
7 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Menurut Littlejohn, setiap upaya untuk menjelaskan atau menyajikan 

kembali suatu pengalaman adalah teori. Ide tentang bagaimana terjadinya 

peristiwa tertentu dapat dijelaskan dengan mempergunakan teori. Teori 

menentukan pengambilan keputusan serta langkah-langkah tindakan. Teori 

berubah sewaktu-waktu ketika terjadi hal-hal baru dan pandangan-pandangan 

baru. Teori mengidentifikasi pola peristiwa lingkungan sehingga kita tahu apa 

yang dapat diharapkan. Griffin mengatakan bahwa teori adalah paparan atas 

kehidupan yang realistis. Kita membutuhkan teori menuju dan untuk 

menunjukkan kita mengetahui teori-teori yang belum kita pahami.
9
 

1. Komunikasi 

Komunikasi berasal dari kata latin communicare yang berarti sama atau 

menjadikan milik bersama. Communico, communication, atau communicare yang 

berarti membuat sama (make to common)
10

. Menurut West Richard dan Lynn H. 

Turner, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami 

satu dengan yang lainnya (communication depends on our ability to understand 

one another).
11

  

Menurut Hovland, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang 

lain (communications is the process to modify the behavior of other individuals). 

Sedangkan Harold D. Lasswell memberi pendapat tentang komunikasi: Who Says 

What In Which Channel To Whom With What Effect? (siapa mengatakan apa, 

dengan saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa?).
12

 

                                                           
9
 Ludwig Suparmo. Aspek Ilmu Komunikasi dalam Public Relations (Jakarta: Indeks, 2011), 

2.  
10

 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 10. 
11

 Gun Gun Heryanto dan Irwa Zarkasy, Public Relations Politik (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012), 18. 
 12

 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Grasindo, 2004), 7. 
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Gambar 2.1 Model Komunikasi Lasswell 

Paradigma lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 

lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: 

a. Komunikator (communicator, source, sender) 

b. Pesan (message) 

c. Media (channel, media) 

d. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

e. Efek (effect, impact, influence)
13

 

Berdasarkan penjelasan Lasswell tersebut, dapat kita ketahui bahwa 

komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Komunikasi tidak 

hanya menyampaikan dan menerima pesan. Namun jauh lebih dari itu, dimana 

terjadi perubahan sikap, pandangan, maupun perilaku komunikasi terkait dengan 

pesan yang dikomunikasikan.
14

  

Fungsi Komunikasi  

Fungsi komunikasi menurut Effendy fungsi komunikasi adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi menyampaikan informasi (to inform) yaitu:  

Memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada 

masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran, dan tingkah laku 

orang lain. Serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. 

2. Fungsi mendidik (to educate) yaitu:  

Sebagai sarana pendidikan, dengan komunikasi manusia dapat menyampaikan 

ide dan pikirannya kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan 

informasi dan pengetahuan.  

                                                           
13

 Onong Uchjana Effendy,  Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek (Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya, 2001), 10. 
14

 Ibid, 11 

Siapa 

(Pembicara) 
Apa 
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(Audien) 
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3. Fungsi menghibur (to entertain) yaitu:  

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang 

lain.  

4. Fungsi mempengaruhi (to influence) yaitu:  

Fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya dengan 

cara saling mempengaruhi jalan pikiran komunikandan lebih jauh lagi 

berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang 

diharapkan.
15

  

Bila dilihat dari fungsi komunikasi yang telah dikemukakan di atas bahwa 

komunikasi tidak dapat dilepaskan dan memegang peranan penting dalam 

kehidupan manusia sehari-hari terutama dalam lingkungan kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Pemanfaatan 

Pemanfaatan merupakan turunan dari kata “manfaat”, yakni suatu 

penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan 

tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal 

berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat 

bermanfaat
16

. Sedangkan pemanfaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian, 

maka dapat diartikan bahwa pemanfaatan adalah cara menggunakan yang 

sistematis agar mendapatkan sesuatu yang dapat bermanfaat. 

