis dan berkembang sesuai harapan dan tujuan organisasi itu sendiri.
 Organisasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu 1) Sistem Tertutup dan 
2) Sistem Terbuka. Sistem tertutup adalah sebuah sistem yang tidak berinteraksi 
dengan lingkungannya. Semua keperluan dipenuhi sendiri tanpa berinteraksi dengan 
lingkungan. Pada masa sekarang ini sulit sekali menemukan organisasi dengan 
sistem tertutup. Sebuah sistem yang benar-benar mandiri, yang tidak memerlukan 
kerjasama dengan dunia luar pada kenyataannya akan sulit untuk bisa eksis atau 
bertahan hidup, karena pada jaman modern seperti ini organisasi saling tergantung 
satu dengan yang lain. Ketika sebuah sistem tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan 
serta menyerap keluarannya sendiri, atau dengan kata lain ia memerlukan atau 
bergantung pada sistem yang lain atau lingkungannya untuk bisa bertahan hidup, 
maka sistem tersebut secara otomatis telah berubah menjadi sistem yang terbuka.
 Organisasi bersistem terbuka perlu menjalin hubungan dengan banyak 
pihak baik didalam maupun diluar organisasi, ia memerlukan sebuah fungsi yang 
sanggup mengelola hubungan tersebut dengan baik. Humas adalah fungsi yang 
diperlukan oleh sebuah organisasi yang menganut sistem terbuka untuk mengelola 
hubungan atau interaksi serta komunikasi antara organisasi dengan pihak-pihak luar 
tersebut. 
 Grunig dan Hunt (1984) menyebut humas dengan istilah “boundary 
spanner” karena posisinya yang mengantarai atau berada di perbatasan antara 
manajemen pusat dengan bagian-bagian lain yang ada didalam organisasi serta 
antara organisasi dan lingkungannya. 
 Organisasi sebagai sebuah sistem terbuka harus menyadari bahwa ia 
hidup dalam sebuah lingkungan tertentu dan baik langsung maupun tidak langsung 
tergantung dengan lingkungan tersebut. Dengan pandangan seperti inilah kehadiran 
humas dalam sebuah organisasi sangat diperlukan karena humaslah yang bertugas 
sebagai pengantara atau penghubung antara organisasi dengan lingkungannya dan 
demikian pula sebaliknya.
 Organisasi bersistem terbuka, masih memerlukan faktor lain untuk 
memantapkan posisinya dalam sebuah system, yakni  worldview yang sesuai.
Kearney (1984) worldview adalah, “...a set of images or assumptions about the 
world.”. Kuhn (1970) worldview adalah, “...a paradigm that stands for the entire 
constellation of beliefs, values,techniques, and so on shared by the member of a 
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given community.” (dikutip dalam Grunig dan White, 1992). 
 Menurut Grunig (1989) ada dua jenis worldview yang bisa dianut oleh 
sebuah organisasi: Symmetrical Worldview dan Asymmetrical Worldview atau bisa 
kita terjemahkan sebagai Paradigma Simetris dan Paradigma Asimetris. Sebuah 
organisasi agar bisa bertahan dalam lingkungannya dengan baik dan mampu 
menjalin hubungan yang positif dengan lingkungan tersebut memerlukan Paradigma 
yang Simetris (dikutip dalam Grunig dan White, 1992). Ciri-ciri paradigma yang 
simetris adalah:

1. Interdependence
      Organisasi menyadari bahwa ia tidak bisa mengisolasi diri dari lingkungan 

sekitar.
2. Moving equilibrium
      Organisasi harus selalu siap dengan kondisi equilibrium yang selalu ber-

gerak,  karena lingkungan di sekitar sistem selalu berubah. Jika sebuah 
sistem ingin terus eksis, ia harus bisa beradaptasi dengan perubahan 
itu.

3. Equity
    Organisasi beroperasi atas dasar persamaan hak antar manusia. Kar-

yawan harus diperlakukan dengan manusiawi serta dipenuhi hak-haknya, 
termasuk hak untuk berbeda pendapat atau memberi kritikan serta 
masukan kepada organisasi. Demikian juga dalam berinteraksi dengan 
komponen yang lain dalam komunitas.  

4. Autonomy
     Memberikan otonomi yang cukup luas kepada karyawan. Banyak penelitian 

membuktikan otonomi yang dimiliki seseorang justru akan memperbaiki 
kinerja orang tersebut. Pemberian otonomi pada karyawan justru akan 
memberikan dampak yang positif pada organisasi.

5. Innovation
    Organisasi bersikap fleksibel atau luwes dalam menghadapi adanya 

gagasan-gagasan baru dan tidak terpaku pada konservatisme atau tradisi 
yang ketinggalan jaman.

6. Decentralization of management
     Pendelegasian kewenangan, menajer berperan sebagai koordinator 

dari pada diktator. Pendelegasian kewenangan terbukti mendorong 
tumbuhnya iklim komunikasi yang sehat, kinerja yang baik, dan kepuasan 
kerja yang cukup tinggi.

7. Responsibility
 Organisasi berupaya memaksimalkan dampak yang positif dan 

meminimalkan dampak negatif mereka terhadap lingkungan.
8.	 Conflict	Resolution
      Terbuka terhadap adanya konflik yang biasa dalam interaksi antar 

manusia. Konflik yang terjadi harus diselesaikan dengan cara negosiasi, 
komunikasi, dan kompromi dan bukannya diselesaikan dengan cara 
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pemaksaan, manipulasi, koersi, atau kekerasan.

 Cutlip, Center, dan Broom (1985) menggambarkan bagaimana kedudukan 
ideal humas dalam sebuah organisasi, diletakkan sejajar dengan fungsi-fungsi 
penting organisasi lainnya seperti bagian Marketing, Sumber Daya Manusia (Human 
Resources), serta bagian Keuangan dan Pengembangan (Finance and Development). 
Ketiga bagian penting tersebut beserta Humas menempati posisi langsung dibawah 
CEO (Chief Executive Officer) atau yang bisa juga disebut dengan Direktur Utama. 
 Dengan memposisikan humas beserta tiga bagian yang lain langsung 
dibawah pucuk pimpinan, hal ini berarti humas ditempatkan sebagai salah satu 
bagian dari Manajemen Lini Atas (Upper Line Management) dan karenanya ikut 
serta dalam pengambilan-pengambilan keputusan penting dalam organisasi. Humas 
memiliki akses langsung kepada pucuk pimpinan dan jika perlu, dalam situasi 
genting, dapat mengambil keputusan-keputusan penting secara mandiri. Humas 
dapat berkomunikasi dua arah yang terbuka dengan pimpinan yang memungkinkan 
humas menyampaikan dan mendiskusikan informasi-informasi penting beserta 
penyelesaiannya secepat mungkin.       
 Peran humas sendiri dalam konteks organisasi yang terbuka (Grunig dan 
Hunt, 1984) merujuk Broom dan Dozier,  sebagai teknisi dan sebagai manajer. Bila 
peran manajer dianggap sebagai peran merencanakan dan mengelola program-
program humas, memberikan saran pada manajemen, membuat keputusan 
tentang kebijakan komunikasi, maka peran teknisi terfokus sebagai pelaksana saja. 
Misalnya mereka menulis siaran pers, menulis pidato, mengedit majalah internal 
atau mendesain halaman web. Jadi mereka melaksanakan keputusan manajemen. 
Dari dua peran tersebut, dapat dibedakan menjadi tiga jenis peran manajer, yaitu: 

1.   Expert preciber
      Peran-peran sebagai ahli dan penasihat bagi manajemen. 
2.   Communication facilitator
  Peran-peran sebagai fasilitator komunikasi antara organisasi dan 

publicnya, perantara, penghubung, penerjemah serta mediator, menjaga 
terwujudnya komunikasi dua-arah antara organisasi dengan publiknya.

3.   Problem Solving Process Facilitator
      Tim pemecah masalah, humas  mengambil peran sebagai fasilitator antar 

bagian dalam organisasi, sehingga persoalan bisa dipecahkan secara 
bersama dan memuaskan pihak-pihak yang terlibat.

Selanjutnya Dozier mengidentifikasi dua peran ditingkat menengah, yaitu:
1. Media Relations Role. Tugas praktisi humas adalah memastikan 

media selalu mendapat informasi dari organisasi/perusahaan, dan 
menginformasikan kepada organisasi apa saja yang dibutuhkan dan 
dikhawatirkan oleh media. Dalam hal ini pengetahuan akan media menjadi 
persyaratan bagi praktisi humas yang menjalankan peran tersebut.

2. Communication and Liaison Role. Dalam hal ini praktisi humas bertindak 
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sebagai perwakilan organisasi pada acara-acara tertentu, dan secara 
postitif menciptakan kesempatan kepada manajemen untuk berkomunikasi 
dengan para public organisasi.

teMUan dan anaLisis data
 Sebagai perguruan tinggi besar di kawasan Indonesia Bagian Timur 
Universitas Airlangga tidak bisa tidak memerlukan lembaga humas. Hal ini 
mengingat bahwa sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan memerlukan 
aktivitas berkomunikasi dengan publiknya baik internal maupun eksternal. Untuk itu 
diperlukan keberadaan lembaga yang mampu menjembatani aktivitas komunikasi 
ini yakni lembaga humas. Keberadaan lembaga humas merupakan kebutuhan yang 
tidak bisa ditawar lagi. Berkait dengan ini penelitian tentang lembaga humas di 
perguruan tinggi menjadi menarik setidaknya akan diperoleh gambaran bagaiman 
aktivitas kehumasan yang dilakukan dan dari sini akan diperoleh gambaran apakah 
praktisi kehumasan yang bertanggung jawab terhadap aktivitas ini memahami peran 
dan tanggung jawabnya. 
 Lembaga Public Relations (PR) di Universitas Airlangga berada di bawah 
Sekretariat Universitas dengan sebutan Bidang Humas Dan Protokol yang dikepalai 
seorang Kepala Bidang. Bidang Humas dan Protokol membawahi sub bidang 
keprotokolan yang bertanggung jawab mengatur kegiatan ceremony di universitas 
seperti mempersiapkan kunjungan tamu, pengukuhan guru besar, dan sebagainya. 
Sub Bidang Humas bertanggung jawab pada aktifitas kehumasan seperti media 
relations dan penerbiatan Warta Unair sebuah media yang ditujukan untuk publik 
internal dan eksternal Unair.
 Posisi Bidang Humas & Protokol secara struktural berada di bawah 
Sekretaris Rektor namun secara fungsional dapat berinteraksi dengan semua Bidang 
bahkan langsung ke Rektor tanpa harus melalui Sekretaris Universitas. Bidang 
Humas dan Protokol mempunyai staf sebanyak 4 orang dibantu oleh beberapa 
mahasiswa magang yang bertugas sebagai redaksi dan reporter Warta Unair. 
 Sebagai Lembaga Humas di perguruan tinggi aktivitas kehumasan yang 
dilakukan lebih banyak pada kegiatan menyampaikan informasi kepada publik 
khususnya media. Hal ini mengingat Universitas Airlangga sebagai universitas 
besar di Indonesia Bagian Timur aktivitasnya selalu memiliki nilai berita. Karena itu 
aktivitas media relations merupakan aktivitas yang banyak dilakukan. Hampir setiap 
hari humas Unair mengirim press release tentang kegitan Unair. 
 Aktivitas lain yang dilakukan Humas Universitas Airlangga adalah menjalin 
hubungan dengan Humas Perguruan tinggi lain yang ada di Surabaya dan Jawa 
Timur. Hal ini dimaksudkan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman. Melalui 
jaringan ini diharapkan akan diperoleh sharing pengalaman dan kesepahaman 
tentang tugas dan aktivitas kehumasan di perguruan tinggi. Seperti diketahui bahwa 
saat ini persaingan untuk menjaring calon mahasiswa antar perguruan tinggi sangat 
ketat, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat adalah dengan membangun 
kerjasama antar perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan salah satu 
kerjasama yang dibangun adalah kerjasama kehumasan.

 Humas dan Protokol Universitas Airlangga kedepan diharapkan menjadi 
lembaga yang dapat mendorong capaian Universitas Airlangga sebagai Universitas 
Berkelas International sebagai universitas riset terdepan khususnya di Indonesia 
Bagian Timur. Dengan posisi berada di bawah sekretaris universitas maka posisi ini 
secara struktural tidak memiliki kewenangan luas untuk berperan sebagai penasehat 
manajemen, keweangan lain.
 Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa Humas Unair telah berfungsi 
baik namun masih belum  optimal. Hal ini jika dikaitkan dengan pengertian humas 
dari Cutlip, Center, dan Broom (2005) :

 “Public Relations is the management function which evaluates 
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 
and acceptance”. 

Pengertian lain diberikan oleh Rex F.Harlow:
Public Relations adalah fungsi manajemen tertentu yang 
membantu membangun dan menjaga lini komunikasi, 
pemahaman bersama, penerimanaan mutual dan kerja sama 
antara orga-nisasi  dan publiknya, PR melibatkan 
manajemen problem atau manajemen isu, PR membantu 
manajemen agar tetap responsif dan mendapat informasi 
terkini tentang opini publik, PR mendefiniskan dan menekankan 
tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan 
publik, PR membantu manajemen tetap mengikuti perubahan 
dan memanfatakan perubahan secara efektif, dan PR dalam hal 
ini adalah sebagai sistem peringatan dini untuk mengantisipasi 
arah perubahan (trends); dan PR menggunakan riset dan 
komunikasi yang sehat dan etis sebagai alat utamanya 
(Rex.F.Harlow dalam Cutlip, Center & Broom, 2006).

