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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Pembahasan dalam kajian teori digunakan untuk menjelaskan konsep-

konsep teori yang digunakan dalam penelitian sehingga akan mempermudah 

menjawab permasalahan dalam teori dan permasalahan dalam penelitian. 

1. Implementasi 

Penerapan secara epistemologi berasal dari kata terap berarti memasang 

sedangkan arti dari kata penerapan berarti pemasangan, pengenaan, perihal, 

mempraktekkan
12

. Penerapan dapat disimpulkan sebagai suatu usaha untuk 

mempraktekkan suatu hal yang baru dan dilakukan untuk mendapatkan hasil.  

Penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. Jadi, penerapan menurut pengertian tersebut adalah 

pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat 

dipraktekkan ke dalam masyarakat. Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang 

memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Unsur-unsur 

penerapan meliputi
13

: 

a. Pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan 

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi maupun  perorangan yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dari 

proses penerapan tersebut.  

                                                             
12

 Wjs Porwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2007) 

1258. 
13

 Solichin Abdul Wahab. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan model-

model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014) 131. 
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Penerapan menurut pengertian di atas mempunyai unsur penting yaitu 

program, target, dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Penerapan suatu program dapat terlaksana bila memenuhi ketiga unsur tersebut. 

Pengertian Implementasi menurut para ahli adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terinci. 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap berjalan. 

Kamus Webster, menjelaskan bahwa istilah mengimplementasikan itu 

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu.
14

 Menurut pandangan ini pengertian implementasi 

itu adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah 

eksekutif atau dekrit presiden. 

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja 

mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda 

kebuijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor studi implementasi ini, proses 

untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian seksama
15

. Oleh 

sebab itu, keliru jika kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya 

akan langsung mulus. 

Sedangkan menurut Nurudin Usman dalam bukunya yang berjudul 

konteks implementasi berbasis kurikululum. Implementasi adalah bermuara pada 

aktivitas atau tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan 

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 

organisai tersebut.
16

 

Cutlip, Center dan Broom menjelaskan rumus yang dapat digunakan 

dalam mengimplementasikan sebuah program PR yakni rumus 7C
17

, Yaitu : 

1) Credibility (kredibilitas) 

                                                             
14 Solichin Abdul Wahab. Ibid, 135. 
15  Log cit , 135. 
16

  Erika Ulfa. ImplementasiE-PR dalam memperkenalkan UIN Suska Riau. (Skripsi UIN 

Suska Riau, 2016), 8. 
17

  Scoot M Cutlip Dkk, Opcit, 408. 
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Komunikasi dimulai dengan iklim rasa saling percaya. Penerima harus percaya 

kepada pengirim informasi dan menghormati kompetensi sumber informasi 

terhadap topic informasi. 

2) Context (konteks) 

Program komunikasi harus sesuai dengan kenyataan lingkungan. Komunikasi 

yang efektif membutuhkan lingkungan social yang mendukung, yang sebagian 

besar dipengaruhi media massa. 

3) Content (isi) 

Pesan harus mengandung makna bagi penerimanya dan harus sesuai dengan 

system nilai penerima. Pesan harus relevan dan dapat bermanfaat bagi 

penerima. 

4) Clarity (kejelasan) 

Pesan harus diberikan dalam istilah sederhana dan kata-katanya harus 

bermakna sama menurut pengirim dan penerima. Organisasi harus berbicara 

dengan satu suara, tidak banyak suara. 

5) Continuity and consistency (kontiniutas dan konsistensi) 

Komunikasi adalah proses tanpa akhir dan membutuhkan repetisi agar bias 

masuk serta beritanya harus konsisten. 

6) Channel (saluran) 

Saluran komunikasi yang sudah ada harus digunakan dan pemilihannya harus 

sesuai dengan public sasaran. 

7) Capability of the audience (kemampuan khalayak) 

Komunikasi harus mempertimbangkan kemampuan audien. Komunikasi akan 

efektif apabila tidak banyak membebani penerima untuk memahaminya. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh factor-faktor seperti waktu, kebiasan, 

kemampuan membaca dan pengetahuan khalayak. 

2. Public Relations 

a. Defenisi public relations 

Defenisi PR yang diambil dari British Institute of Public Relations, yang 

berbunyi : 
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1) Public relations activity is management of communications between an 

organization and its publics. 

(Aktivitas PR adalah mengelola komunikasi antar organisasi dan publiknya). 

2) Public relations practice is deliberate, planned and sustan effort to establish 

and maintain mutual understanding between an organization and its public. 

(Praktik PR adalah memikirkan, merencanakan dan mencurahkan daya untuk 

membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan publiknya). 

Selain itu menurut Dr. Rex Harlow menyatakan bahwa Public Relations 

adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan 

jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam 

menghadapi permasalahan atau persoalan, membantu manajemen dalam 

mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem 

peringatan dini dalam mengantisipasi kecendrungan penggunaan penelitian serta 

teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.
18

 

b. Tujuan Public Relations 

Tujuan itu adalah sesuatu yang hendak dicapai atau yang ingin diraih. 

Untuk itu sebuah tujuan yang jelas akan melahirkan tindakan atau strategi yang 

tepat dalam pengaplikasiannya. Karena Public relations adalah fungsi manajemen 

dalam melaksanakan kegiatan komunikasi, maka pada dasarnya tujuan public 

relations adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut diimplementasikan 

kedalam program-program public relations.
19

 

Menurut Rahmat Kriyantono bahwa pada kenyataannya PR di Perusahaan 

tujuannya adalah sebagai berikut
20

 : 

1) Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara perusahaan dan 

publiknya. 