Hadirnya media cyber, media jejaring sosial dapat difungsikan pula 

sebagai strategi manajemen Public Relations. Artinya, PR mencoba untuk 

mengelola bagaimana perkembangan, alur informasi dan jaringan informasi 

perusahaan baik secara internal maupun eksternal melalui media cyber. PR dapat 

memanfaatkan media sosial atau jejaring sosial sebagai alat komunikasi internal. 

Melalui media internal cyber, setidaknya dapat membantu PR dalam menghimpun 

data, sebelum data tersebut diolah. PR dapat memanfaatkan media cyber sebagai 

media penghubung antara perusahaan ataupun lembaga pendidikan dengan pihak 

                                                           
15

 Effendy, Human, 8. 
16

 Pranala, “ Pemanfaatan” Dalam https://kbbi.web.id/manfaat , (diakses 21 februari 2018). 

https://kbbi.web.id/manfaat
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eksternal atau publik. Misalnya, saat ini banyak PR perusahaan sengaja membuat 

group facebook sebagai sarana komunikasi internal perusahaan. Bahwa media 

cyber sangan efektif digunakan sebagai media penghubung dan penyambung 

informasi, disamping alat penunjang dalam mengelola data yang diperlukan 

perusahaan sebagai penunjang kerja PR.
17

 

Proses pemanfaatan dalam penggunaan cyber di SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru dimulai pada tahun 2009 dimana SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru menggunakan blogs sebagai media dalam 

menyampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan ekstrakulikuler seperti 

kegiatan bakti sosial, kegiatan futsal, kegiatan seni budaya (tari, vocal dan musik), 

kegiatan pelatihan kejurnalistikan dan lain-lainnya. Yang mana tujuannya adalah 

untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan publik. SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru mulai menggunakan website pada tahun 2010 

website digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi 

serta memudahkan masyarakat mengenal dan mengetahui SMK Farmasi Ikasari 

Yayasan UNRI Pekanbaru. Selain website SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru juga menggunakan media sosial seperti Twitter, facebook, youtube, 

instagram,  dan whatsapp. 

3. Public relations 

Public relations adalah fungsi manajemen yang Berusaha membangun  

dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi 

dengan publik yang   menjadi penentu  kesuksesan  dan  kegagalannya. Rosady  

Ruslan  menyatakan:
18

  

“Public relations merupakan seni (art) dan gabungan dari disiplin ilmu  

manajemen,  komunikasi,  psikologi,  sosial  dan  marketing untuk  

membentuk  agar  perusahaan  atau  lembaga,  gagasan  atau ide  yang  

ditawarkan,  nama  dan  produknya  menjadi  disukai  dan dapat dipercaya 

oleh publik”. 
 

Keith Butterick berpendapat bahwa public relations adalah: Fungsi   

manajemen unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi,  

                                                           
17

 Dasrun Hidayat, Media Public Relations (Jakarta: Graha Ilmu, 2004),  162. 
18

 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 6. 
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memunculkan pemahaman, kerja sama antara  organisasi  dan  publiknya, 

melibatkan manajemen permasalahan   dan   isu, membantu   manajemen   untuk   

terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publi, mendefinisikan dan  

menekankan  tanggung  jawab  manajemen untuk   melayani   kepentingan   

umum, membantu   manajemen untuk  tetap  mengikuti  dan  memanfaatkan  

perubahan  secara efektif, melayani sebagai system peringatan dini untuk 

membantu mencegah kecenderungan negatif,dan menggunakan penelitian yang 

sehat dan etika   komunikasi sebagai alat utamanya.
19

 

Menurut F. Rachmadi terdapat  beberapa  kesamaan pokok  pikiran  yang  

terkandung  dalam  pengertian public  relations yaitu:
20

 

1) Public relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh 

goodwill,  kepercayaan, saling pengertian  dan citra yang baik dengan public/ 

masyarakat. 