 Dari deskripsi tersebut, maka tugas dan tanggung jawab Humas sangat 
kompleks dan berperan besar dalam suatu aktivitas organisasi. Ia menjadi bagian 
dari fungsi manajemen yang melekat dari manajemen  organisasi induk. Karenanya 
Humas seperti juga pekerjaan-pekerjaan manajerial yang lain, tugas-tugasnya 
meliputi pula pekerjaan-pekerjaan mengidentifikasi, perencanaan, serta pelaksanaan. 
Dalam kaitannya dengan kegiatan kehumasan dalam organisasi maka yang harus 
diidentifikasi, direncanakan, serta dilaksanakan oleh humas adalah segala pekerjaan 
yang ada hubungannya dengan kegiatan komunikasi sebuah organisasi. Penerapan 
humas sebagai sebuah fungsi manajemen dalam organisasi berarti mengaplikasikan 
aspek-aspek manajemen seperti identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan 
serta evaluasi dalam segala kegiatan komunikasi antara organisasi dengan para 
publiknya. Dengan demikian kegiatan komunikasi antara organisasi dengan para 
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publiknya dapat terealisasi dalam serangkaian program-program kehumasan yang 
direncanakan sedemikian rupa guna menunjang pencapaian tujuan organisasi.
 Dari wawancara dan observasi yang dilakukan tergambar bahwa tugas 
Humas Universitas Airlangga masih lebih banyak pada aktivitas media relations. 
Memang media relations sangat penting dalam membangun citra dan reputasi 
sebuah organisasi, namun bukan berarti bahwa media relations saja yang harus 
ditangani. Ruang lingkup tugas humas sungguh sangat banyak dan kompleks, 
membangun citra dan reputasi tidak hanya dilakukan melakui media relations namun 
dengan semua elemen publik, salah satunya adalah dengan publik internal. Berkait 
dengan publik internal terungkap bahwa keberadaan Warta Unair dianggap sudah 
cukup menjadi media internal. Menurut informan Warta Unair dapat menyampaikan 
informasi tentang aktivitas Unair. Ketika ditanya apa media yang digunakan untuk 
berkomunikasi ke publik internal dosen, karyawan, keluarga dosen dan karyawan 
serta mahasiswa informan menyatakan bahwa : 

“sampai saat ini belum ada, tapi gini... ada Warta Unair sebagai 
media komunikasi internal, media ini agar saling mengenal, 
si A ahli dalam bidang apa, si X syukuran dalam rangka apa 
jadi segala sektor kami harapkan dapat disampaikan melalui 
media, juga ada web unair. Jalan sehat sebulan sekali, lalu 
kalo pimpinan kunjungan ke fakultas, komunikasi langsung, 
BEM biasanya langsung pimpinan”.

 Pernyataan ini menyiratkan bahwa aktivitas Humas ke publik internal masih 
terbatas dan hanya dilakukan melalui media formal dan kurang personal. Padahal jika 
diamati Warta Unair lebih berfungsi sebagai media informasi dari organisasi ke publik 
dan Warta Unair kurang menyediakan ruang bagi publik menyampaikan opininya. 
Prinsip dari humas yakni adanya komunikasi dua arah tidak terimplementasi. Bahkan 
untuk pernyataan informasi bahwa komunikasi ke fakultas dilakukan oleh pimpinan 
dengan kunjungan sebenarnya masih belum dapat mengakomodir kebutuhan dosen, 
karyawan dan mahasiswa untuk menyampaikan opininya. Hal ini dikarenakan waktu 
yang dialokasikan untuk kunjungan pimpinan sangat pendek dan frekuensinya juga 
sangat jarang. Demikian pula berkomunikasi dengan BEM sebagai perwakilan 
mahasiswa masih kurang ekfektif terbukti masih adanya demo mahasiswa yang 
menolak kenaikan SPP untuk mahasiswa baru tahun 2009. Namun demikian upaya 
ini relatif memiliki nilai positif sebagai upaya untuk membangun hubungan dua arah, 
sekalipun belum optimal. Hubungan ke publik internal juga dilakukan dengan alumni, 
walaupun hubungan sebatas hubungan formal organisasi, seperti hubungan dengan 
Ikatan Alumni (IKA). Menurut informan 1 :

“kita ...sama-sama selalu mefasilitasi, misal nya IKAFE 
meminta humas (membantu kegiatan pen), karena kami yang 
menghubungkan dengan media luar, mempromosikan, mesti 
itu selalu..”
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 Pernyataan ini mengungkapkan bawa peran humas dalam membangun 
hubungan dengan Alumni cukup baik. Namun akan lebih baik jika aktivitas ini bisa 
dilakukan lebih menyeluruh, seluruh Almuni seyogyanya mendapat informasi tentang 
perkembangan Unair, karena banyak Alumni yang setelah lulus putus  hubung-an 
dengan almamater. Disinilah peran dan tugas Humas dalam menjalin hubungan 
dengan seluruh publik termasuk alumni.
 Salah satu tugas humas adalah melakukan riset atau identifikasi masalah. 
Dari wawancara peneliti dengan informan tidak diperoleh gambaran bahwa Humas 
Unair telah menjalankan tugas tersebut secara optimal untuk dasar kegiatan. Salah 
satu kegiatan riset yang dilakukan adalah kliping berita yang lazim dilakukan humas. 
Hasil kliping tentunya digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan, namun dari 
wawancara tidak terungkap apa yang dilakukan dengan hasil riset media. Informan 
2 mengatakan bahwa 

“kabid humas melakukan rekap dan analisis isi media setiap 
minggu” 

Sementara ketika informan 1 ditanya untuk apa kliping dilakukan? Informan 1 me-
ngatakan: 

“dikelompokan  berita tentang pendidikan, pengabdian 
masyarakat, nanti dikelompokkan lagi berdasar lokasi, tanggal 
dan tema lalu didokumentasi”.

 Pernyataan ini menyiratkan bahwa analisis isi media telah dilakukan 
namun tidak jelas tindak lanjut apa yang dilakukan kemudian, dari wawancara 
tidak diperoleh informasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa seperti humas pada 
u-mumnya humas melakukan analisis isi media dengan mengkliping namun hasilnya 
seringkali tidak digunakan sebagai dasar kebijakan lembaga. Padahal opini media 
sangat penting bagi dasar kebijakan suatu organisasi. 
 Berkait dengan hubungan dengan media (media relations) telah banyak 
dilakukan seperti gathering, mengirim sms informasi  kegiatan. Humas menyatakan 
bahwa mereka tidak mau memberikan uang kepada wartawan dan untuk 
penghargaan atas kerjasama yang telah dilakukan wartawan mendapatkan barang 
seperti agenda Unair, flashdisk, dan benda-benda lain. Hubungan yang terjalin 
dengan media adalah hubungan pertemanan. Hubungan ini menguntungkan karena 
jika ada isu yang cenderung negatif lebih mudah mengatasinya. Berkait dengan ini 
ketika informan 2 ditanya bagaimana mengatasi isu-isu dan pemebritaan media 
yang cen-derung negatif, ia menyampaikan bahwa : 

“Kita undang mereka., kami akrab dengan media, mereka akan 
datang, kenapa menulis seperti itu? misalnya kasus P Komang, 
kami lalu melakukan analisis media dan kami rekomendasikan 
kepada rektor”

”Biasanya hubungan kami bina secara pribadi, kalau menikah 
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kami datang, kami juga datang ke kantor mereka”.
.
 Pernyataan ini mengungkapkan bahwa dalam mengelola hubungan de-
ngan media humas cenderung membangun hubungan personal. Hal ini merupakan 
langkah yang positif dan dengan hubungan semacam ini humas lebih dapat 
mengontrol isu atau pemberitaan yang negatif. Kesadaran untuk membangun 
hubungan dengan media yang seperti ini merupakan kebijakan lama, humas yang 
sekarang hanya melanjutkan. Hal ini patut dihargai apalagi bagi sebuah institusi 
pendidikan seyogyanya memberikan pendidikan kepada media bahwa kebiasaan 
amplop dalam media relations suatu tindakan yang tidak etis dan tidak terpuji.
 Pernyataan menarik berkait dengan peran humas dalam mengelola isu 
terungkap dalam wawancara   berikut: 

P : Kalo akan ada pendaftaran mahasiswa baru sering muncul 
isu bahwa kuliah di Unair mahal bagaimana menyikapi nya?

I 1: “ kalo di warta unair memang media internal, tetapi strategi 
kami    walaupun belum tercapai, isu-isu dimuat di Warta Unair 
(dengan maksud pen) disampaikan pembaca kepada anggota 
lain, anggota keluarga,  masyarakat. Jadi dalam hal misalnya 
awal penerimaan mahasiswa baru, kami sudah mulai dengan 
penerimaan lewat jalur prestasi, terjadi pada saat isu spp naik, 
kami bikin edisi khusus  eeee laporan utama nya mengenai 
SPP, dengan penjelasan dari orang-orang yang berkompeten 
dan itu yg kami lakukan, SPP segitu kenapa, kami sosialisasi 
kemudian kami sosilisasi program studi, itu yg kami lakukan 
dengan cara seperti itu.

 Pernyataan informan 1 ini maksudnya bahwa untuk mengklarikfikasi isu-
isu tentang kuliah di Unair mahal dilakukan dengan menggunakan Warta Unair 
agar informasi yang ada disampaikan oleh publik internal (dosen, karyawan atau 
mahasiswa) kepada keluarga dan masyarakat yang lain. Menurut informan 1 untuk 
klarifikasi ini dibuat laporan utama tentang SPP mengapa mahal dari mereka yang 
kompeten. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Informan 1 tidak memahami apa 
fungsi media internal dan bagaimana mengelola isu di masyarakat berkait dengan 
citra sebuah organisasi. Sangat tidak efektif isu yang terjadi diklarifikasi dengan 
media internal. Salah satu fungsi humas bagi organisasi adalah mengelola isu 
yang berkait dengan organisasinya. Jika isu organisasi terjadi di publik eksternal 
tentunya akan leih tepat jika menggunakan media massa yang dapat diakses oleh 
masyarakat luas. Apalagi isu SPP merupakan isu yang sangat beresiko bagi reputasi 
Unair sebagai sebuah perguruan tinggi sebesar Unair. Akan lebih bijak jika isu yang 
ada diklarifikasi melalui media massa. 
 Berkait dengan pemahaman tentang fungsi humas peneliti menggali pada 
informan 1 dan diperoleh gambaran bahwa pemahaman masih kurang optimal seperi 

pendapat  Don Barnes, seorang praktisi Public Relations adalah:
1. Memberikan saran kepada pihak manajemen tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diambil serta dampak dari 
kebijakan itu bagi publik

2. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan komunikasi organisasi
3. Menyediakan sarana bagi upaya-upaya organisasi untuk berkomunikasi 

atau menjalin hubungan dengan publik
4. Mencari tahu/mencari informasi tentang opini publik terhadap organisasi 

(Don Barnes dalam Johnston dan Zawawi, 2000)
 Pendapat Barnes ini mengisyaratkan bahwa humas berfungsi sangat 
strategis bagi organisasi. Di tataran manajemen dia adalah penasehat manajemen 
berkait dengan kebijakan yang diambil khususnya kebijakan tentang komunikasi 
dengan publik. Dari hasil wawancara dan observasi fungsi ini belum dijalankan secara 
optimal. Hal ini nampak dari pernyataan informan 1 bahwa secara struktural posisi 
Bidang Humas berada di bawah Sekretariat Universitas. Posisi ini bagaimanapun 
menjadi kendala Humas untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Idealnya 
Humas berada di bawah Pimpinan Universitas, hal ini akan memudahkan Humas 
dalam menjalankan fungsinya sebagai penasehat, koodinator komunikasi. Namun 
demikian hasil observasi memperlihatkan bahwa sekalipun secara struktural berada 
di bawah Sekretaris Universitas namun secara fungsional Humas dapat berinteraksi 
langsung dengan Pimpinan Universitas. 
 Fungsi lain yang dijalankan adalah menyediakan sarana untuk menjalin 
komunikasi dengan publik. Seperti telah disebutkan bahwa Humas Unair memiliki 
banyak media untuk berkomunikasi dengan publik eksternal dan internal. Untuk 
publik eksternal seperi publik media hubungan dijalin dengan melakukan gathering, 
kunjungan, dan berbagai aktifitas. Untuk menjalin hubungan dengan humas sesama 
perguruan tinggi dan juga Humas pemerintah dilakukan pertemuan rutin untuk 
membangun komunikasi:

“ kami sering datang di acaranya bakohumas, humas Perguruan 
Tinggi dan dalam waktu dekat, kami ikut acaranya ITS, multi 
media centre, kami merencanakan untuk lebih akrab, kami 
merencanakan bulan juli untuk pertemuan dengan humas 
PTS”. 