                                                             
18

 Rosyadi Ruslan. Manajemen public relations dan media komunikasi (Jakarta : PT 

Rajagrafindo Persada, 2007), 15-16. 
19

 Rahmat Kriyantono. public relations writing, teknik produksi media public relations 

dan publisitas korporat (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 6. 
20

 Rahmat Kriyantono. Loc cit, 6. 
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 Tujuan PR pertama kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara  

perusahaan dan publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi 

kondisi kecukupan informasi antara perusahaan dan publiknya. 

2) Membangun citra korporat 

Citra adalah persepsi publik tentang perusahaan menyangkut pelayanannya, 

kualitas produk, budaya perusahaan, perilaku perusahaan dan lainnya. Pada 

akhirnya persepsi akan memengaruhi sikap publik apakah mendukung, netral 

atau memusuhi.  

Fungsi PR sesungguhnya adalah mendapatkan citra positif dimata 

publiknya. Citra positif itu mengandung arti kredebilitas perusahaan dimata publik 

adalah baik. Kredibel itu mencakup dua hal yaitu : 

a) Kemampuan  

Persepsi publik bahwa perusahaan dirasa mempunyai kekmampuan dalam 

memenuhi kebutuhan, harapan maupun kepentingan publik. 

b) Kepercayaan 

Persepsi publik bahwa perusahaan dapat dipercaya untuk tetap komitmen 

menjaga kepentingan bersama. Perusahaan dipersepsi tidak semata-mata 

mengejar kepentingan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan 

kepuasan konsumen. 

c) Citra korporat melalui program CSR 

CSR adalah program PR untuk melibatkan diri mengatasi persoalan-persoalan 

sosial dilingkungannya. World busines council for sustainable development 

mendefenisikan sebagai komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk 

berprilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi 

sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta 

komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. CSR adalah 

pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke 

dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan 

para stakeholdernya. 
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d) Membentuk opini publik yang favourable 

Sikap publik terhadap perusahaan bila diekspresikan disebut opini publik. Jadi, 

opini publik ini merupakan ekspresi publik mengenai persepsi dan sikapnya 

terhadap perusahaan. 

c. Fungsi dan Tugas Public Relations 

Menurut International Public Relations Associations IPRA menegaskan 

dengan berbagai kemampuan tersebut, diharapkan PR dapat memposisikan dirinya 

sebagai konseling, seorang analisis realitas, ahli riset pendapat dan sikap publik. 

PR juga piawai dalam membina komunikasi dua arah, mencegah konflik, 

meningkatkan ras percaya dan tanggung jawab, mem perbaiki dan 

mempertahankan hubungan, memasyarakatkan produk atau jasa dan menciptakan 

jati diri institusi. Segudang pekerjaan sebagai tanggung jawab harus dilakukan 

secara baik agar mendapatkan hasil yang efisen dan efektif.
21

 

Namun secara garis besar fungsi PR itu adalah : 

1) Memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. 

2) Melayani kepentingan publik dengan baik. 

3) Memelihara perilaku dan moralitas perusahaan denga baik. 

Sedangkan menurut Cutlip dan Center
22

 menyebutkan fungsi PR sebagai 

berikut : 

a) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi. 

b) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan    

informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada 

perusahaan. 

c) Melayani publik dan memberi nasehat kepada pimpinan perusahaan untuk 

kepentingan umum. 

d) Membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dengan publik, baik  

eksternal dan internal. 

                                                             
21

 Dasrun Hidayat. Op cit, 17. 

22
 Rahmat Kriyantono. Op Cit, 22. 
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d. Ruang lingkup dan pekerjaan PR 

Menurut Cutlip, Center dan Broom ada beberapa pekerjaan yang 

dilakukan PR ditempat kerjanya. Yaitu:
23

 

1) Menulis dan mengedit 

Menyusun rilis berita dalam bentuk cetak atau siaran, cerita, feature, 

newsletter untuk karyawan dan stakeholder eksternal, koresponden, pesan 

website dan pesan media online lainnya, laporan tahunan dan shareholder, 

pidato, brosur, film dan script slide show, artikel perdagangan, iklan 

instutional, materi-materi pendukung teknis lainnya. 

2) Hubungan media dan penampilan media 

Mengontak media koran, majalah, suplemen mingguan, penulis freelance dan 

publikasi atau menyiarkan berita dan feature tentang organisasi itu sendiri atau 

orang lain. 

3) Riset 

Menungmpulkan informasi tentang opini publik, tren, isu yang muncul, iklim 

politik dan peraturan perundangan, liputan media, opini kelompok kepentingan 

dan pandangan-pandangan lain berkenaan dengan stakeholder organisasinya. 

4) Manajemen dan administrasi 

Pemograman dan perencanaan dengan bekerja sama dengan manajer lain, 

menentukan kebutuhan, menentukan prioritas, mendefinisikan publik, setting 

dan tujuan, strategi dan taktik, menata personel, anggran, dan jadwal program. 

5) Konseling 

Memberi saran kepada manajemen tentang masalah sosial, politik, dan 

peraturan. Berkonsultasi dengan manajemen tentang cara mengatasi krisis, 

                                                             
23

 Rahmat Kriyantono. Ibid, 26. 
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menangani krisis, bekerjasama dengan pengambil keputusan untuk meyusun 

strategi mengelola isu-isu sensitif dan kritis. 

6) Acara special 

Mengatur dan mengelola konferensi pers,lomba-lomba, konvensi, open house, 

pemotongan pita dan grand opening, ulang tahun dan lain sebagainya. 

7) Pidato 

Tampil didepan kelompok, melatih orang untuk berpidato mengelola juru 

bicara. 