2) sasaran public relations adalah opini publik yang favourable, menguntungkan 

semua pihak 

3) Public relations merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen  

guna  mencapai  tujuan  yang  sangat  spesifik  dari organisasi/perusahaan. 

4) Public  relations adalah  usaha  untuk  menciptakan  hubungan yang harmonis 

antara  perubahan/organisasi dengan masyarakat  melalui  proses  komunikasi  

timbal  balik  atau  dua arah.  Hubungan  harmonis  ini  timbul  dari  adanya 

mutual understanding,  mutual  confidence,  dan  image  yang  baik.  Ini 

semua merupakan langkah-langkah yang ditempuh oleh public relations untuk 

mencapai hubungan yang harmonis. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang public 

relations harus bisa menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan/ 

organisasi dengan masyarakat melalui proses komunikasi yang saling timbal balik 

sehingga nantinya dapat memperoleh kepercayaan, saling pengertian dan citra 

yang baik dari publik/masyarakat,. 

                                                           
19

 Keith Butterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2012), 7.  
20

 Rachmadi, Public  Relations  dalam  Teori  dan  Praktek  Aplikasi  dalam Badang   

Usaha   Swasta   dan   Lembaga   Pemerintah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 20. 
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Fungsi Public relations Fungsi   dan   peranan public   relations berupaya   

membina hubungan    yang    harmonis    melalui    komunikasi    dua    arah    dan 

melancarkan  publikasi  antara  organisasi  dengan  publik  (khalayak sasaran)  

atau  sebaliknya  publik  dengan  lembaga,  agar  tercapai  opini dan  persepsi  

yang  positif  dan  untuk  memperoleh  citra  yang  baik. Rachmat Kriyantono 

menyataka: 

“Fungsi atau peranan adalah harapan publik terhadap apa yang seharusnya 

dilakukan oleh public relations sesuai dengan kedudukannya sebagai 

seorang public relations. jadi, public relations dikatakan berfungsi apabila 

dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau 

tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan 

publik”.
21

 

 

Rosady Ruslan menyatakan fungsi utama humas atau public relations 

adalah sebagai berikut:
22

 

1) Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang 

diwakili oleh publiknya. 

2) Membina relationship, yaitu berupa membina hubungan yang positif dan 

saling mengutunkan dengan pihak publiknya. 

3) Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan. 

4) Membentuk good image maker, artinya peranan public relations berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. 

Menurut Onong Uchjana Effendy fungsi public relations sebagai berikut:
23

 

1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan 

publik eksternal 

3) Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari 

organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publik kepada organisasi 

                                                           
21

 Rachmat  Kriyantono, PR:  Media Public Relations Membangun Citra Korporat 

(Jakarta: Kencana, 2008), 18. 
22

 Rosady Ruslan, Manajemen, 27. 
23

 Onong, Hubungan, 9. 
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4) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. 

5) Operasionalisasi dan organisasi public relations adalah bagaimana membina 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, untuk mencegah 

terjadinya rintangan psikologis, baik yang ditimbulkan dari pihak organisasi 

maupun publik. 

Tujuan Public Relations  

Suatu organisasi atau perusahaan memiliki tujuan public relations yang 

memberikan pemahaman positif terhadap publik dan membangun kerja sama yang 

baik mengenai produk yang kita berikan terhadap publik. Tujuan public relations 

menurut Rachmat Kriyantono berikut ini: 

“Public relations adalah fungsi manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

komunikasi, maka pada dasarnya tujuan public relations adalah tujuan-

tujuan komunikasi. Dalam realitas praktik public relations di perusahaan, 

tujuan public relations antara lain menciptakan pemahaman 

publik,membangun citra korporat, membangun opini publik yang 

favorable serta membentuk goodwill dan kerja sama”.
24

 

 

Tugas Public Relations  

Menurut Rosady Ruslan ruang lingkup tugas public relations meliputi 

aktivitas sebagai berikut:
25

 

1. Membina hubungan kedalam (publik internal), artinya mampu 

mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif 

di dalam masyarakat, sebelum kebijakan dijalankan oleh organisasi melalui 

kerjasama dengan publik yang menjadi bagian dari organisasi 

2. Membina hubungan ke luar (publik eksternal), artinya mampu mengusahakan 

tumbuhnya sikap dan gambaran publik (masyarakat) yang positif terhadap 

organisasi yang diwakili. 