 
 Menjalin hubungan sesama praktisi humas penting dilakukan, hal ini dapat 
menambah pengalaman dan bisa saling tukar menukar informasi. Selain untuk 
menangkal kesalahpahaman tentang Universitas Airlangga. Salah satu isu yang 
beredar di masyarakat adalaha bahwa Unair “mengambil” calon mahasiswa dari 
PTS. Dengan hubungan yang baik maka isu ini dapat diminimalisir.
 Sarana komunikasi dengan publik internal tersedia Warta Unair, dan 
web site. Namun seperti telah disebutkan bahwa media ini belum bisa disebut 
sebagai media komunikasi karena masih bersifat satu arah, padahal esensi aktifitas 
kehumasan adalah komunikasi dua arah. Informasi lebih banyak dari organisasi ke 
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publik dibanding dari publik ke organisasi. Belum tersedia media yang dapat menjadi 
sarana terjalinnya komunikasi dari publik internal ke organisasi. 
 Berkait dengan fungsi humas pemerintah seorang politikus, Mordecai Lee 
menyatakan bahwa praktik kehumasan yang profesional dan kredibel di lembaga 
pemerintahan akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada hal-hal berikut 
ini:

1. Penerapan kebijakan publik
2. Membantu media massa meliput kegiatan pemerintahan
3. Melaporkan kepada masyarakat akan berbagai kegiatan yang dilakukan 

pemerintah
4. Meningkatkan kerjasama dan rasa saling percaya antar bagian didalam 

lembaga pemerintahan itu sendiri
5. Meningkatkan sensitivitas pemerintah terhadap apa yang diinginkan 

publik
6. Memobilisasi dukungan terhadap pemerintah (dikutip dalam Cutlip, 

Center, dan Broom, 1985) 
 Dengan demikian tuntutan untuk menjalankan fungsi humas di lembaga 
perguruan tinggi tidak berbeda dengan lembaga pemerintah lain seperti yang 
disampaikan Mordecai Lee. Keenam hal tersbut akan mendorong terjalinnya 
hubungan baik dengan publik dan secara langsung akan berdampak pada citra dan 
reputasi lembaga.
 Dari uraian tersbut dapat disebutkan bahwa pemahaman praktisi humas 
di perguruan tinggi relatif baik namun masih ada beberapa hal perlu ditingkatkan. 
Seperti diketahui saat ini Universitas Airlangga melangkah menjadi Universitas 
Berkelas Dunia (World Class University), dan keinginan ini harus didukung semua 
pihak terutama humas sebagai elemen terdepan untuk membangun kepercayaan 
baik publik eksternal dan internal. Untuk itu profesionalitas praktisi humas menjadi 
sebuah keharusan agar bisa bersinergi dengan bidang lain dalam menegjar visi 
Unair. Pentingnya praktisi humas di lembaga pemerintah dan harus profesional 
diungkapkan oleh Mike McCurry, mantan Sekretaris Pers Presiden Bill Clinton 
mengatakan:

 “Governments have so much information that they need an 
effective way to distribute it to their citizens.” 
(Pemerintah punya begitu banyak informasi, sehingga mereka 
perlu sebuah cara yang efektif untuk menyampaikannya 
kepada rakyat) (dikutip dalam Sullivan, tanpa tahun). 

 Dalam penyampaian informasi inilah lembaga pemerintah memerlukan 
keberadaan lembaga untuk menyampaikan informasi kepada rakyat. Disinilah 
humas diperlukan. Humas pemerintah diharapkan bisa mengelola ‘sebuah cara 
yang efektif’ (seperti yang dikatakan McCurry) dalam berkomunikasi dengan rakyat 
(publik). 
 Sebuah lembaga pemerintah, sangat memerlukan sebuah praktik 
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kehumasan yang mumpuni dan kredibel. Di negara-negara maju, bagian Humas 
di pemerintahan biasa disebut dengan Press Office. Sebuah Press Office biasa 
dikoordinasi oleh seorang Press Secretary (Sekretaris Pers) atau seorang 
Spokesperson (Juru Bicara)..    
 Stephen Stockwell (2000) menyatakan bahwa pada prisipnya kegiatan 
kehumasan di Pemerintahan merupakan pekerjaan-pekerjaan untuk mengelola tiga 
hal yaitu:

1. Mengelola hubungan dengan media guna menyampaikan informasi-
informasi yang berkenaan dengan kebijakan serta informasi-informasi 
yang  bersifat politis

2. Mengelola kegiatan-kegiatan lobbying yang dilakukan oleh berbagai 
kelompok kepentingan yang ada

3. Mengelola teknik kampanye dalam Pemilu sebelum sebuah pemerintahan 
(baru) terbentuk 

Sementara Cutlip, Center, dan Broom (1985) menyatakan bahwa tugas Humas 
pemerintahan yang utama adalah:

1. Active cooperation on action programs (mensosialisasikan program-
program pemerintah agar mendapat dukungan penuh dari rakyat)

2. Compliance in regulatory programs (mengkampanyekan peraturan-
peraturan pemerintah serta perundang-undangan baru agar diketahui 
dan dipatuhi masyarakat)

3. Voter support for the incumbent administration’s policies (mengupayakan 
agar pemilih mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang tengah 
berkuasa) (hal. 567)

Seorang praktisi humas pemerintah dituntut mampu mengimplementasikan ruang 
lingkup tugas utama humas meliputi:

1. Membuat perencanaan program humas yang komprehensif tentang 
bagaimana agar masyarakat mendukung program-program, kebijakan, 
serta peraturan-peraturan / ketentuan-ketentuan.

2. Membuat perencanaan program humas yang komprehensif yang 
berkenaan dengan perubahan lembaga 

3. Membuat program-program humas yang komprehensif untuk 
menginformasikan berbagai bentuk pelayanan publik yang disediakan 
oleh lembaga pemerintah agar masyarakat tahu dan dapat memanfaatkan 
berbagai pelayanan tersebut dengan maksimal

4. Membuat program-program humas yang komprehensif dalam upaya 
menyediakan berbagai informasi yang dapat diandalkan kebenaran serta 
kelengkapannya tentang berbagai kegiatan lembaga 

5. Menginterpretasi opini publik dengan tepat untuk dijadikan pembuatan 
peraturan perundangan yang realistis dan dapat diterima masyarakat

6. Membuat perencanaan program humas dalam upaya untuk menjelaskan 
berbagai kebijakan lembaga pemerintah dengan cara-cara yang tidak 
koersif sehingga masyarakat dapat memahami keputusan pemerintah 
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dan mendukungnya
7. Membuat perencanaan program humas untuk menjalin hubungan dengan 

berbagai figur penting yang memiliki aliansi dengan bermacam-macam 
kelompok dan elemen yang ada dalam masyarakat agar pemerintah 
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak

 Dengan demikian praktisi humas tentu harus punya pemahaman yang 
komprehensif tentang peran, tugas dan fungsinya. Dari wawancara dengan informan 
1 diperoleh gambaran bahwa praktisi humas haruslah memiliki latar belakang 
keilmuan yang sesuai, namun pengalaman jauh lebih penting.

“Ideal adalah org yg mempunyai latar belakang keilmuan yang 
menunjang dalam hal ini komunikasi, mungkin dan seharusnya 
iya, tapi satu yang paling penting dan kemudian bahwa dia 
orang yang sudah praktek, mempunyai jam terbang, karena  ia 
menjadi sangat peka terhadap bagaimana dia  melaksanakan 
tugasnya. Sebab harus saya akui secara terang-terangan 
ya prosentase tinggi kerja kami di humas adalah hubungan  
dengan media, setiap hari. Jadi jam segini ini sudah dead 
line berita harus masuk ke media. Idealnya Humas perguruan 
tinggi harus dari PT bersangkutan dia harus betul-betul sensitif 
terhadap isu. Dia harus taft. Dia harus punya wawasan luas. 
Berdasarkan pengalaman saya, tapi itu di teori jurnalisme ada, 
orang yang bergerak di kehumasan harus available, tidak bisa 
matikan Hp, ditelp wartawan harus siap”. 

 
 Pendapat ini menarik, praktisi humas idealnya seperti itu namun dalam 
kenyataan tidak mudah mendapatkan praktisi yang memilik kriteria demikian. 
Sehingga dapat dipahami jika praktisi humas yang menjadi nara sumber tidak 
memiliki latar belakang pendidikan komunikasi, namun dia pernah menjadi praktisi 
media selama 20 tahun dan memahami tempat kerjanya dengan baik. Oleh 
karena itu dengan kondisi yang demikian bisa dipahami jika pemahaman  praktisi 
humas tentang fungsi dan peran humas tidak optimal, seperti pemahaman tentang 
mengelola isu di tataran publik eksternal menggunakan media internal. Namun 
demikian beberapa hal telah dilakukan dengan baik misalnya upaya mengelola 
hubungan dengan media, menganalisis pemberitaan media, mengelola media 
internal. Hal-hal ini menjadi nilai lebih bagi praktisi humas yang tidak memiliki 
latar belakang pendidikan komunikasi. Langkah lain yang cukup strategis untuk 
mengatasi problem minimnya pengetahuan komunikasi dilakukan dengan merekrut 
mahasiswa komunikasi untuk menjadi tenaga lepas dan tenaga ini ternyata mampu 
menjadi penggerak aktivitas kehumasan. Informan 2 yang menjadi sumber informasi 
penelitian ini mengatakan bahwa ia dipercaya untuk menghandle aktivitas dengan 
media seperti bertanggung jawab pada pengiriman press release ke media. Ada 
hubungan saling,  menguntungkan mahasiswa memerlukan tempat praktek dan 

humas memerlukan tenaga yang menguasai ilmu komunikasi.

kesiMPULan
 Hasil penelitian yang dilakukan tentang Pemahaman Praktisi Humas 
tentang Peran dan Fungsi Humas Perguruan Tinggi diperoleh hasil:

1.   Sebagai perguruan tinggi besar di kawasan Indonesia Bagian Timur 
Universitas Airlangga tidak bisa tidak memerlukan lembaga humas. Hal 
ini mengingat bahwa sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan 
memerlukan aktivitas berkomunikasi dengan publiknya baik internal 
maupun eksternal. Untuk itu diperlukan keberadaan lembaga yang mampu 
menjembatani aktivitas komunikasi ini yakni lembaga humas. Keberadaan 
lembaga humas merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. 

2.   Lembaga Public Relations (PR) di Universitas Airlangga berada di bawah 
Sekretariat Universitas dengan sebutan Bidang Humas dan Protokol 
yang dikepalai seorang Kepala Bidang. Bidang Humas dan Protokol 
membawahi sub bidang keprotokolan yang bertanggung jawab mengatur 
kegiatan ceremony di universitas seperti mempersiapkan kunjungan 
tamu, pengukuhan guru besar, dan sebagainya. Sub Bidang Humas 
bertanggung jawab pada aktifitas kehumasan seperti media relations dan 
penerbitan Warta Unair, media yang ditujukan untuk publik internal dan 
eksternal Unair.

3.   Posisi Bidang Humas & Protokol secara struktural berada di bawah 
Sekretaris Rektor namun secara fungsional dapat berinteraksi dengan 
semua Bidang bahkan langsung ke Rektor tanpa harus melalui Sekretaris 
Universitas. Bidang Humas dan Protokol mempunyai staf sebanyak 4 
orang dibantu oleh beberapa mahasiswa magang yang bertugas sebagai 
redaksi dan reporter Warta Unair. 

4.  Aktivitas media relations merupakan aktivitas yang banyak dilakukan. 
Hampir setiap hari humas Unair mengirim press release tentang kegitan 
Unair.  Aktivitas lain yang dilakukan Humas Universitas Airlangga adalah 
menjalin hubungan dengan Humas Perguruan tinggi lain yang ada di 
Surabaya dan Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan untuk saling bertukar 
informasi dan pengalaman. Melalui jaringan ini diharapkan akan diperoleh 
sharing pengalaman dan kesepahaman tentang tugas dan aktivitas 
kehumasan di perguruan tinggi.

5.  Pemahaman Praktisi Humas tentang Peran dan Fungsi Humas di 
Perguruan Tinggi masih belum maksimal namun untuk beberapa hal telah 
baik mengingat kedepan dapat menjadi lembaga yang dapat mendorong 
capaian Universitas Airlangga sebagai Universitas Berkelas International 
sebagai universitas riset terdepan khususnya di Indonesia Bagian Timur. 
Dengan posisi berada di bawah sekretaris universitas maka posisi ini 
secara struktural tidak memiliki kewenangan luas untuk berperan sebagai 
penasehat manajemen, kewenangan lain.
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PR Lembaga Pendidikan Tinggi
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6.  Masih belum optimalnya pemahaman praktisi humas terlihat dari wawancara 
dan observasi yang dilakukan dimana terungkap bahwa bidang kerja 
humas yang utama adalah media relations. Media relations sangat penting 
dalam membangun citra dan reputasi sebuah organisasi, namun bukan 
berarti bahwa media relations saja yang harus ditangani. Tugas humas 
sangat banyak dan kompleks, membangun citra dan reputasi tidak hanya 
dilakukan melakui media relations namun dengan semua elemen publik. 
Selain itu pemahaman bahwa dengan adanya Warta Unair dianggap 
sudah cukup menjadi media internal memperlihatkan bahwa pemahaman 
tentang peran dan fungsi humas sudah terpenuhi. 
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Humas Pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau 
mempromosikan kebijakan – kebijakan pemerintah, memberikan informasi 
secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana tentang peraturan dan 
perundang-undangan dan segala sesuatunya, yang berpengaruh kepada 

kehidupan masyarakat (Soemirat, 2004:5). Keberadaan humas dalam 
sebuah lembaga, dianggap sangat penting untuk memberikan informasi 

dan publikasi serta membentuk citra positif lembaga. Tentunya dalam 
menjalankan perannya tersebut, humas tidak dapat lepas dari peran 

media massa. Hubungan antara Humas Pemerintah Kota Surabaya dan 
media yang terjalin dengan baik akan memberikan banyak kemudahan 
bagi humas baik dalam penyampaian informasi ataupun pembentukan 
citra. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan media relations 
yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Surabaya dan kebijakan 
lain yang bersifat situasional. Bentuk kebijakan media relations Humas 
difokuskan pada upaya pengelolaan dan penyediaan informasi secara 
internal Humas itu sendiri, dan penyediaan fasilitas penunjang serta 
pendekatan personal. Kebijakan media relations sebenarnya adalah 

suatu konsekuensi bagi Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya. 
Karena, walaupun tidak menyeluruh, kegiatan ini sudah terliputi dalam 
Program Peningkatan Peliputan dan Program Peningkatan Pelayanan 