8) Produksi  

Membuat saluran komunikasi seperti multimedia, seni, tipografi, fotografi, 

tataletak, computer desktop publishing, perekaman audis-visual. 

9) Training 

Mangadakan pelatihan untuk publik internal maupun eksternal. 

10) Kontak 

Sebagai penghubung dan mediator antara perusahaan dengan publiknya dan 

sebaliknya. 

e. Public Relations tools  

Seorang PR dituntut untuk menguasai alat-alat yang digunakannya dalam 

melakukan pekerjaannya. Baik itu marketing PR, CSR dan lain sebagainya. 

Berikut ini beberapa kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang PR
24

 : 

1) Kemampuan berkomunikasiKemampuan mengorganisasi 

2) Kemampuan bergaul atau membina hubungan 

3) Memiliki kepribadian yang utuh 

4) Memiliki imajinasi yang kuat. 

Selain hal itu, Dasrun Hidayat mencoba untuk menghubungkan antara alat 

PR dengan 5 kemampuan dasar PR tersebut. Yakni sebagai berikut : 

                                                             
24

 Dasrun Hidayat. Op Cit, 21. 
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a) Massage Refinement, istilah lainnya perbaikan pesan maksudnya seorang PR  

semestinya memiliki pemikiran yang cepat tanggap, peka terhadap situasi yang 

dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

b) Editorial, merupakan diantara departemen yang dimiliki oleh para organisasi 

penerbitan. Departemen ini bertugas menangani kandungan editorial atas jurnal 

atau bahan cetakan yang menjadi produk penerbitan, dan menentukan 

karakternya. 

c) News release, serangkain fungsi PR yang bertujuan untuk menginformasikan 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau event yang tlah dilakukan oleh 

perusahaan. 

d) Industry Trends, sebagai acuan kemajuan dan perkembangan dunia indutri, 

maka seorang PR semestinya mengikuti arus informasi dan trend yang terjadi 

disekitar. 

e) Executive speaking engagement, salah satu alat kerja PR adalah 

kemampuannya  dalam berbicara, atau menyampaikan pesan kepada publiknya. 

f) Spokes person training media training, PR dituntut untuk menjadi ujung 

tombak perusahaan atau simpul utama Informasi yang ingin diketahui publik 

termasuk didalam media massa. 

g) Web relations, sebagai wujud kemajuan dari teknologi cyber saat ini dan 

dimasa mendatang. Disini jelaskan bahwa bagaimana fungsi PR  diterapkan 

secara maksimal melalui strategi pemanfaatan media kontemporer atau media 

cyber, tanpa menghilangkan peran dari media konvensional. 

h) Crisis, seorang PR pandai dalam membuat konsep program kerja PR, 

didalamnya tidak hanya menyampaikan strategi pencapaian pada saat 

perusahaan dalam keadaan sehat, tapi cermat memikirkan dan membuat konsep 

kerja yang terintegrasi dengan prediksi atau kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi pada saat krisis. 

i) Event,  tujuan event adalah branding company kepada publik. 

j) Blogs, sebagai sarana PR untuk mempermudahkan publik dalam mengakses 

informasi yang dibutuhkan. 
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k) Community involvement, keterlibatan komunitas atau kelompok tertentu 

sangat membantu keberadaan perusahaan. Komunitas biasanya lebih royal dan 

percaya atau berfikir positif tentang perusahaan dibandingkan masyarakat 

umum. 

l) Investor relations, demikian halnya hubungan dnegan investor harus dijaga 

dnegan baik. Investor sebagai pemodal atau orang yang menanam saham 

diperusahaan, tentu menginginkan informasi secara lengkap, cepat dan 

berkesinambungan terkait dengan perkembangan perusahaan. 

3. Cyber Public Relations 

a. Pengertian cyber PR 

Penggunaan internet oleh para profesional merupakan cikal  bakal dari 

perkembangan teknologi internet. Banyak ahli yang menyebutkan, pemakaian 

internet terutama pada masa krisis komunikasi, mengidentifikasi masalah, 

manajemen dan komunikasi interaktif. Kegunaan lainnya adalah untuk pembuatan 

newsletter (terbitan berkala) elektronik, pengiriman pesan kepada khalayak 

sasaran, dan aplikasi internet dan web one to one dalam kegiatan marketing dan 

komunikasi. Menurut Holz kebanyakan aktivitas PR dalam internet masih terbatas 

pada penggunaan media satu arah, dari atas kebawah untuk penerbitan informasi 

masih menggunakan formula komunikasi massa yang tradisonal. Ditambah lagi 

banyak perusahaan yang belum mengadopsi sebagai media PR atau perusahaan.
25

 

Menurut hidayat Cyber PR adalah inisiatif sebagai cara atau strategi kerja 

akademisi dan praktisi PR dengan menggunakan media internet sebagai sarana 

publisitas atau disebut pula dengan istilah PR Digital.
26

 Dimana dalam startegi 

kerja PR dalam mengimplementasikan media modren saat sekarang ini yaitu 

berupa internet atau media cyber. Selain itu Mcluhans menyebutkan bahwa 

penggunaan media cyber sebagai alat komunikasi antara manusia dengan mesin 

atau teknologi, dan teknologi dengan teknologi. Dan para pengguna media cyber 

disebut sebagai pengguna sosial media karena media cyber dapat membangun 

hubungan antar manusia. 

                                                             
25

 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. Op cit, 191. 
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Cyber PR ini merupakan metode atau cara kerja PR dizaman modren, 

dimana tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi dengan mudah dan 

cepat kepada publiknya. Dalam Cyber PR seorang PR dituntut piawai dalam 

mengolah, dan menyampaikan informasi serta dalam menggunakan internet 

sehingga informasi yang disampaikan tepat sasaran dan menguntungkan 

perusahaan. 