4. Cyber PR 

Menurut Onggo Cyber PR yaitu inisiatif Public Relations (PR) yang 

menggunakan media internet sebagai sarana publisitas. Mengingat popularitas dan 

multifungsi media internet, sehingga media ini banyak dimanfaatkan para pelaku 

                                                           
24

 Kriyantono, PR, 5. 
25

 Rosady Ruslan, Manajemen, 23. 
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PR sebagai media untuk membangun merek (brand) dan memelihara kepercayaan 

(trust).
26

 

Sementara menurut buku Cyber Public Relations E-PR adalah inisiatif PR 

atau public Relations yang menggunakan media internet sebagai sarana 

publisitasnya. Di Indonesia inisiatif PR ini lebih dikenal dengan  istilah Cyber 

Public Relations. Jika diuraikan E-PR dapat diartikan sebagai berikut:
27

 

1. E adalah electronic 

“e’’ di dalam E-PR sama halnya dengan “e’’ sebelum kata mail atau  

commerce yang mengacu pada media elektronik internet. Mengingat popularitas 

dan multifungsi media internet, media ini dimanfaatkan pula oleh para pelaku PR 

untuk membangun merek (brand) dan memelihara kepercayaan (trust). 

2. P adalah public 

Publik disini mengacu bukan hanya pada publik, namun pasar konsumen. 

Publik juga tidak mengaju hanya pada satu jenis pasar konsumen, namun pada 

berbagai pasar atau public audiens. Media internet bisa memudahkan kita untuk 

menjangkau mereka dengan lebih cepat atau sebaliknya, memudahkan mereka 

untuk menjangkau kita, mulai dari komunitas micro atau nichemarket hingga 

hypermarket. 

3. R adalah relations 

Relations merupakan hubungan yang harus dipupuk antara pasar dan 

bisnis anda. Itulah kunci kepercayaan pasar agar suatu bisnis berhasil. Melalui 

media internet yang sifatnya one-to-one dapat dibangun dalam waktu yang cepat 

karena sifat internet yang interaktif. Hal ini berbeda dengan publik konfensional. 

Dalam publik konfensional anda harus menjangkau mereka dengan sifat one-to-

many. Itulah sebabnya internet merupakan media pembangun hubungan yang 

paling ampuh dan cepat serta luas hingga pada saat ini. Sama halnya dengan 

penggunaan media non online atau non cyber PR. Seperti media konfensional 

televisi dan media cetak, kegiatan PR dengan menggunakan media Cyber PR juga 

                                                           
26

 Onggo, Cyber, 1.  
27

 Ibid, 93. 
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bertujuan untuk menumbuhkan, memupuk dan membangun hubungan antara 

relations. 

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 

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

belum semua menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh dua factor, pertama 

karena ketersediaan alat dan kedua sumber daya manusia yang belum bisa 

beradaptasi dengan teknologi baru tersebut. Meski demikian, sebenarnya kegiatan 

PR dalam bentuk apapun, dapat didukung bahkan dipadukan dengan media 

online. Misalnya, seorang PR yang ingin mengirimkan naskah news releasenya 

kemedia massa, tentu tidak perlu lagi harus menyerahkan hard copynya kepenerbit 

atau menyerahkan soft copynya secara langsung.
28

  

Kehadiran media cyber PR dapat memperkuat dan mempermudah fungsi 

dari publikasi media massa. Media konvensional maupun media online memiliki 

fungsi dan kelebihannya masing-masing. Jika pun ada kekurangannya, tentu bisa 

saling melengkapi diantara kedua generasi media. 