Informasi.
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Pendahuluan

artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran perihal praktik media 
relations dalam humas pemerintah. Humas Pemerintah dibentuk 
untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan – kebijakan 

pemerintah, memberikan informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-
rencana tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya, yang 
berpengaruh kepada kehidupan masyarakat (Soemirat, 2004:5). Keberadaan humas 
dalam sebuah lembaga, dianggap sangat penting untuk memberikan informasi dan 
publikasi serta membentuk citra positif lembaga.
 Tentunya dalam menjalankan perannya tersebut, humas tidak dapat lepas 
dari peran media massa. Hubungan antara Humas Pemerintah Kota Surabaya 
dan media yang terjalin dengan baik akan memberikan banyak kemudahan bagi 
humas baik dalam penyampaian informasi ataupun pembentukan citra. Hal tersebut 
tidak lepas dari kebijakan-kebijakan media relations yang dilakukan oleh Humas 
Pemerintah Kota Surabaya dan kebijakan lain yang bersifat situasional yang 
dikeluarkan oleh Kabag Humas dan Protokol Pemkot Surabaya dalam ”melayani” 
media sebagai partner dalam menjalankan pemerintahan di kota Surabaya. Secara 
sederhana kegiatan media relations adalah menjalin hubungan baik dengan pihak 
media. Mustahil bagi humas menjalankan kegiatan kehumasan tanpa adanya media 
massa. Oleh karenanya, upaya menjalin hubungan baik dengan media menjadi 
penting untuk dilakukan (Iriantara, 2005:10-11). 
 Hanya saja dalam praktiknya, berhubungan dengan media tidak 
sesederhana teorinya. Praktik media relations banyak dipengaruhi oleh situasi 
dan kondisi yang sifatnya tidak statis. Seperti misalnya, era reformasi yang diikuti 
reformasi pers yang semakin bebas, meningkatnya jumlah media cetak maupun 
elektronik, menjamurnya wartawan yang identitas persnya dipertanyakan, dan lain-
lain. Kondisi-kondisi tersebut haruslah sangat diperhatikan oleh humas pemerintah, 
karena akan sangat mempengaruhi apa dan bagaimana hubungan seharusnya 
dijalankan. 
 Selain itu humas juga harus memahami benar ‘siapa’ partner-nya tersebut, 
bagaimana cara dan alur kerja media secara teknis, sehingga humas dapat 
mengatur apa dan bagaimana hubungan media ini seharusnya dijalankan. Media 
relations juga tidak dapat didefinisikan dengan berhubungan dengan wartawan saja, 
karena pada dasarnya wartawan tidak bekerja sendiri, ada redaktur dan editor yang 
sangat berperan dalam menentukan munculnya suatu pemberitaan. Oleh karena itu, 
menjalin hubungan baik dengan media bukan hanya terkait dengan wartawan, tetapi 
juga dengan redaksi dan media sebagai institusi (Iriantara, 2005 : 157-160). 
 Sebagai corong pemerintah, humas berfungsi sebagai sumber informasi 
maupun jembatan komunikasi antara pemerintah dengan publiknya ataupun 
sebaliknya. Peran humas yang optimal diharapkan dapat memperbaiki citra 
pemerintah yang identik dengan korup dan mengalami krisis kepercayaan masyarakat. 
Citra positif diperoleh dari opini publik yang positif. Dalam upaya membentuk citra 
yang positif maka humas perlu menjalankan praktik pelaksanaan kehumasan yang 

tepat terutama dalam hal media relations. Dengan kata lain, keberhasilan upaya ini 
dapat diperoleh bila humas dapat menjalin hubungan media yang harmonis karena 
hubungan media bukan saja merupakan suatu hal yang sangat penting, namun juga 
rawan, terlebih di era kebebasan pers saat ini. 
 Adakalanya hubungan interpersonal yang akrab dan personal dengan 
jurnalis (awak media massa) memberikan ruang untuk menunjang tujuan lembaga. 
Tujuan mengubah sikap publik terhadap isu tertentu atau membangun citra positif 
yang awet diawali dengan mengubah pandangan para jurnalis terhadap lembaga 
itu. Karena bagaimana para jurnalis memandang satu lembaga sedikit banyak akan 
mempengaruhi juga cara mereka menampilkannya di media massa tempat mereka 
bekerja. Ini erat kaitannya dengan peran penting para jurnalis dalam pembentukan 
opini publik melalui berita yang dihasilkannya (Iriantara, 2005:15)
 Seperti yang diutarakan Aceng Abdullah, yang menulis mengenai pers 
relations dari sudut pandang jurnalis, bahwa pers betul-betul mampu meningkatkan 
citra positif seseorang atau sebuah lembaga pemerintah atau swasta, baik itu 
perusahaan, organisasi, yayasan, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sebaliknya, 
pers pun mampu membuat citra seseorang atau lembaga menjadi sangat negatif, 
walaupun pada kenyataannya bisa jadi hal itu justru kebalikannya (Abdullah, 
2004:3). 
Ditambahkan pula oleh Ruslan bahwa berita yang ditampilkan atau diekspos keluar 
oleh media massa merupakan cara efektif pembentukan opini publik. Dengan kata 
lain, posisi wartawan bukan hanya sebagai juru pena, tetapi juga sebagai salah satu 
oknum pembentuk opini publik. Mereka memiliki akses untuk melontarkan pendapat-
pendapatnya dengan jangkauan yang sangat luas (Ruslan, 2001:70). 
 
Bagian Humas dan Protokol Pemkot surabaya sebagai Pelaksana Media 
relations 
 Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surabaya, secara struktural 
dan fungsional mempunyai tugas di bidang pelayanan informasi, peliputan, dan 
protokol. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Bagian Humas dan Protokol Pemerintah 
Kota (Pemkot) Surabaya terbagi ke dalam sebuah susunan organisasi yang terdiri 
dari tiga Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Peliputan, Sub Bagian Pelayanan Informasi, 
dan Sub Bagian Protokol. 
 Bagian Humas dan Protokol melayani dua pihak, yaitu publik eksternal 
di antaranya masyarakat, pers, lembaga, dan lain-lain, serta publik internal yaitu 
para pimpinan dan instansi dalam lingkup Pemkot. Dengan demikian, dapat 
disederhanakan peran Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surabaya dalam 
menghubungkan pemerintah kota dengan publik eksternal yang salah satunya 
adalah pers, dijalankan oleh dua Sub Bagian yaitu Peliputan dan Pelayanan 
Informasi. Kedua sub bagian inilah yang berperan dalam pengelolaan komunikasi 
antara pemerintah dengan publiknya baik internal maupun eksternal, utamanya 
dalam hal pengolahan dan penyebaran informasi.

Fitria Isma Boediarnie / Dina Septiani

Kebijakan dan Praktek Media Relations
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah
Kota Surabaya Periode 2006-2010

Kebijakan dan Praktek Media Relations
Bagian Humas dan Protokol Pemerintah

Kota Surabaya Periode 2006-2010Fitria Isma Boediarnie / Dina Septiani



JURNAL KOMUNIKASI JURNAL KOMUNIKASI
63

Media relations Bagi Humas Pemerintah kota surabaya
 Humas Pemkot Surabaya tidak lagi menganggap media massa sebagai 
publik eksternal tetapi lebih sebagai partner kerja. Humas menjalankan kebijakan 
berhubungan dengan media (media relations) untuk mewujudkan pelayanan 
informasi yang prima kepada masyarakat kota. Kebijakan media relations 
sebenarnya bukanlah barang baru. Pada awal terbentuknya Humas di lingkungan 
Pemkot Surabaya pun hubungan media ini sudah dijalankan. Meski ketika itu media 
di Kota Surabaya masih sedikit dan masih mengikuti aturan pemerintah Orde Baru, 
dimana media harus patuh pada pemerintah dan selalu memberitakan apa yang 
diinstruksikan oleh pemerintah. 
 Media tidak lagi “diperbudak” oleh pemerintah, dan humas atau pemerintah 
bukan lagi satu-satunya sumber informasi tentang sebuah pemerintahan. Tapi pers 
dapat melihat pemerintah melalui kacamata khalayaknya, kacamata masyarakat. 
Sehingga media relations secara umum sangat berperan sebagai fasilitas Pemkot 
untuk menjalankan program, membentuk citra, menjaga stabilitas pemerintahan, dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemkot. Dan secara khusus, bagi 
Humas dalam menciptakan pemahaman informasi dan komunikasi yang positif antara 
Pemkot dengan pers melalui pengolahan dan penyediaan informasi yang memadai, 
sekaligus berguna dalam meningkatkan hubungan yang harmonis antara Pemkot 
dan pers melalui sejumlah kebijakan, pendekatan dan program pendukung.

kebijakan Media relations Humas Pemerintah kota surabaya
 Hubungan media sebenarnya adalah suatu hal yang secara otomatis 
dilakukan Humas dalam menjalankan tugasnya sebagai humas. Mengingat besarnya 
peran dan pengaruh media massa bagi sistem kerja Humas, maka Humas merasa 
perlu untuk me-manage hubungan media ini secara serius. Oleh sebab itu, Humas 
menjadikan media relations sebagai dasar dan fokus utama. 
 Kebijakan media relations Humas berlaku secara internal (Humas) dalam hal 
peningkatan kualitas pengelolaan dan penyediaan informasi. Humas mengharapkan 
media relations dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. 
Media relations juga dilakukan Humas dengan menyediakan kebutuhan pers berupa 
fasilitas penunjang kerja pers. 
 Humas juga mengilhami bahwa media relations dapat dibangun dalam 
situasi yang non-formal. Artinya, komunikasi yang sifatnya informal, pendekatan 
secara personal, dan intensitas bertemu yang cukup sering, secara tidak langsung 
dapat menumbuhkan kedekatan antara Humas dengan pers. Untuk itu, maka 
selain memberlakukan kebijakan secara internal yaitu dengan peningkatan kualitas 
pengelolaan dan penyediaan informasi dan penyediaan fasilitas penunjang kerja 
pers, Humas juga melakukan kegiatan komunikasi atau pendekatan untuk menjalin 
keakraban secara personal dengan pers. Berikut ini penjelasan lebih mengenai 
kebijakan media relations yang dilakukan oleh Humas Pemkot Surabaya.

Pengelolaan dan Penyediaan informasi
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 Fungsi humas dalam pengelolaan komunikasi antara pemerintah dengan 
publiknya, dijalankan oleh dua Sub Bagian yaitu Peliputan dan Sub Bagian Pelayanan 
Informasi. Termasuk di dalamnya tugas humas dalam pengelolaan dan penyediaan 
informasi. Kegiatan pengelolaan dan penyediaan informasi ini tidak semata-mata 
didefinisikan sebagai bagian dari pekerjaan Humas, kegiatan tersebut merupakan 
sebuah upaya ”jemput bola” yang dilakukan Humas. Humas telah berusaha untuk 
menyediakan fasilitas berupa informasi atau data yang menjadi komoditi utama dari 
berita yang diproduksi oleh pers. 
 Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan 
penyediaan informasi juga merupakan bentuk kebijakan media relations. Tugas 
yang dijalankan oleh Sub Bagian Peliputan disusun dalam sebuah program yang 
disebut Program Peningkatan Peliputan, sedangkan tugas yang dijalankan oleh Sub 
Bagian Pelayanan Informasi disusun dalam sebuah program yang disebut Program 
Peningkatan Peliputan. Program Peningkatan Peliputan memuat kegiatan Humas 
dalam hal pengumpulan informasi (input), dan Program Peningkatan Pelayanan 
Informasi mengarah pada teknik atau cara menyampaikan informasi tersebut 
(output). Peneliti membatasi penjabaran kebijakan media relations hanya pada 
bentuk kebijakan yang diinterpretasikan sebagai bagian dari upaya Humas dalam 
menyediakan fasilitas informasi yang dibutuhkan pers (eksternal) untuk menjadi 
bahan berita di media massa. 

Pengadaan Fasilitas dan Pendekatan Personal
 Pengadaan fasilitas dan pendekatan personal ini juga termasuk dalam 
kebijakan media relations karena selain disusun sebagai pendukung keefektifan 
pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan informasi, secara mandiri juga berfungsi 
untuk menciptakan hubungan yang akrab. Namun, kebijakan Humas dalam 
pengadaan fasilitas dan pendekatan personal ini tidak tertuang dalam Program Kerja 
Bagian Humas dan Protokol, melainkan sebuah keputusan situasional Kabag Humas 
dan Protokol yang dijalankan sebagai bagian dari kebijakan media relations. 

Berikut implementasi kebijakan media relations yang dijalankan oleh Humas 
Pemerintah Kota Surabaya :

1. Pendokumentasian dan Peliputan kegiatan Pemerintah kota 
surabaya
 Dalam satu hari, Humas harus meliput tiga hingga lima kegiatan Pemerintah 
Kota Surabaya. Namun, bila jadwal kegiatan yang dilaksanakan berbenturan, tim 
peliputan mensiasatinya dengan berkoordinasi dengan wartawan. Jika di satu 
kegiatan sudah ada wartawan yang meliput, maka Humas akan meliput kegiatan 
lain. 
 Secara teknis, pelaksanaan kegiatan dokumentasi ini kurang dapat 
maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kegiatan pendokumentasian ini sangat 
tergantung pada tim peliputan yang menguasai penggunaan peralatan dan teknik 
pengambilan gambar, sedangkan jumlah personel tim peliputan hanya lima orang. 
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Selain itu, jumlah peralatan berupa kamera juga terbatas, Humas hanya memiliki 
satu buah kamera DSLR, satu buah kamera digital, dan satu buah handycam. Sejauh 
ini menurut pengamatan peneliti, Humas cenderung pasif dalam memanfaatkan foto 
maupun video kegiatan yang diliput. Jangankan untuk diolah lebih lanjut, foto dan 
video hanya disimpan dalam bentuk soft copy dan tidak di-organize dengan baik.. 

2. Hunting data dan klarifikasi berita
 Untuk kegiatan hunting data, biasanya dilakukan oleh Kasubag Pelayanan 
Informasi dan staf pengolah informasi di Subbag Pelayanan Informasi. Hunting 
data ini dilakukan untuk menyusun siaran pers, biasanya dilakukan dengan 
mencari informasi ke Subbag Protokol untuk yang berkaitan dengan kegiatan dan 
kebijakan Walikota, Wawali, dan Sekkota. Tekait dengan instansi biasanya Humas 
menghubungi atau dihubungi langsung oleh instansi yang bersangkutan.
 Sedangkan klarifikasi atas pemberitaan yang ada di media biasanya 
dilakukan langsung oleh Kasubag Peliputan atau Kabag Humas. Klarifikasi ini 
dilakukan dengan menghubungi instansi terkait dengan pemberitaan tersebut. 
Biasanya, klarifikasi ini dilakukan karena ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut dari 
wartawan, bisa pula karena Kabag atau instansi terkait memandang pemberitaan 
tersebut perlu untuk diperjelas. Oleh karena itu, klarifikasi tidak dilakukan oleh 
staf, tetapi menjadi kewenangan Kasubag Peliputan atau Kabag Humas secara 
langsung. 