Menurut Onggo, E-PR pada saat sekarang ini banyak pebisnis yang 

menggunakan E-PR, mengingat E-PR dapat memanfaatkan media elektronik 

seperti internet untuk membangunh hubungan antara pebisnis disuatu perusahaan 

dan publik audiens.
27

 

Sama halnya dengan penggunaan media non online atau non cyber PR, 

seperti media konvensional televisi dan media cetak, kegiatan PR dengan 

menggunakan media Cyber PR juga bertujuan untuk menumbuhkan, memupuk 

dan membangun hubungan atau relations. Dalam hal kegiatan media relations ini 

mampu berinteraksi dengan berbagai target Audians untuk membangun hubungan 

dan citra perusahaan. Selanjutnya adalah reputasi. Kegiatan PR melalui media 

cyber PR sebagai upaya, taktik dan seni dalam membangun reputasi online yang 

baik secara berkesinambungan. Kegiatan PR melalui media relations online juga 

menjaga relevansi antar ide, keinginan perusahaan, media online dan target 

perusahaan.
28

 

b. Cyber Public Relations dan pemanfaatannya 

Hadirnya media cyber PR sebenarnya merupakan strategi baru bagi PR 

dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak informasi dan fungsinya 

sebagai manajemen mempertahankan, mengelola dan membangun citra dan 

reputasi perusahaan. Kegiatan PR seperti konferensi Pers, tour media, pers 

launcheon dan lainnya mungkin sudah lazim dilakukan, tapi kegiatan online PR 

belum semua menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu karena 

                                                             
27

 Bob Julis Onggo. Cyber Public Relations, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 

2004), 2. 
28
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ketersedian alat dan sumber daya manusia yang belum bisa beradaptasi dengan 

teknologi baru tersebut. 

Kehadiran cyber Public Relations adalah untuk memperkuat dan 

mempermudahkan fungsi dari publikasi media massa, bukan sebagai pengganti 

media yang lama. Media baru dan media yang lama sama-sama memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika pun ada kekurangannya, tentu bisa 

saling melengkapi diantara kedua generasi media. 

Hal ini senada dijelaskan oleh Onggo, bahwa strategi PR adalah membidik 

situs berita komunitas online yang berorientasi khusus. PR dapat menyampaikan 

siaran Pers, artikel fhoto, suara dan video kesitus berita, dan dapat mengikuti 

diskusi dengan komunitas yang berkaitan atau berhubungan dengan core business 

organisasi. Menurut onggo adapun aktivitas yang digunakan PR dalam 

pemanfaatan Cyber PR atau E-PR sebagai berikut
29

 : 

1) E-mail 

 e-mail merupakan sarana yang efektif untuk membangun dan  

meruntuhkan reputasi. Cara menulis email yang salah atau terlalu lama dalam 

menjawab pertanyaan mealui email yang masuk akan meruntuhkan reputasi. 

Cara membuat pesan e-mail yang efektif yaitu perhatikan subjek line emal 

anda
30

. Subjek line hendaknya singkat, namun menggoda. Subjek line mirip 

dengan tajuk rencana atau headline disurat kabar untuk menggoda minat baca. 

Prinsip subjek line lainnya adalah jangan mirip iklan, positif, taruh kata-kata 

yang paling penting terlebih dahulu, tonjolkan manfaat yang paling penting, 

tarik perhatian penerima email dengan kata-kata yang bakal mendorong untuk 

bertindak, bangun kredibilitas bisnis jika anda tahu siapa penerima email, sapa 

namanya di subjek line, dan jangan gunakan huruf besar. Gunakan nama 

pribadi, fokus pada suatu topik dan penggunaan attachment 
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2) Newsletter Elektronik (ezine) 

 Lebih dari 60% pengguna internet sering, suka membaca atau subcribe 

suatu ezine yang sesuai dengan minat mereka. Ezine atau majalah elektronik 

sarat akan informasi, artikel dan solusi. Beberapa enzine berbasis web dan e-

mail. Ezine yang paling pepuler adalah yang dikirim melalui e-mail. Biasanya, 

ezine tidak berisi semua artikel dan berita, namun hanya artikel atau kolom 

tertentu, dan arsip ezine pun tersedia disitus webnya. Ezine berbazis web 

berfungsi seperti majalah, namun memberikan akses informasi online kepada 

para pembacanya. Beberapa enzine berbasis web mengharuskan pembaca 

menjadi pelanggan jika ingin membaca artikel atau informasi lebih lengkap. 

Sedangkan enzine berbasis e-mail memudahkan pembaca untuk langsung 

membacanya di kontak masuk mailnya tanpa harus pergi ke situs web pemilik 

majalah. Ezine berbasis e-mali biasanya lebih content orientied dan 

pembacanya lebih di targetkan. Halamannya juga tidak banyak, hanya sekitar 

dua atau tiga halaman, 80 % berisi artikel atau ulasan informasi yang bermutu 

dan 20% berisi sponsor atau iklan yang membidik pembaca yang tergeted. 

3) Blogs 

 Blog adalah sejenis manajemen konten yang memudahkan siapa saja untuk 

mempublikasikan tulisan-tulisan pendek yang dinamakan post. Setiap 

perusahaan mempunyai situs internet harus memiliki blog. Blog bukan tempat 

yang tepat menyebarkan siaran pers perusahaan, blog harus bersifat 

konversasional (percakapan interaktif). Setiap kali perusahaan kali perusahaan 

anda melakukan sesuatu yang baru dan bagus, segera tulis post tentangnya. 