3. kegiatan studi Banding dan karya Wisata Jurnalistik 
 Kegiatan studi banding dan karya wisata jurnalistik ini merupakan 
program tahunan Bagian Humas dan Protokol Pemkot Surabaya ini yang sumber 
pendanaannya diperoleh dari APBD. Oleh karena itu, maka kegiatan  ini tidak 
dapat dilaksanakan secara spontan, melainkan direncanakan secara matang 
dengan menyu-sun agenda atau proposal yang diajukan rancangannya untuk 
menjadi program di tahun berikutnya. Selama periode 2006 – 2010, sudah dua kali 
diadakan. 
 Terdapat ketentuan lain yang diberlakukan oleh Humas bagi wartawan yang 
mengikuti kegiatan ini, yaitu wajib membuat karya tulis dalam bentuk tulisan untuk 
wartawan cetak dan reportase untuk reporter radio, yang wajib untuk ditampilkan di 
medianya. Karya tulis ini pun juga dilombakan, bagi yang terpilih sebagai pemenang 
akan mendapat penghargaan dan hadiah dari Pemkot Surabaya. Ironisnya, hingga 
saat ini Humas sendiri belum pernah mengadakan studi banding yang sasarannya 
untuk melihat kinerja humas di pemerintah kota lain. Namun, diakui oleh pihak 
Humas, bahwa ini merupakan suatu topik studi banding yang belum tercapai. 

4. Jumpa pers
 Secara teknis, ada cara lain yang biasa digunakan untuk keperluan 
sosialisasi, konfirmasi dan klarifikasi, yaitu dengan mengirimkan siaran pers. 
Namun, bila suatu hal (kebijakan, kegiatan, atau pemberitaan) dianggap perlu untuk 
mendapat perlakuan lebih karena sifatnya penting atau lebih secara teknis, maka 
jumpa pers perlu diadakan. Jumpa pers yang diadakan di kantor Humas tidak selalu 
murni diadakan oleh Humas, tetapi Humas juga dapat berlaku sebagai mediator dan 

fasilitator bagi instansi yang ingin melakukan sosialisasi, klarifikasi, atau konfirmasi. 
 Konferensi pers tidak melulu diadakan secara terjadwal, artinya sudah 
dikonfirmasi kepada media sejak beberapa hari sebelumnya. Sayangnya, Humas 
tidak memberi siaran pers apabila jumpa pers telah dilakukan, Humas hanya 
menyediakan data pendukung yang dibutuhkan wartawan misalnya, seperti jumlah 
penduduk, peta wilayah, dan lain-lain.

 5. anjangsana Media
 Silaturahmi dengan media ini, biasanya dilakukan di awal tahun anggaran 
ke empat sampai enam media massa di Surabaya. Dalam kegiatan ini, Humas 
me-ngajak serta Wawali atau Sekkota untuk berkunjung ke media yang menjadi 
rekanan pemerintah kota. Humas kemudian berkenalan dengan manajemen redaksi 
khususnya yang menangani halaman kota. 

6. sarasehan dengan Pimpinan redaksi Media
 Bila anjangsana media dilakukan dengan mengunjungi kantor media untuk 
silaturahmi, kegiatan sarasehan ini diadakan dalam format diskusi non formal. 
Humas menggandeng pihak atau dinas terkait dengan informasi yang disampaikan. 
Humas juga memanfaatkan momen ini untuk mengetahui bagaimana media massa 
memandang sebuah masalah atau peristiwa yang berhubungan dengan Pemkot dan 
masyarakat. Sehingga Humas dapat mengklarifikasi apabila ada kesalahpahaman 
pihak media dalam memahami suatu masalah atau peristiwa. 

7. Pembuatan iklan Layanan Masyarakat (iLM) dan Bentuk iklan Lainnya 
Melalui Media
 Untuk pembuatan desain iklan memang lebih banyak dilakukan oleh 
Bapetikom, sedangkan untuk akses ke media massa dilakukan oleh Humas. Secara 
personel baik jumlah, kemampuan atau skil, dan sarana yang dimiliki Humas masih 
sangat terbatas. Jenis iklan yang dibuat pun juga masih sederhana biasanya hanya 
iklan berbentuk pengumuman atau testimonial Walikota. Pemanfaatan iklan sebagai 
media informasi kepada masyarakat sendiri juga belum menjadi perhatian Humas. 

8. Melakukan kliping pemberitaan tentang Pemkot surabaya
 Setiap pagi, para staf Humas di Subbag Peliputan dan Subbag Pelayanan 
Informasi mendokumentasikan berita-berita tentang Pemkot Surabaya. Setelah 
selesai dikliping, Kasubag Peliputan mensortir sebagian hasil kliping untuk 
disatukan menjadi kliping harian. Untuk pemilihan hasil kliping yang masuk dalam 
kliping harian, menjadi kewenangan Kasubag Peliputan. Selanjutnya hasil kliping 
yang sudah disortir, diperbanyak sebanyak delapan kali untuk disebar ke Walikota, 
Wawali, Sekkota, Asisten Sekkota, dan SKPD yang berhubungan dengan berita yang 
ada dalam kliping, untuk dijadikan bahan informasi dan masukan dalam menyikapi 
dinamika perkembangan situasi di masyarakat. 
 Sebagian lagi, disimpan untuk keperluan analisis yang dilakukan Subbag 
Pelayanan Informasi, disimpan menjadi dokumen di perpustakaan Humas, dan 
ditempel di papan pengumuman sehingga wartawan dapat mengetahui berita 
apa saja yang masuk ke dalam kliping harian. Biasanya, dari kliping ini pula para 
wartawan melakukan pengembangan maupun pendalaman analisis terhadap suatu 
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topik untuk keperluan penulisan berita selanjutnya. Selanjutnya, di akhir bulan, 
Humas melakukan analisis pemberitaan dari berita-berita yang masuk dalam kliping 
selama satu bulan, guna mengetahui bagaimana kecenderungan Harian (Surat 
Kabar) dalam memberitakan Pemerintah Kota.  
 Namun, yang disayangkan, hasil analisis ini pun belum banyak dimanfaatkan 
oleh Humas, sejauh ini hanya digunakan untuk kontrol kepada wartawan mengenai 
posisi Pemkot dalam pemberitaan. Artikel yang dikliping oleh Humas hanya yang 
berupa pemberitaan saja, sedangkan untuk opini, keluhan, kritik, maupun surat 
pembaca yang memuat keluhan dan kritik terhadap instansi di lingkungan Pemkot 
Surabaya tidak dikliping karena menurut Humas monitoring untuk opini bukan 
menjadi tugas Humas, melainkan Unit Penanganan Keluhan Masyarakat. 
Padahal, idealnya monitoring keluhan dan opini masyarakat ini juga menjadi bahan 
konsumsi Humas. Karena dengan begitu, Humas dapat mengetahui topik apa yang 
menjadi perhatian masyarakat, sejauh mana pemahaman masyarakat atas informasi 
yang diberikan pemerintah, bagaimana kinerja pemerintah di mata masyarakat, 
serta sejauh mana keberhasilan kerja media dalam menginformasikan pemerintah. 
Sehingga, Humas dapat segera memberi feedback yang tepat dan cepat karena 
Humaslah yang berhubungan langsung dengan pers.

9. Pembuatan siaran Pers
 Untuk release informasi informatif, input informasinya biasanya diperoleh 
Humas melalui kegiatan peliputan yang dilaksanakan oleh Subbag Peliputan, atau 
Humas meminta informasi dan data secara lengkap dari instiansi untuk dibuatkan 
release-nya. Namun bisa juga instansinya sendiri yang membuatnya kemudian 
diberikan kepada Humas untuk disampaikan kepada wartawan. Sedangkan untuk 
klarifikasi berita, biasanya input informasinya diperoleh dari sumber terkait secara 
langsung, tidak melalui kegiatan peliputan oleh Subbag Peliputan di Humas. 
 Tidak hanya itu, masalah-masalah yang menyangkut hajat hidup 
masyarakat kota yang walaupun tidak berhubungan langsung dengan Pemerintah 
Kota, tetapi ketika Walikota angkat bicara, maka juga menjadi kewajiban Humas 
untuk mengeluarkan siaran pers. Walaupun begitu, ternyata tidak semua kegiatan 
dibuat siaran persnya, apabila kegiatan tersebut sudah diliput langsung oleh banyak 
wartawan, maka Humas tidak membuat siaran pers mengenai kegiatan tersebut.   

10. kebijakan Berlangganan Media
 Humas memiliki acuan dalam memilah media yang dijadikan langganan 
Humas. Yang pertama, Humas memperhatikan segmen dan jenis medianya. Yang 
kedua, Humas memonitor, bagaimana media tersebut memberi porsi untuk berita 
mengenai Pemkot. Yang ketiga, Humas mengevaluasi bagaimana kecenderungan 
media tersebut dalam memberitakan Pemerintah Kota. Yang keempat, Humas 
melihat bagaimana cara media tersebut memperoleh informasi sebagai sumber 
berita yang ditulis. Untuk monitoring pemberitaan, secara teknis dijalankan dengan 
proses kliping dan analisis pemberitaan. 

11. Pelatihan Jurnalistik untuk staf Humas
 Pelatihan jurnalistik ini sebenarnya merupakan kebijakan yang berorientasi 
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solusi yaitu pada peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja staf Humas sebagai 
pengelola dan penyedia informasi. Sayangnya, kegiatan ini belum dapat dilaksanakan 
secara maksimal. Selama periode berjalan, baru satu kali Humas melaksanakan 
kegiatan ini. 

12. By phone, Wisata Kuliner, Pers Briefing, dan Lomba Foto Jurnalistik
 Pada dasarnya, keempat kebijakan ini bukanlah kebijakan resmi yang 
sesuai dengan Renstra. Tetapi lebih bersifat pendekatan personal untuk menciptakan 
kedekatan antara Humas dengan Pers, sehingga secara teknis kegiatan ini tidak 
dilakukan dengan prosedur. Lomba foto jurnalistik awalnya bukan merupakan 
kegiatan rutin yang diadakan Humas, tetapi karena melihat banyak wartawan yang 
antusias terhadap kegiatan ini maka sejak tahun 2006 hingga saat ini, setiap tahun 
Humas rutin menggelar lomba foto jurnalistik dalam rangka memperingati Hari 
Pahlawan. 
  
diskusi
 Peneliti menemukan ada beberapa hal yang menarik untuk dikritisi. Secara 
umum, ada usaha yang dilakukan Humas untuk menjalin hubungan yang favorable 
dengan media dalam rangka mencapai tujuannya. Hanya saja, dasar kebijakan media 
relations Humas dalam bentuk Renstra sudah tidak relevan untuk dijadikan dasar 
kebijakan media relations. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kegiatan di dalam 
Renstra yang tidak lagi dijalankan oleh bagian Humas dan Protokol. Sebaliknya, ada 
pula kegiatan di luar Renstra yang dijalankan oleh Humas. 
 Setelah melakukan konfirmasi mengenai fenomena amplop dalam praktik 
media relations, Kabag Humas menjelaskan perihal alokasi anggaran media massa 
yang ada dalam APBD yang  ditujukan untuk biaya iklan Pemerintah Kota. Namun, 
menurut peneliti hal ini terkesan janggal karena kegiatan pembuatan iklan dan karya 
wisata jurnalistik merupakan program kegiatan yang tercantum di dalam Renstra, 
maka secara otomatis kegiatan ini sudah menjadi bagian dari anggaran Bagian 
Humas dan Protokol. Dengan begitu seharusnya kegiatan iklan dan karya wisata 
jurnalistik sudah tidak perlu mengambil jatah anggaran media massa. Walaupun 
terlepas dari besarnya nominal uang transport yang disediakan, praktik semacam 
ini dipahami oleh Humas merupakan sesuatu yang (sebenarnya) terlarang untuk 
wartawan. 
 Hanya saja, ada kesan bahwa kalangan wartawan memandang praktik 
pemberian uang transportasi ini sebagai sebuah praktik yang wajar dan biasa. Bila 
seperti ini, maka kelihatannya akan sulit untuk memangkas praktik amplop di dalam 
hubungan pemerintah dengan pers. Ironisnya yang terjadi Humas, uang transport ini 
dialihkan pengalokasiannya menjadi dana studi banding. 
 Ketika peneliti mengkonfirmasi kegiatan pemberian amplop, Kabag Humas 
memaparkan bahwa dalam hal itu Humas hanya berlaku sebagai penyampai, 
sedangkan sumber aliran dana transport tersebut adalah dinas yang mengadakan 
jumpa pers. Walaupun kenyataan demikian dan lepas dari ada tidaknya pengaruh 
uang transport terhadap hasil pemberitaaan di media, selayaknya sebagai corong 
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pemerintah, Humas benar-benar harus melepaskan “atribut” suap, sehingga 
Humas dapat menciptakan image positif sebagai sumber informasi yang memiliki 
kredibilitas.
 Sejatinya, hubungan yang dijalin Humas dengan media harus bebas nilai 
dan kepentingan-kepentingan lain. Artinya, seluruh bentuk kebijakan media relations 
yang diambil oleh Humas tidak boleh ditujukan untuk mendapatkan feedback dari 
media berupa pemberitaan yang positif, yang berpihak pada pemerintah, ataupun 
untuk mendapatkan akses kemudahan dalam mengatur isi berita, tetapi semata-mata 
agar informasi yang berasal dari pemerintah dapat segera diterima oleh masyarakat 
dan kembali sebagai feedback yang digunakan pemerintah untuk bahan evaluasi 
dan kontrol. 
 Menurut Kabag Humas, adalah suatu kewajiban bagi Humas untuk dapat 
menyeimbangkan pemberitaan di media massa. Menyeimbangkan di sini artinya, 
ketika ada pemberitaan yang dinilai memiliki efek yang kurang baik atau berhubungan 
dengan stabilitas umum, maka Humas siap untuk melakukan upaya cover both side, 
sehingga beritanya menjadi seimbang. Humas menolak bila upaya menyeimbangkan 
ini dinilai memanfaatkan hubungan media yang dijalin dengan baik. Sebagai sebuah 
kebijakan sekaligus kegiatan, seharusnya media relations diikuti de-ngan tahap 
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program atau kebijakan yang direncanakan 
dan dilaksanakan. 
 Sangat disayangkan, pengukuran aktifitas kerja Humas yang sebenarnya 
menjadi hal penting untuk dilakukan secara kontinyu, hingga saat ini belum 
diorganisir dengan baik. Dalam artian, sampai sejauh ini pengukuran aktifitas dan 
hasil kerja masih dilakukan secara informal hanya melalui personal approach yang 
sangat sederhana, seperti apa yang dilakukan Kabag Humas yang memanfaatkan 
momen briefing dan sarasehan untuk meminta feedback masukan dan saran dari 
media mengenai kinerja Humas. 
  
kesimpulan 
 Setelah mengadakan penelitian terhadap kebijakan dan praktik media 
relations yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota 
Surabaya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai bentuk kebijakan 
dan praktik pelaksanaan Humas dalam melakukan hubungan dengan media. 
Bentuk kebijakan media relations Humas difokuskan pada upaya pengelolaan dan 
penyediaan informasi secara internal Humas itu sendiri, dan penyediaan fasilitas 
penunjang serta pendekatan personal. 
 Kebijakan media relations sebenarnya adalah suatu konsekuensi 
bagi Humas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Karena, walaupun tidak 
menyeluruh, kegiatan ini sudah terliputi dalam Program Peningkatan Peliputan dan 
Program Pe-ningkatan Pelayanan Informasi. Berikut kebijakan dan praktik kebijakan 
media relations Humas Pemkot Surabaya dalam hal pengelolaan dan penyediaan 
informasi :

1. Pendokumentasian kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

2. Hunting data dan klarifikasi berita
3. Kegiatan peliputan Pemkot Surabaya 
4. Kegiatan studi banding dan karya wisata jurnalistik
5. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat melalui media
6. Sarasehan dengan Pimred media cetak/elektronik
7. Jumpa pers
8. Pembuatan siaran pers  
9. Melakukan kliping pemberitaan tentang Pemkot Surabaya

 Di samping itu, Humas juga mengeluarkan kebijakan media relations dalam 
hal pengadaan fasilitas. Di antaranya :

1. Perpustakaan
2. Pers Room atau News Room
3. Papan Pengumuman atau Papan Kliping
4. Papan Jadwal Kegiatan
5. Kebijakan Berlangganan Media
6. Anjangsana Media
7. By phone
8. Wisata Kuliner
9. Pers Briefing
10. Pelatihan Jurnalistik untuk Staf Humas
11. Lomba Foto Jurnalistik

 Pada akhirnya ditemukan bahwa, Humas Pemkot Surabaya sudah 
memahami bahwa media relations menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka 
mencapai tujuan. Namun, peneliti menyimpulkan bahwa Renstra yang yang memuat 
kebijakan media relations secara tertulis nampaknya sudah tidak relevan untuk 
dijadikan dasar kebijakan. 
 Secara praktiknya, implementasi kebijakan media relations ini dapat 
dikatakan belum maksimal. Secara internal hal ini disebabkan oleh jumlah dan 
kemampuan staf Humas yang masih terbatas, serta sarana atau fasilitas yang juga 
masih terbatas. Sedangkan secara eksternal, kondisi sosial seperti kebebasan pers, 
menjamurnya media massa juga turut mempengaruhi bagaimana praktik media 
relations dijalankan oleh Humas.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini mahasiswa 
Surabaya terhadap promosi media luar ruang calon Gubernur 

(cagub) Jawa Timur periode 2008-2013. Opini yang diteliti meliputi 
opini mahasiswa terhadap 1. ) Isi pesan; Bagaimanakah opini 

mahasiswa terhadap isi pesan dalam media promosi luar ruang 
para cagub? 2.) Penempatan; Bagaimanakah opini mahasiswa 
terhadap penempatan media promosi luar ruang? 3.) Tampilan; 
Bagaimanakah opini mahasiswa terhadap tampilan visual media 
luar ruang tersebut? Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti 

terhadap 400 mahasiswa Surabaya, diketahui bahwa perang 
promosi melalui media luar ruang yang dilakukan para cagub 

belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari opini mahasiswa yang 
cenderung negatif.

Opini Mahasiswa Surabaya
terhadap Promosi Media 

Luar Ruang Calon Gubernur 
Jawa Timur

Arfa Darojati
Alumni Departemen Komunikasi FISIP Unair

keywords: Opini, Mahasiswa, Media Luar Ruang, Promosi,   
      Cagub Jatim 2008-2013

Latar Belakang Masalah

studi ini membahas tentang promosi yang dilakukan oleh calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 
melalui media luar ruang. Studi ini bertujuan mendeskripsikan opini 

mahasiswa terhadap perang promosi yang dilakukan melalui media luar ruang 
oleh para calon Gubernur dan Wakilnya. Opini tersebut secara garis besar dibagi 
menjadi tiga dimensi meliputi opini mahasiswa terhadap isi pesan, penempatan, 
serta tampilan media luar ruang yang digunakan calon Gubernur Jawa Timur untuk 
berpromosi. 
 Pada tanggal 23 Juli 2008, dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Propinsi Jawa Timur putaran pertama. Dalam putaran pertama ini belum ditemukan 
siapa pasangan yang berhak menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa 
Timur sebab, belum ada pasangan yang memperoleh minimal 30 persen suara. 
Sementara menurut UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 
107 huruf 1 dan 2, dimana untuk memenangkan sebuah Pemilihan Kepala Daerah, 
pasangan calon harus memperoleh 30 persen suara sah. Sehubungan dengan hal 
tersebut, pada tanggal 4 November 2008, diselenggarakan Pilkada putaran kedua. 
Ada dua pasangan yang berhak mengikuti putaran kedua ini yakni pasangan 
Soekarwo-Saifullah Yusuf yang mengantongi 26 persen suara dan Khofifah-
Mudjiono dengan 24 persen suara (Saifullah Yusuf Risih, 2008). Namun, penelitian 
ini hanya akan fokus pada pelaksanaan promosi yang dilakukan calon Gubernur 
pada Pilkada putaran pertama. Pengumpulan data juga telah dilakukan sebelum 
pelaksanaan Pilkada putaran pertama berakhir, yakni antara bulan Mei hingga Juni 
2008. 
 Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tersebut merupakan yang 
pertama dilakukan secara langsung di Jawa Timur. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
masyarakat Jawa Timur selalu memilih Gubernur dan Wakilnya melalui mekanisme 
perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Propinsi. 
 Demi memperoleh banyak dukungan dari masyarakat, para calon Gubernur 
dan Wakil Gubernur yang ada, sejak dini, berlomba mempromosikan dirinya. Tujuan 
utamanya tentu agar masyarakat semakin mengenal mereka dan pada a-khirnya 
akan memilih mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya. Apalagi, 
menurut Asisten Tata Praja Sekdaprop Jatim, Drs Chusnul Arifien Damuri MM Msi, 
mewakili Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi, jatah masa kampanye 
bagi kandidat yang ada cukup singkat. Hanya dua minggu sebelum hari H. Masa 
persiapan kampanye dilaksanakan pada 23 Juni-6 Juli 2008. Sedangkan masa 
kampanye resmi dilangsungkan mulai tanggal 6 hingga 19 Juli 2008. (Co-blosan 
Pilgub, 2008).
 Survei yang dilakukan Pusat kajian Komunikasi (Puskakom) Surabaya 
(Maret, 2008) menunjukkan bahwa media luar ruang menjadi sarana informasi 
yang paling dominan. Sekitar 47,6 persen responden menyatakan bahwa mereka 
memperoleh pengetahuan tentang kandidat Gubernur dari media luar ruang, 
khususnya poster dan spanduk. Angka tersebut jauh lebih besar daripada jumlah 
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masyarakat yang mengaku mengetahui calon Gubernur dan Wakilnya melalui 
koran, televisi maupun peer group. Definisi media luar ruang itu sendiri yakni media 
periklanan yang hanya dapat dilihat khalayak diluar rumah mereka. Menurut Rhenald 
Kasali, media luar ruang meliputi baliho, poster, spanduk, dan billboard. (Kasali, 
1993: 133). 
 Ironisnya, menurut pengajar di FISIP Unair Haryadi dalam Jawa Pos 26 
Mei 2008, sekitar separo masyarakat belum mengetahui bahwa pada tanggal 23 Juli 
akan dilakukan coblosan (Haryadi, 2008). Tidak hanya itu, masih berdasar survei 
yang dilakukan oleh Haryadi, masih banyak pula masyarakat yang tidak mengetahui 
perihal siapa saja pasangan calon Gubernur yang nantinya akan bertanding. Hal 
tersebut secara tidak langsung mengindikasikan kurang mengenanya media 
luar ruang yang selama ini digunakan para calon Gubernur dan Wakilnya untuk 
berpromosi. Tidak aneh memang, mengingat media luar ruang yang selama ini ada 
sifatnya cenderung ”sapu jagad” alias tidak tersegmentasi serta kurang informatif. 
Padahal, berdasar data yang dirilis KPU Jawa Timur, tidak sedikit biaya yang harus 
dikeluarkan para calon Gubernur untuk membuat media luar yang mereka gunakan 
untuk promosi tersebut. Pada Pilgub putaran pertama, pasangan Khofifah-Mudjiono 
menghabiskan Rp 5,2 miliar, pasangan Sutjipto-Ridwan Rp 3,9 miliar, pasangan 
Soenarjo-Ali Maschan Ro 1,4 miliar, pasangan Achmady-Suhartono Rp. 1,25 miliar, 
dan pasangan Soekarwo-Saifullah Rp 8,9 miliar (Dana Rp 8 Miliar, 2008). 
 Jika ditotal, maka anggaran yang dikeluarkan kelima calon Gubernur dan 
Wakilnya mencapai Rp. 20,65 miliar. Dana sebesar itu, menurut Zainudin Maliki, Ke-
tua Dewan Pendidikan Jawa Timur, bisa digunakan untuk membiayai ribuan siswa di 
Jawa Timur. Apalagi, masih menurut Zainudin, berdasar fakta di lapangan, di Jawa 
Timur masih banyak banyak masyarakat yang tidak bisa mengenyam sekolah ka-
rena tidak memiliki biaya (Dana Rp 8 Miliar, 2008). 
 Tidak hanya itu, ada sejumlah permasalahan lain yang muncul terkait 
dengan penggunaan media luar ruang sebagai sarana promosi para calon Gubernur. 
Diantaranya, masih banyak sekali media promosi luar ruang yang  pemasangannya 
tidak mengindahkan estetika dan keindahan kota. Imbasnya, wajah metropolis yang 
sudah mulai rapi, kini makin semrawut dengan menjamurnya beragam atribut para 
peserta Pemilihan Gubernur. 
 Abdullah Buftein, anggota Panwas Pilgub mengatakan bahwa dari sisi 
aturan, keberadaan media luar ruang sebagai sarana sosialisasi yang digunakan 
para calon Gubernur memang tidak melanggar. Namun, masih menurut Abdullah, 
tentu sangat disayangkan jika pemasangan media luar ruang yang sembarangan 
tersebut dibiarkan meski mengganggu estetika kota (Kampanye Dini, 2008). 
Sejak pasangan calon yang berhak maju ditetapkan, panitia pengawas Pilgub 
mengaku langsung bergerak me-warning seluruh kandidat maupun tim sukses 
untuk mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan. Juga, menertibkan atribut 
kampanye, termasuk baliho dan poster para pasangan calon Gubernur yang terbukti 
melanggar. Melalui surat instruksi bertanggal 10 Juni 2008, Panwas Pilgub Jatim 
memberikan deadline kepada masing-masing calon Gubernur untuk menertibkan 
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sendiri alat peraga seperti spanduk, baliho dan semacamnya hingga 16 Juni 2008 
pukul 00.00. Penertiban tersebut dilaksanakan langsung oleh Panwas. Sayang, 
upaya tersebut terganjal sikap keberatan yang ditunjukkan oleh berbagai pihak. M. 
Mirdasy, ketua Tim Tujuh DPW PPP Jatim, menilai instruksi yang diberikan Panwas 
Jatim kepada Panwas di daerah untuk melakukan penertiban dianggap melampaui 
kewenangannya (Penertiban Baliho, 2008). Tidak hanya itu, ketika pada akhirnya 
menurunkan media liar ruang milik calon Gubernur, Panwas langsung ”diserang” 
oleh seluruh tim sukses calon Gubernur yang ada. Fenomena ini, menurut anggota 
KPU Jawa Timur Didik Prasetiyono, dikarenakan oleh aturan kampanye yang sangat 
lemah sehingga sangat mudah diakali oleh seluruh kandidat.
 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui perihal opini 
mahasiswa terhadap perang promosi yang dilakukan melalui media luar ruang oleh 
para calon Gubernur dan Wakilnya. 
 Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Jawa Timur pada 15 Juni 
lalu, ada lima pasangan calon yang berhak maju dalam Pemilihan Gubernur 23 Juli 
mendatang. Kelima pasangan calon yang lolos verifikasi tersebut meliputi duet Partai 
Golkar Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam), kandidat PDIP Sutjipto-Ridwan Hisjam 
(S-R), due koalisi PAN-PD Soekarwo-Saifullah Yusuf ( KarSa), kandidat PPP-koalisi 
non-parlemen Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji), serta kandidat usungan 
PKB (kubu Gus Dur) Achmady-Suhartono (Achsan).
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa baik laki-laki 
maupun perempuan dari semua angkatan yang terdaftar sebagai mahasiswa 
perguruan tinggi di Surabaya, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang 
pernah melihat media luar ruang yang digunakan calon Gubernur dan Wakilnya 
untuk berpromosi. Peneliti tertarik memilih responden mahasiswa, sebab, menurut 
Arbi Sanit, mereka adalah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang 
paling melek politik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
pertama, mahasiswa sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan 
terbaik memiliki perspektif atau pandangan yang cukup luas untuk dapat bergerak 
di semua lapisan masyarakat. Kedua, mahasiswa sebagai golongan yang cukup 
lama bergelut dengan dunia akademis dan telah mengalami proses sosialisasi politik 
terpanjang diantara generasi muda. (Sanit, 2002:79-81). Selain itu, berdasarkan 
data terbaru yang dirilis oleh Enciety Business Consult (2008), diantara total jumlah 
pemilih, prosentase pemilih muda yang berusia antara 17-24 tahun paling tinggi 
dibandingkan dengan kelompok usia lain. Total pemilih diperkirakan mencapai 27,1 
juta jiwa  dan pemilih yang berusia 17-24 tahun mencapai 18,61 persen atau sekitar 5 
juta jiwa lebih. Usia mahasiswa sendiri berkisar antara 18-24 tahun. Meski demikian, 
dalam penelitian ini usia mahasiswa yang menjadi responden tidak dibatasi. Yang 
terpenting adalah responden masih berstatus sebagai mahasiswa di perguruan 
tinggi di Surabaya.
 Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa menurut data 
dari BPS (2008), jumlah mahasiswa di kota Surabaya mencapai 203.338 orang. 
Jumlah tersebut mencapai 60,2 persen dari jumlah seluruh mahasiswa di Jawa 
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Timur yang menembus angka 337.789 mahasiswa (Depdiknas: 2007). Selain 
itu, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta, 
dimana didalamnya terdapat banyak lembaga pendidikan tinggi baik negeri maupun 
swasta dengan mahasiswa yang mempunyai latar belakang dan karakteristik yang 
heterogen. Adapun untuk mengetahui sampel penelitian, peneliti menggunakan 
metode multistage random sampling. 
 Peneliti tidak memfokuskan pada penggunaan media luar ruang yang 
dilakukan oleh salah satu pasangan calon Gubernur saja agar objektivitas penelitian 
ini bisa dipertanggungjawabkan. Pemilihan salah satu pasangan calon Gubernur 
berpotensi melibatkan unsur subjektivitas yang dimiliki peneliti. Selain itu, dengan 
meneliti kelima pasangan calon Gubernur, pandangan yang diperoleh bisa lebih 
bervariasi.
 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 
yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Bagaimanakah opini mahasiswa terhadap promosi yang dilakukan melalui media 
luar ruang oleh kelima calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 
2008-2013?”
 Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah opini mahasiswa terhadap isi pesan dalam media luar ruang 
yang digunakan sebagai sarana promosi kelima calon Gubernur Jawa Timur 
dan Wakilnya? Apakah pesan-pesan yang ditampilkan mudah diingat dan 
dipahami? Apakah isi pesan yang ditampilkan kurang “berbau” Jawa Timur 
atau tidak? Apakah telah menyajikan pesan yang cerdas dan kreatif? Dan 
apakah telah menampilkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Jawa 
Timur? Selain itu, akan ditanyakan pula apakah isi pesan yang digunakan 
para cagub saling menjatuhkan atau tidak.