Blog menyediakan fasilitas seperti Post. Blog berisikan banyak post. Panjang 

sebuah post kisaran 100-200 kata sampai berhalaman-halaman, tetapi supaya 

efektif, suatu post harus selalu mebicarakan suatu topik. 

4) Twitter dan Microblogging 

 Microblogging adalah bentuk blogging yang membatasi ukuran setiap 

post-nya. Kebanyakan perusahaan hadir di Twitter. Twitter itu mudah, hanya 

memerlukan sedikit waktu, dan dapat membuat anggotanya dengan cepat jadi 
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buah bibir, serta meningkatkan penjualan dan pengetahuan konsumen. Anda 

dapat memanfaatkan Twitter untuk menyampaikan tawaran, memberitakan 

peristiwa, mempromosikan post-post baru di blog, atau menghubungkan para 

pembaca Anda dengan tautan-tautan yang berisi berita-berita penting. 

5) Facebook 

 Facebook bermula di kampus, sehingga banyak anggotanya adalah 

mahasiswa. Akan tetapi, belakangan segmen penggunanya  yang bertambah 

pesat adalah orang-orang yang berusia 35 tahun ke atas dan data terbaru 

menunjukkan bahwa pengguna facebook dengan kelompok usia 35-54 tahun 

lebih banyak ketimbang usia 18-24 tahun. Perusahaan-perusahaan dapat 

membuat profil terbuka di Facebook yang banyak fiturnya sama dengan fitur-

fitur profil individu. Para pengguna dapat ebrsambungan dengan halaman 

Facebook dan menjadi fannya. Halaman-halaman Facebook bisa berisi wall 

untuk pesan terbuka, berita kegiatan, foto, dan aplikasi-aplikasi yang dapat 

diubah (Zarella dalam Onggo, 2004: 65). 

6) Youtube 

 Youtube didirikan oleh tiga karyawan PayPal pada 2005 dan didanai 11,5 

juta dolar oleh perusahaan modal venturaSequoia Capital. Sekarang, Youtube 

menjadi situs video bersama terbesar di web dan merupakan situs ketiga yang 

paling sering dikunjungi di internet. Anda dapat memanfaatkan Youtube 

dengan membuat video pendek dan sangat menarik.  

7) Wire Service/ website 

 Sejenis layanan kepada publik yang bertujuan untuk menyediakan 

berbagai informasi tentang perusahaan yang dapat diakses oleh publik 

manapun dan kapanpun. Wire Service ini dapat berupa web perusahaan atau 

situs perusahaan. Di dalam web tersebut terdapat berbagai informasi seperti 

profil perusahaan, bagian info produk, layanan, kegiatan, dan lainnya. Wire 

service ini cara terbaik untuk branding dengan perusahaan lain. Dengan 

membuat wire service orang lain akan menilai perusahaan lebih modern, 

canggih dan profesional. Penilaian semacam ini tentu yang diharapkan sebagai 
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tolak ukur dari reputasi yang dihasilkan berdasarkan berbagai kegiatan yang 

telah dilakukan oleh PR.  

Selain itu ada beberapa media sosial yang sedang berkembang saat ini :
31

 

a) Instagram 

 Adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna  

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan media sosial termasuk instagram sendiri. Sistem sosial di dalam 

instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki 

pengikut instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

dapat mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

b) Path 

 Adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan penggunanya berbagai 

gambar juga pesan. Pengguna path dimana hanya pengguna yang disetujui 

yang dapat mengakses halaman path seseorang.  

c.     Manajemen cyber PR 

Cyber PR sudah semestinya dimanfaatkan secara optimal untuk kerja PR. 

Melaui cyber PR atau internet ini, Peran PR akan lebih dirasakan seiring 

berjalnnya fungsi PR yaitu menngelola informasi yang penting bagi publiknya. 

Demikian pula pada tingkat efektifitasnya, media cyber PR atau istilah lainnya 

yaitu e-PR atau PR digital jagkauannya lebih cepat dan luas, maka secara otomatis 

dampaknya pun cepat dirasakan jika dibandingkan dengan media konvensional. 

Jika PR offline, atau media konvensional anda akan bergantung seorang perantara 

yang disebut reporter atau wartawan atau editor dalam menyampaikan pesan-

pesan corporate untuk ditayangkan di media cetak demi membangun citra 

perusahaan. Dalam hal ini prosesnya akan lebih lama dan membutuhkan biaya 

besar. Sedangkan dengan cyber PR siapapun dapat melewati batas penghalang ini 

dan langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target publik serta 
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memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya, sebagai komunikasi yang lebih intim 

untuk membangun sebuah hubungan. 

setiap jenis media tentu memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri, 

tidak terkecuali media cyber PR. Sebagai media baru cyber PR memberikan nilai 

tambahan sebagai keunggulan dan kelebihan bagi para penggunanya. Ada 

beberapa karakteristik kerja media cyber PR atau e-PR yaitu
32

 : 

1. Direct feedback : dapat memberikan respon yang cepat dan langsung. 

Teknologi internet memungkinkan respon atau tanggapan dari publik dapat 

diterima lebih cepat, sehingga semua permasalahan dan pertanyaan dari publik 

dapat terjawab dengan cepat pula. 

2. Peluang bersaing : media cyber dapat membuka peluang untuk bersaing di 

pasar global. Dunia internet juga telah membuka dunia dengan mudah sehingga 

alasan tempat dan lokasi komunikasi tidak menjadi hambatan. Media cyber 

tidak mengenal jarak dan ruang, setelah anda tehubung ke dunia online, maka 

pada saat itu pula ribuan bahkan jutaan masyarakat dapat menerima informasi 

yang disampaikan atau dimuat pada media cyber PR. 

3. Terjadinya komunikasi dua arah atau two way communications media: media 

cyber sangat memungkinkan untuk terjadinya interaktif. Penggunaan internet, 

memudahkan terjadinya komunikasi dua arah atau interaktif antara pelaksana 

dan pengguna. Artinya, tanpa membutuhkan waktu yang lama, keinginan dan 

kebutuhan dari publik atau stakeholder perusahaan. 

4. Seperti yang telah dijelaskan pada point sebelumnya,bahwa penggunaan media 

cyber atau media internet dapat membangun komunikasi dua arah. Komunikasi 

anatara perusahaan dalam hal ini diwakili oleh PR dengan publik sebagai 

tujuan utama aktivitas PR digital karena dapat membantu hubungan yang kuat 

dan saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan oleh media offline. 

5. Media cyber adalah hemat. Tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar 

karena mengakses internet saat ini sudah bisa dilakukan dengan mudah dan 

murah. 
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d.  Fungsi cyber PR 

Seperti media massa pada umunya, cyber PR sebagai media juga 

memberikan informasi seluas dan secepat mungkin kepada publik. Informasi ini 

mengenai perkembangan perusahaan atau informasi produk yang sangat penting 

diketahui oleh publik. Pada proses penyampaian informasi tersebut diperlukan 

cara yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

Sebagai praktisi dan akademisi PR tentu sudah sangat faham bagaimana 

pemanfaatan media cyber atau e-PR sebagai alat kampanye PR. Melalui media ini 

PR dituntut kreatif dalam membuat produk-produk PR mulai dari design tulisan, 

slogan, video, audio video yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas 

melalui berbagai media cyber. 

Untuk memperoleh hasil yang optimal atas pemanfaatan media cyber, 

sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan tuntunan cara kerja PR profesional. 

Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan survey atau semacam audit 

persepsi atau audit public relations. Hal ini penting untuk memahami simpul-

simpul informasi yang ada dimasyarakat sebagai sumber utama mengetahui 

kebutuhan dan kendala yang dialami oleh masyarakat secara langsung. 

Media cyber juga memiliki fungsi lain yang hampir sama dengan media 

pada umumnya
33

. Selain sebagai penyampai informasi juga memberikan nutrisi 

sebagai hiburan, pendidikan, termasuk kontrol sosial. Pekerjaan PR tidaklah 

muda, sehingga membutuhkan suasana kerja yang aman, nyaman, dan bahagia. 

Bagaimana menumbuhkan rasa bahagia btersebut, tentu saja dengan 

memnafaatkan media cyber seperti mendwonload film, musik, games dan lain 

sebagainya. Sekedar menghilangkan kepenatan sejenak instirahat sambil 

menikmati lantunan lagu dari media cyber, diharapkan dapat mengembalikan 

konsentrasi bekerja. Menu sajian media cyber yang lengkap tersebut sangat 

sayang apabila tidak dimanfaatkan sebagai alat pengembangan diri PR. 
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Selain itu ada beberapa keuntungan PR dalam menggunakan internet 

yakni
34

: 

1) Informasi cepat sampai pada publik. 

2) Bagi PR, internet dapat berfungsi sebagai iklan, media, alat marketing, sarana 

penyebaran informasi dan promosi. 

3) Siapapun dapat mengakses internet. 

4) Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

5) Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam 

bidang pemasaran secara langsung. 

4. Kepercayaan Masyarakat 

Jalaludin Rahmat menjelaskan bahwa percaya atau kepercayaan adalah 

salah satu faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. 

Bila rasa peraya telah tumbuh dalam diri seseorang terhadap lawan bicaranya 

maka komunikator dan komunikan akan saling membuka diri. Menurut Giffin, 

Sejak tahap pertama dalam hubungan interpersonal (perkenalan), sampai pada 

tahap kedua (tahap peneguhan), percaya menentukan efektivitas komunikasi. 

Secara ilmiah percaya didefenisikan sebagai mengandalkan perilaku orang untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dalam sitausi 

yang penuh resiko.
35

 

Dari defenisi Giffin menyebutkan tiga unsur percaya : 

a. Ada situasi yang menimbulkan resiko. 

Bila orang menaruh kepercayaan kepada seseorang, ia akan menghadapi resiko. 

Resiko itu dapat berupa kerugian yang anda alami. Bila tidak ada resiko, 

percaya tidak diperlukan. 

b. Orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti menyadari bahwa 

akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain. 

c. Orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baginya. 
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Keuntungan percaya adalah meningkatkan komunikasi interpersonal karena 

membuka saluran komunikasi, memperjelas pengiriman dan penerimaan 

informasi, serta memperluas peluang komunikasi untuk mencapai maksudnya. 

Tanpa percaya tidak akan ada pengertian, tanpa pengertian terjadi kegagalan 

komunikasi premier. Keuntungan percaya yang selanjutnya adalah apabila 

telah hilang kepercayaan pada orang lain akan menghambat perkembangan 

hubungan interpersonal yang akrab. Tanpa percaya akan tumbuh kegagalan 

komunikasi sekunder. 

Sejauh mana kita percaya kepada orang lain dipengaruhi oleh faktor-faktor 

situasional. Menurut Deutsch, harga diri dan otoritarisme mempengaruhi percaya. 

Orang yang harga dirinya positif akan cenderung mempercayai orang lain, 

sebaliknya orang yang mempunyai kepribadian otoriter cenderung sukar 

mempercayai orang lain. Disamping faktor-faktor personal, ada empat faktor yang 

berhubungan dengan sikap percaya
36

 : 

1) Karakteristik dan maksud orang lain, artinya orang tersebut memiliki    

kemampuan, keterampilan, pengalaman dalam bidang tertentu. Orang itu 

memiliki sifat-sifat bisa diduga, diandalkan, jujur dan konsisten. 