2. Bagaimanakah opini mahasiswa terhadap penempatan media luar ruang 
yang diletakkan di berbagai tempat di Surabaya? Apakah telah ditempatkan 
di lokasi yang strategis? Apakah mengganggu tata kota dan pengguna jalan 
raya? Apakah keberadaan media luar ruang merusak keberadaan jalur hijau? 
Lalu, apakah para cagub saling berseteru melalui penempatan media luar 
ruang yang mereka gunakan sebagai sarana berpromosi?

3. Bagaimanakah opini mahasiswa terhadap tampilan visual media luar ruang 
tersebut? Apakah sudah variatif? Apakah terlalu formal? Apakah telah 
tersegmentasi? Apakah memiliki ciri khas yang mudah diingat? Dan apakah 
memiliki ilustrasi visual yang menarik?

Pembahasan
 Kelima calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-
2013 yang lolos verifikasi untuk mengikuti Pilkada Jawa Timur putaran pertama, 
23 Juli lalu, sudah sejak lama berlomba mempromosikan dirinya. Tujuan utamanya 
yakni agar masyarakat semakin mengenal mereka dan pada akhirnya akan memilih 
mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya. Paling banyak, para 

calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut melakukan promosi menggunakan 
media luar ruang seperti baliho, poster, spanduk, dan billboard.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti terhadap 400 mahasiswa di 
Surabaya mengenai opini terhadap perang promosi media luar ruang calon Gubernur 
Jawa Timur, dapat diketahui bahwa perang promosi melalui media luar ruang yang 
telah dilakukan para calon Gubernur tersebut belum maksimal. Hal itu terlihat dari 
opini yang dilontarkan oleh responden terkait dengan isi pesan, penempatan, 
serta tampilan media luar ruang yang digunakan kelima calon Gubernur untuk 
berpromosi.
 Opini mahasiswa di Surabaya terhadap promosi media luar ruang calon 
Gubernur Jawa Timur cenderung negatif. Dari dimensi isi pesan, responden (61 
persen) berpendapat bahwa isi pesan dalam media luar ruang yang digunakan calon 
Gubernur untuk berpromosi mudah diingat dan dipahami. Namun, dirasa kurang 
“berbau” Jawa Timur (60,25 persen), tidak menyajikan pesan yang cerdas dan kreatif 
(73 persen), dan tidak menampilkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Jawa 
Timur (94 persen).
 Dari dimensi penempatan, mayoritas responden (69,25 persen) mengatakan 
media luar ruang yang digunakan calon Gubernur untuk berpromosi, telah ditempatkan 
di lokasi yang strategis. Sayang, keberadaan baliho, billboard, poster dan spanduk 
milik para calon Gubernur tersebut mengganggu tata kota (77,25 persen). Juga, 
mengganggu pengguna jalan raya (56,75 persen) dan  merusak keberadaan jalur 
hijau (70,25 persen).
 Terkait soal tampilan, opini responden mengenai tampilan media luar ruang 
yang digunakan calon Gubernur untuk berpromosi, pertama, tidak variatif (70,75 
persen), tidak memiliki ilustrasi visual yang menarik (76,5 persen), terlalu formal (55 
persen), tidak tersegmentasi (68 persen), namun,  cukup memiliki ciri khas yang 
mudah diingat (52,75). Selain itu, berdasarkan survei diketahui bahwa tampilan media 
luar ruang yang digunakan calon Gubernur untuk berpromosi, lebih meyakinkan 
jika memuat endorser. Hal tersebut diungkapkan oleh 54 persen mahasiswa yang 
menjadi responden.

Opini Mahasiswa terhadap isi Pesan Media Luar ruang
 Strategi mengemas pesan politik merupakan salah satu hal yang sangat 
signifikan dan perlu diperhatikan dalam berpromosi. Sebab, pengemasan pesan ini 
akan berpengaruh terhadap bagaimana cara masyarakat memaknainya.
 Hasil survei terhadap opini mengenai isi pesan menyebutkan bahwa isi 
pesan yang digunakan calon Gubernur kurang “berbau” Jawa Timur (60,25 persen), 
tidak menyajikan pesan yang cerdas dan kreatif (73 persen), serta tidak menampilkan 
solusi atas permasalahan yang dihadapi Jawa Timur (94 persen). Hal ini sangat 
disayangkan mengingat, ketiga poin tersebut sejatinya bisa menjadi senjata ampuh 
bagi para calon Gubernur dan Wakilnya dalam berpromosi. 
 Hal ini diafirmasi oleh Adman Nursal. Ia mengatakan bahwa karena manfaat 
kongkret yang tidak bisa segera dirasakan, maka, pilihan politik lebih banyak 
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melibatkan faktor emosional dan sosial kultural (Setiyono, 2008: 19). Terkait dengan 
hal tersebut, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan 
bahasa Daerah masyarakat ketika berpromosi. Penggunaan bahasa Daerah 
berpotensi memunculkan kedekatan emosional pada masyarakat. Selanjutnya, hal 
tersebut akan membantu pasangan calon Gubernur yang ada untuk memperoleh 
perhatian dari masyarakat.
 Selain itu, pesan politik yang diangkat juga harus sesuai dengan isu-isu 
politik yang sedang berkembang dalam masyarakat (Firmanzah, 2007: 259). Yang 
dimaksud dengan isu itu sendiri yakni persoalan-persoalan sosial politik yang sedang 
menjadi perhatian dan pembicaraan luas di kalangan reponden (Asfar, 2006: 173).
 Masih menurut Asfar, setidaknya ada dua cara pandang untuk memahami 
isu-isu politik yang menjadi perhatian masyarakat (pemilih). Pertama, melihat isu-
isu politik sebagai sesuatu yang terpisah dengan posisi masyarakat. Cara pandang 
ini menasumsikan bahwa isu-isu politik yang berkembang dalam masyarakat 
pada dasarnya dapat diamati dari berbagai persoalan yang ada pada masyarakat 
tersebut. Kedua, melihat isu-isu politik dalam kaitannya dengan posisi masyarakat 
(pemilih). Cara pandang ini mengasumsikan bahwa isu-isu politik pada dasarnya 
bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat, tetapi selalu melekat dengan 
masyarakatnya. Artinya, untuk memahami isu-isu politik yang ada tidak cukup 
hanya mengamati persoalan politik yang sedang berkembang, tetapi harus dilihat 
bagaimana pandangan atau posisi masyarakat terhadap isu itu. Apakah memiliki 
perhatian yang besar atau tidak, apakah memiliki tanggapan yang positif atau 
negatif, dan sebagainya.
 Berdasarkan survei yang dilakukan Muhammad Asfar, beberapa isu  yang 
paling sentral dan menjadi perhatian sebagian besar responden untuk diangkat 
sebagai isu politik yakni kemiskinan (69,9 persen), kolusi (61,3 persen), kesenjangan 
sosial (51,7 persen), keadilan hukum (50,4 persen), keagamaan (50 persen), 
pe-ngangguran (46,9 persen), demokratisasi (43,9 persen), KUT (43,1 persen), 
kriminalitas (42,1 persen), stabilitas ekonomi (41,0 persen), dan pendidikan (40,9 
persen) (Asfar, 2006: 174)
 Kebaradaan isu-isu dalam kegiatan promosi menjadi semakin penting 
sebab, salah satu domain kognitif yang mempengaruhi perilaku memilih yakni me-
ngenai isu dan kebijakan politik (issues and policies) (Setiyono, 2008: 20-21). Oleh 
karena itu, dalam berpromosi, termasuk melalui media luar ruang, idealnya para 
pasangan calon Gubernur mampu mepresentasikan kebijakan atau program yang 
diperjuangkan dan dijanjikan jika kelak memenangkan Pemilihan.
 Walau demikian, pesan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi wacana, 
tetapi juga mengandung cara pemecahan masalah yang kongkret. Pesan politik 
harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat supaya bisa memperoleh perhatian 
publik (Firmanzah, 2007: 260).
 Dalam diskusi terbatas bertajuk Gaya Komunikasi Politik Para Cagub-
Cawagub Berkaitan dengan Pendidikan Politik kepada Masyarakat, yang diadakan 
8 Juli 2008, terungkap bahwa jargon-jargon kampanye para cagub-cawagub yang 
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selama ini menjadi tulisan di poster atau baliho tidak memiliki kontribusi terhadap 
pendidikan politik kepada masyarakat. Sebab, jargon-jargon yang digunakan cen-
derung absurd, terkesan dipaksakan dan tidak konsisten (Konsep Para, 2008).
 Direktur Pusat Kajian Komunikasi Surabaya Suko Widodo, mengatakan, 
bahwa dari berbagai kampanye yang sudah dilakukan para kandidat, ada satu hal 
yang mencolok. Semuanya tidak memiliki positioning yang jelas dalam menyampaikan 
pesannya kepada publik. Hal tersebut, menurut Suko, bisa terjadi karena para 
kandidat tidak berani mengambil risiko atas isi jargon yang mereka dengungkan. 
Oleh karena itu, mereka lantas memilih untuk memaparkan konsep wah mereka 
sebatas permukaannya saja (Konsep Para, 2008). Pada akhirnya, sebagian besar 
calon pemilih pun tidak mengetahui apa sebenarnya yang akan dilakukan para 
kandidat jika menang dalam Pemilihan Gubernur. Padahal, idealnya kelima kandidat 
yang ada harus mampu mengurangi ketidakpastian serta harus berorientasi pada 
public interest dalam melaksanakan promosinya.