2) Hubungan kekuasaan, artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, 

terhadap orang lain, maka oranng itu patuh dan tunduk. 

3) Kualitas komunikasi dan sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan. Bila 

maksud dan tujuan sudah jelas, harapan sudah dinyatakan, maka sikap percaya 

akan muncul. 

Sikap percaya berkembang apabila setiap komunikan menganggap 

komunikan lainnya berlaku jujur. Tentunya sikap ini dibentuk berdasarkan 

pengalaman dengan komunikan. Karena itu sikap percaya berubah-ubah 

tergantung kepada komunikan yang dihadapi. 
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Selain pengalaman, menurut Jalaludin Rakhmat ada tiga faktor utama yang 

dapat menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang 

didasarkan pada sikap saling percaya
37

 : menerima, empati dan kejujuran. 

a) Menerima adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai 

dan berusaha mengendalikan. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain 

sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai. 

b) Empati memiliki arti yang bermacam-macam, menurut Freud empati dianggap 

sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional bagi kita. 

Sedangkan Scotland empati adalah keadaan ketika pengamat beraksi secara 

emosional karena ia menanggapi orang lain mengalami atau siap mengalami 

suatu emosi. Dimana empati ini adalah sikap dimana kita menempatkan diri 

kita pada posisi orang lain, dan kita ikut serta secara emosional dan intelektual 

dalam pengalaman orang lain. 

c) Kejujuran, menerima dan empati mungkin saja dipersepsi salah oleh orang lain. 

Sikap menerima kita dapat dianggap sebagai sikap tak acuh, dingin dan tidak 

bersahabat, empati dianggap sebagai berpura-pura. Supaya ditanggapi 

sebenarnya, kita harus menghindari terlalu banyak melakukan penopengan atau 

pengelolaan kesan. Dengan kejujuran maka perilaku kita akan dapat diduga 

oleh orang lain sehingga tidak terkesan mengada-ngada. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan memaparkan 

beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Yakni tentang Implementasi Cyber Public Relations dan teknik PR 

dalam membangun kepercayaan, berikut penjelasan masing-masing penelitiannya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tantri Puspita Yazid, pada tahun 2015 dengan 

judul “Implementasi Cyber Public Relations Melalui Pengelolaan Website 

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat”, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Sedangkan untuk metode pengumpulan data penelitian ini 
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menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan audio visual. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan website 

yang dilakukan oleh humas telah mengubah isi dan tampilan dari website 

sehingga lebih menarik. Namun, website tersebut belum sepenuhnya mampu 

menunjang kinerja humas dalam membentuk good govermance dari segi 

pelayanan publik, karena isi dari website tersebut masi didominasi oleh 

pemerintah yakni 1.0. namun keberadaan dari website itu sendiri kurang 

disosialisasikan sebagai media informasi bagi humas. Pada pencapaian 

peringkat pertama good governance and clean government dipulau Sumatra 

tahun 2010 bukan karena pengelolaan website. Karakteristik mewujudkan 

good governance melalui pelayanan public oleh humas belum menonjol 

didalam website pemerintah provinsi Sumatra barat. Pelayanan transparansi 

dsalam website menjadi yang diutamakan. Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada focus kajian, 

dimana penelitian ini fokus membahas cyber Public Relations berupa website, 

sedangkan peneliti akan meneliti beberapa media cyber yang sedang 

berkembang seperti facebook, twitter, instagram, website dan lain sebagainya. 

Sedangkan letak persamaan penelitian ini dengan penilitian yang akan diteliti 

yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

2. Penelitian Adilla Afifah, dengan judul “Respon Pelanggan Pada Situs 

Tripadvisor.com Sebagai Bentuk Cyber Public Relations The Premier Hotel 

Pekanbaru”, Jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Riau pada tahun 2015. 

Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana respon pelanggan pada situs 

Trivadvisor.com yang dijadikan sebagai bentuk aktivitas Cyber PR The 

Premiere Hotel Pekanbaru. Adapun penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan 

menggunakan teknik observasi, interview dan dokumentasi dan untuk teknik 

pengambilan sampling digunakan teknik purposive sampling. . Adapun hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa respon pelanggan yang dating dan mengakses 

situs ini tidak positif namun negative juga sudah pasti ada, namun aktivitas 

cyber PR yang dilakukan oleh pihak humas The Premiere Hotel Pekanbaru 
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melalui situs Tripadvisor.com dapat dikatakan tepat. Penggunaan ini bukan 

hanya berfungsing untuk membentuk image perusahaan, atau sekedar wadah 

komentar pelanggan, tetapi juga mendukung kegiatan pemasaran yang lebih 

menekankan pada kegiatan promosi hotel. Sedangkan untuk persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-

sama meneleiti mengenai media cyber yang sedang berkembang dan 

menggunakan metode kualitatif namun hal yang membedakannya adalah 

bahwa penelitian ini berfokus pada respon pelanggan terhadap media cyber 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada 

penerapan media cyber itu sendiri yang dilakukan oleh perusahaan atau 

instansi. 

3. Penelitian Adhianty Nurjanah dan Frizky Yulianti Nurbisyah dengan judul 

“Pemanfaatan Digital Publik Relations (PR) Dalam Mensosialisasikan 

Tagline “jogja istimewa” Humas Pemerintah Kota Yogyakarta,” yang 

diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. 

Adapun penelitian untuk melihat implementasi digital PR humas pemerintah 

kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan “jogja istimewa”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan metode studi kasus. 

Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam pemanfaatan digital PR pemerintah 

DIY hanya sebagai pelaksana yang berperan aktif adalah Bapedda DIY, dan 

untuk penerapannya sendiri belum efektif karena kegiatan proses 

mengenalkan, mengkampanyekan, melalui interaksi dengan memanfaatkan 

sumberdaya, sarana dan prasana belum menyentuh pada sasaran dan tujuan 

sosialisasi yaitu memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai mulia yang 

terkandung dalam branding “jogja istimewa”. Adapun letak persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama meneliti tentang pemanfaatan cyber PR atau Digital PR, namun 

penelitian ini lebih fokus pada sosialisasi melalui media cyber sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pemanfaatan media cyber 

untuk membangun kepercayaan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh 
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Dhianty ini menggunakan metode study kasus sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti tidak. 

4. Penelitian Ananditya Y Angwarmasedan Ike Devi Sulistyaningtyas dengan 

judul “Implementasi Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Reputasi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai Universitas Riset Berkelas 

Dunia”, penelitian ini diterbitkan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi implementasi 

cyber public relations oleh UGM untuk meningkatkan reputasi UGM sebagai 

Universitas Riset Berkelas Dunia. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif . adapun hasil yang didapat dari 

penelitian ini yaitu, bahwa kontribusi implementasi cyber PR dalam dalam 

meningkatkan reputasi UGM berfokus pada publikasi yang terdapat pada 

bentuk-bentuk implementasi seperti pembuatan press rilis, berita video 

maupun penyedian informasi di situs resmi. Publikasi dilakukan dengan 

menggunakan unit-unit lain sebagai sumber informasi tentang penelitian. 

Topik khusus tentang penelitian dipublikasikan guna membangun pemahaman 

tentang UGM sebagai Universitas riset berkelas dunia dan interaksi yang 

terjadi belum memberikan kontribusi yang signifikan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teori rumus 7 C dari cutlip yaitu credibility, context, 

channel, continiuty and concictency, content, capability of audience. Namun 

dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa dalam implementasi media 

cyber perlu ditambahkan connectivity dalam penerapannya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kerangka teori di atas, supaya penelitian ini lebih terarah maka 

kerangka pikir yang berisikan tentang hal-hal yang menjadi dasar penulis dalam 

melaksanakan penelitian. Kerangka pikir meruapakan penjabaran konkret bagi 

konsep teoritis agar lebih muda difahami dan dapat diterapkan dilapangan sebagai 

acuan dalam penelitian. 
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Dalam Implementasi sebuah program PR ada beberapa unsur yang harus 

dipenuhi Cutlip, Center dan Broom menjelaskan rumus yang dapat digunakan 

dalam mengimplementasikan sebuah program PR yakni rumus 7C
38

, Yaitu : 

1) Credibility (kredibilitas) 

Komunikasi dimulai dengan iklim rasa saling percaya. Penerima harus percaya 

kepada pengirim informasi dan menghormati kompetensi sumber informasi 

terhadap topik informasi. 

2) Context (konteks) 

Program komunikasi harus sesuai dengan kenyataan lingkungan. Komunikasi 

yang efektif membutuhkan lingkungan social yang mendukung, yang sebagian 

besar dipengaruhi media massa. 

3) Content (isi) 

Pesan harus mengandung makna bagi penerimanya dan harus sesuai dengan 

system nilai penerima. Pesan harus relevan dan dapat bermanfaat bagi 

penerima. 

4) Clarity (kejelasan) 

Pesan harus diberikan dalam istilah sederhana dan kata-katanya harus 

bermakna sama menurut pengirim dan penerima. Organisasi harus berbicara 

dengan satu suara, tidak banyak suara. 

5) Continuity and consistency (kontiniutas dan konsistensi) 

Komunikasi adalah proses tanpa akhir dan membutuhkan repetisi agar bias 

masuk serta beritanya harus konsisten. 

6) Channel (saluran) 

Saluran komunikasi yang sudah ada harus digunakan dan pemilihannya harus 

sesuai dengan public sasaran. 

7) Capability of the audience (kemampuan khalayak) 

Komunikasi harus mempertimbangkan kemampuan audien. Komunikasi akan 

efektif apabila tidak banyak membebani penerima untuk memahaminya. 

Kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu, kebiasan, 

kemampuan membaca dan pengetahuan khalayak. 
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Melalui penerapan tersebut diatas diharapkan mampu membangun 

kepercayaan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat 

terhadap penyelewangan atau kecurangan dalam pengelolaan zakat, infaq dan 

sedekah dari muzzaki. Dimana pengelaman seseorang akan membuat seseorang 

percaya atau tidaknya terhadap suatu instansi, selain itu apabila mayarakat 

menerima dengan apa yang disampaikan oleh instansi kepada komunikan maka 

komunikan tersebut dianggap percaya terhadap komunikator. Dengan terus 

memberikan informasi mengajak masyarakat menyantuni kaum dhuafa 

menumbuhkan rasa empati terhadap sesama serta memberikan informasi yang 

jujur juga diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap 

lembaga ini. 
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Gambaran kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut : 

 

Bagan 2.1 

Kerangka pikir penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur-unsur Implementasi 

dalam sebuah program: 

1. Credibility 

(kredibilitas) 

2. Context (konteks) 

3. Content (isi) 

4. Clarity (kejelasan) 

5. Continuity and 

consistency 

(kontiniutas dan 

konsistensi) 

6. Channel (saluran) 

7. Capability of the 

audience (kemampuan 

khalayak) 

Lembaga Amil 

Zakat Swadaya  

Ummah 

Membangun 

Kepercayaan 

Mayarakat 