Opini Mahasiswa terhadap Penempatan Media Luar ruang
 Berdasarkan opini responden, diketahui bahwa keberadaan baliho, 
billboard, poster dan spanduk yang digunakan para calon Gubernur untuk berpromosi, 
mengganggu tata kota (77,25 persen), mengganggu pengguna jalan raya (56,75 
persen) dan  merusak keberadaan jalur hijau (70,25 persen).
 Sebagai calon pemimpin, idealnya para calon Gubernur dan Wakilnya 
sanggup memberi teladan bagi para masyarakat dalam menghargai lingkungan. 
Ironisnya, yang terjadi justru bertolak belakang. Selama masa kampanye Pemilih-an 
Gubernur Jawa Timur 2008, isu mengenai lingkungan kurang tersentuh. Dan yang 
lebih parah, lingkungan ternyata turut menjadi korban keganasan para kandidat 
yang tengah mempromosikan diri. Alat promosi seperti baliho, billboard, poster dan 
spanduk yang tidak mengindahkan etika, estetika, kebersihan, serta keindahan 
kota terpasang di jalan-jalan. Promosi yang sangat tidak simpatik itu bisa dilihat 
di sepanjang jalan protokol Surabaya. Puluhan poster bergambar pasangan cagub 
ditancapkan di pepohonan dengan paku. 
 Fakta pemakuan pohon tersebut, menurut Muh. Kholid A.S., seorang 
relawan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Pilgub 2008, menunjukkan 
bahwa kampanye para cagub-cawagub belum sepenuhnya menghormati, menjaga, 
merawat, serta membangun lingkungan. Yang tampak justru hasrat politik dengan 
memperlakukan lingkungan secara serampangan (Kholid, 2008).
 Kondisi semacam ini berpotensi membuat masyarakat menjadi kurang 
simpati kepada para calon Gubernur yang ada. Bisa jadi, citra kandidat yang ada 
menjadi miring di benak masyarakat. Kandidat dianggap tidak peduli pada keindahan 
dan kelestarian lingkungan. Tidak aneh jika kemudian muncul keraguan di benak 
pemilih. Belum jadi pemimpin saja sudah tidak perhatian pada masalah lingkungan. 
Bagaimana kelak jika sudah menjabat? Yang harus diperhatikan, salah satu domain 
kognitif yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat adalah citra kandidat. 
Yang dimaksud citra kandidat yakni sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap 
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sebagai karakter kandidat (Setiyono, 2008: 21). Dikhawatirkan pemilih akan lari atau 
menjadi apatis.
Padahal, jika ada pasangan calon Gubernur yang lebih memperhatikan mengenai 
penempatan media luar ruang, juga, keindahan serta kelestarian lingkungan, 
pasangan tersebut tentu akan memperoleh simpati yang lebih besar dari masyarakat. 
Misalnya, dengan mempekerjakan pengawas khusus yang ditugasi untuk memastikan 
bahwa pemasangan media luar ruang yang dilakukan telah dipasang di lokasi yang 
strategis namun tidak mengganggu pengguna jalan raya, tidak merusak keberadaan 
jalur hijau dan tidak merusak tata kota. Upaya diferensiasi melalui tindakan semacam 
ini juga berpotensi memudahkan masyarakat untuk mengidentifikasi dari mana 
datangnya sumber pesan politik. Juga memotivasi mereka untuk berpihak pada 
kandidat yang memiliki diferensiasi tersebut (Firmanzah, 2007: 260).
 Selain itu, dengan memperhatikan kelestarian dan keindahan lingkungan, 
maka kandidat mampu memancarkan dimensi emosional yang lebih besar kepada 
masyarakat. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk memilih kandidat yang 
besrangkutan (Setiyono, 2008: 20).
 
Opini Mahasiswa terhadap tampilan Media Luar ruang
 Mayoritas responden mengatakan bahwa tampilan media luar ruang yang 
digunakan calon Gubernur untuk berpromosi tidak variatif (70,75 persen), tidak 
memiliki ilustrasi visual yang menarik (76,5 persen), terlalu formal (55 persen), tidak 
tersegmentasi (68 persen), namun, cukup memiliki ciri khas yang mudah diingat 
(52,75). Selain itu, berdasarkan survei diketahui bahwa tampilan media luar ruang 
yang digunakan calon Gubernur untuk berpromosi, lebih meyakinkan jika memuat 
endorser. Hal tersebut diungkapkan oleh 54 persen responden.
 Menurut Miranty Abidin, pengelola kehumasan PAN melalui Fortune, 
sejatinya tujuan akhir kegiatan kampanye maupun promosi adalah untuk memperluas 
basis pemilih. Untuk membujuk khalayak yang heterogen, partai maupun kandidat 
politik harus memahami psikografik khalayak sasaran. Oleh karena itu, dibutuhkan 
pendekatan yang segmented termasuk dalam hal tampilan (Setiyono, 2008: 8). 
 Pendapat lain mengatakan bahwa di era perubahan ini, partai maupun 
kandidat politik mau takmau harus market oriented, yaitu bagaimana suatu partai 
mampu membaca pasar. Pekerjaan ini cukup sulit (Setiyono, 2008: 9). Setelah 
membaca pasar, kemudian pesan dan kemasan baru bisa dipikirkan dan diciptakan. 
Yang perlu dicatat, pesan dan kemasan yang ditujukan untuk kelompok yang berbeda, 
harus berbeda pula. Partai maupun kandidat politik harus menyadari bahwa dalam 
masyarakat terdapat berbagai lapisan dan segmen masyarakat (Firmanzah, 2007: 
260).
 Misalkan desain baliho yang ditujukan untuk masyarakat awam dengan latar 
belakang pendidikan rendah, harus dibuat sesederhana mungkin supaya mudah 
dipahami namun tanpa melupakan ketertarikan yang dimiliki elemen masyarakat 
tersebut. Sementara untuk mereka yang melek politik, tampilan harus dibuat 
semenarik mungkin dengan disertai data dan fakta yang akurat. Perlu dipahami, 

menarik bagi lapisan masyarakat A belum tentu menarik bagi lapisan B. Untuk itu 
perlu dilakukan riset terlebih dahulu. 
 Dengan memperhatikan faktor demografis (berhubungan dengan 
pendidikan, sosial ekonomi dan jenis kelamin, dan psikografis (gaya hidup, perilaku 
berpikir dan segmentasi perilaku), sistem nilai dan sebagainya, maka, hasil yang 
diperoleh dari promosi yang dilakukan akan lebih maksimal (Miranty Abidin dalam 
Suwandi, 2002: 171-172).

kesimpulan
 Berdasarkan survei, analisis dan interpretasi data yang telah dilakukan dapat 
diketahui bahwa perang promosi melalui media luar ruang yang telah dilakukan para 
calon Gubernur tersebut belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari opini mahasiswa 
Surabaya terhadap penggunaan media promosi luar ruang calon Gubernur Jatim 
yang cenderung negatif. Berikut adalah beberapa indikatornya:

1.   Opini mahasiswa Surabaya terhadap isi pesan media luar ruang sebagai 
sarana promosi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 
tahun 2008–2013 adalah :
a. Isi pesan dalam media promosi luar ruang para calon Gubernur mudah 

diingat dan dipahami. Hal tersebut dikatakan oleh 61 persen mahasiswa 
yang menjadi responden (244 orang).

b. Isi pesan dalam media promosi luar ruang para calon Gubernur kurang 
“berbau” Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan oleh 60,25 persen mahasiswa 
yang menjadi responden (241 orang).

c. Isi pesan dalam media promosi luar ruang para calon Gubernur tidak 
menyajikan pesan yang cerdas dan kreatif. Hal tersebut dikatakan oleh 
73 persen mahasiswa yang menjadi responden (292 orang). 

d. Isi pesan dalam media promosi luar ruang para calon Gubernur tidak 
menampilkan solusi atas permasalahan yang dihadapi Jawa Timur. Hal 
tersebut dikatakan oleh 94 persen mahasiswa yang menjadi responden 
(376 orang). 

e. Dalam melakukan promosi, para calon Gubernur Jawa Timur periode 
2008-2013 tidak saling menjatuhkan dalam hal muatan media luar ruang 
yang ada. Hal tersebut diungkapkan oleh 73,25 persen mahasiswa yang 
menjadi responden (293 orang).

 Dari hasil survei terhadap mahasiswa terkait dengan isi pesan dalam media 
promosi luar ruang cagub Jatim, dapat disimpulkan bahwa isi pesan yang ditampilkan 
belum maksimal karena kurang memiliki nuansa Jawa Timur, tidak menyajikan 
pesan yang cerdas dam kreatif, dan tidak menampilkan solusi atas permasalahan 
yang dihadapi oleh Jawa Timur. 

2.   Opini mahasiswa Surabaya terhadap penempatan media luar ruang sebagai 
sarana promosi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 
tahun  2008–2013 adalah :
a. Media promosi luar ruang para calon Gubernur telah ditempatkan di lokasi 
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yang strategis. Hal tersebut dikatakan oleh 69,25 persen mahasiswa yang 
menjadi responden (277 orang). 

b. Media promosi luar ruang para calon Gubernur mengganggu tata kota. 
Hal tersebut dikatakan oleh 77,25 persen mahasiswa yang menjadi 
responden (309 orang). 

c. Media promosi luar ruang para calon Gubernur mengganggu pengguna 
jalan raya. Hal tersebut dikatakan oleh 56,75 persen mahasiswa yang 
menjadi responden (227 orang).

d. Media promosi luar ruang para calon Gubernur merusak keberadaan jalur 
hijau. Hal tersebut dikatakan oleh 70,25 persen mahasiswa yang menjadi 
responden (281 orang).

e. Dalam melakukan promosi melalui media luar ruang, para calon Gubernur, 
tidak saling berseteru satu sama lain dalam hal penempatannya. Hal 
tersebut diungkapkan oleh 58,5 persen mahasiswa yang menjadi 
responden (234 orang).

 Dari hasil survei terhadap mahasiswa terkait dengan penempatan media 
promosi luar ruang cagub Jatim, dapat disimpulkan bahwa penempatan media 
luar ruang yang diletakkan di berbagai tempat di Surabaya kurang efektif. Sebab, 
mengganggu tata kota, mengganggu pengguna jalan raya dan merusak keberadaan 
jalur hijau.

3.   Opini mahasiswa Surabaya terhadap tampilan visual media luar ruang 
sebagai sarana promosi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 
periode tahun  2008–2013 adalah :
a. Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur tidak 

variatif. Hal tersebut diungkapkan oleh 70,75 persen mahasiswa yang 
menjadi responden (283 orang).

b.  Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur tidak 
memiliki ilustrasi visual yang menarik. Hal tersebut diungkapkan oleh 76,5 
persen mahasiswa yang menjadi responden (306 orang).

c. Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur terlalu 
formal. Hal tersebut diungkapkan oleh 55 persen mahasiswa yang 
menjadi responden (220 orang).

d. Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur tidak 
tersegmentasi. Hal tersebut diungkapkan oleh 68 persen mahasiswa 
yang menjadi responden (272 orang).

e. Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur memiliki 
ciri khas yang mudah diingat. Hal tersebut diungkapkan oleh 52,75 persen 
mahasiswa yang menjadi responden (211 orang).

f. Tampilan visual media promosi luar ruang para calon Gubernur lebih 
meyakinkan jika memuat endorser. Hal tersebut diungkapkan oleh 54 
persen mahasiswa yang menjadi responden (216 orang).

 Dari hasil survei terhadap mahasiswa terkait dengan tampilan visual media 
promosi luar ruang cagub Jatim, dapat disimpulkan bahwa bagi mahasiswa tampilan 
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visual media luar ruang cagub belum sesuai, sebab tidak variatif, tidak memiliki 
ilustrasi visual yang menarik, terlalu formal, dan tidak tersegmentasi.
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“Dampak dari melekatnya idealisme pemilik dan para pendahulu PT Djarum, terhadap 
langkah-langkah kebijakan program CSR Djarum Bakti Lingkungan berdampak pada 
segala kegiatan public relations dalam menjalankan CSR. Saat idealisme keluarga 
pemilik masih begitu melekat, hampir tidak ada fungsi public relations pada struktur 
organisasi PT Djarum. Namun dalam perkembangannya kemudian, kebutuhan akan 
fungsi public relations dirasa sangat penting, PT Djarum memasukkan fungsi public 
relation dalam struktur organisasinya pada tahun 2000”.

Okki Rianayu A.

“Krispy Kreme tetap berusaha mempertahankan nilai-nilainya dengan mempertahankan 
konsep open kitchen yang menjadi ciri khas Krispy Kreme di seluruh dunia, memperkuat 
citra Krispy Kreme sebagai donat Amerika yang asli sejak tahun 1937, serta melarang 
Stratcom untuk menarget anak sekolah sebagai sasaran promosi. Salah satu kunci 
sukses untuk menciptakan harmonisasi merek adalah dengan menentukan nilai-nilai 
apa saja yang menjadi inti dari brand proposition dan dapat distandarisasi tanpa 
harus mengecewakan pemilik merek dan konsumen lokal atau bahkan menginspirasi 
mereka”.

Citra Ernest P.

Lidya Wangsa / Sri Moerdijati
“IMX menganggap media relations merupakan bagian penting dalam praktik PR. 
Selain itu strategi media relations yang diterapkan  berbeda bagi masing-masing 
kliennya, mengingat masing-masing klien memiliki kepentingan beragam. Klien 
seperti TAF, yang merupakan organisasi non profit, membutuhkan suatu strategi 
yang lebih mengedepankan penyampaian informasi kepada publik, dengan kata 
lain informasi yang diberikan bersifat satu arah dari organisasi kepada publik, 
tanpa memperhitungkan umpan balik dari publiknya. Berbeda dengan klien seperti 
Lifebuoy dan Pepsodent, yang merupakan organisasi profit, dimana para klien ini 
mengutamakan adanya persuasi, sehingga pada tahap evaluasi perlu ditambahkan 
riset lanjutan, untuk mengetahui opini publik terhadap produk mereka”.

“Sebagai perguruan tinggi besar di kawasan Indonesia Bagian Timur Universitas 
Airlangga tidak bisa tidak memerlukan lembaga humas. Hal ini mengingat bahwa 
sebuah lembaga termasuk lembaga pendidikan memerlukan aktivitas berkomunikasi 
dengan publiknya baik internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan keberadaan 
lembaga yang mampu menjembatani aktivitas komunikasi ini yakni lembaga humas. 
Keberadaan lembaga humas merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi”.

Listianingsih

ISSN 

“Dari hasil survei terhadap mahasiswa terkait dengan isi pesan dalam media promosi 
luar ruang cagub Jatim, dapat disimpulkan bahwa isi pesan yang ditampilkan belum 
maksimal karena kurang memiliki nuansa Jawa Timur, tidak menyajikan pesan yang 
cerdas dam kreatif, dan tidak menampilkan solusi atas permasalahan yang dihadapi 
oleh Jawa Timur, serta penempatan media luar ruang yang diletakkan di berbagai 
tempat di Surabaya kurang efektif. Sebab, mengganggu tata kota, mengganggu 
pengguna jalan raya dan merusak keberadaan jalur hijau”.
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