Hal senada dijelaskan oleh onggo dalam bukunya Cyber Public Relations, 

bahwa strategi online PR adalah membidik situs berita dan komunitas online yang 

berorientasi khusus. PR dapat menyampaikan siaran pers, artikel, foto, suara atau 

video ke situs 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 

                                                           
28

 Ibid, 95. 
29

 Dasrun Hidayat, Media, 98. 
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menjawab pertanyaan melalui email yang masuk akan membutuhkan reputasi. 

Cara membuat pesan e-mail yang efektif, yaitu: perhatikan subject line email 

anda. Subject line hendaknya singkat, namun menggoda. Subject line mirip 

dengan tajuk rencana atau headline di suatu majalah atau surat kabar untuk 

menggoda minat pembaca. Prinsip subject line lainnya, adalah jangan mirip iklan, 

positif, taruh kata-kata yang paling penting terdahulu, tonjolkan manfaat yang 

paling penting tarik perhatian penerima email dengan kata-kata yang bakal 

mendorongnya untuk bertindak, bangun kredibilitas bisnis, jika anda tahu nama si 

penerima e-mail, sapa namanya di subject line, dan jangan gunakan huruf besar. 

Gunakan e-mail merge, agar tidak terkesan massal. Gunakan nama pribadi, focus 

pada satu topik dan penggunaan attachement.
30

 

2. Newsletter Elektronik atau disebut ezine.  

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

suatu ezin yang sesuai minat mereka. Ezin atau majalah elektronik sarat akan 

informasi, artikel dan solusi. Beberapa ezin berbasis web dan e-mail. Ezin yang 

paling populer adalah yang dikirim melalui e-mail. Biasanya, ezin tidak berisi 

semua artikel dan berita, namun hanya artikel atau kolom tertentu, dan arsip ezin 

pun tersedia di situs webnya. Ezin berbasis web berfungsi seperti majalah, namun 

memberikan akses informasi online kepada para pembacanya. Beberapa ezin 

berbasis web mengharuskan pembaca menjadi pelanggan (Subscriber) jika ingin 

membaca artikel atau mendapatkan informasi lebih lengkap. Sedangkan ezin 

berbasis e-mail memudahkan pembaca untuk langsung membacanya di inboxe-

mailnya tanpa harus pergi kesitus web pemilik majalah. Ezine berbasis e-mail 

biasanya lebih content-oriented dan pembacanya lebih targeted. Halamannya juga 

tidak banyak, hanya sekitar dua atau tiga halaman, 80% berisi artikel atau ilasan 

informasi yang bermutu dan 20% berisi sponsor atau iklan untuk membidik 

pembaca yang targeted.
31

 

                                                           
30

 Onggo, Cyber,  70. 
31
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3. Blogs 

Blogs adalah sejenis manajemen konten (content management system atau 

(CMS) yang memudahkan siapa saja untuk mempublikasikan tulisan-tulisan 

pendek yang dinamakan post. Blogs, Setiap perusahaan yang mempunyai situs 

internet harus memiliki blog. Blog bukan tempat yang tepat untuk menyebarkan 

siaran pers perusahaan, blog harus bersifat konvensional (percakapan interaktif). 

Setiap kali perusahaan anda melakukan sesuatu yang baru atau bagus, segera tulis 

post tentangnya. Blogs menyediakan fasilitas, seperti: post. Blog berisikan banyak 

post. Panjang sebuah berkisar dari 100-200 kata sampai berhalaman-halaman, 

tetapi supaya efektif, satu post harus selalu membicarakan satu topik. Sebaiknya, 

tulislah post pendek dan panjang secara selang seling. 

4. Twitter dan Microblogging  

Twitter dan Microblogging adalah bentuk blogging yang membatasi 

ukuran setiap post-nya. Kebanyakan persahaan hadir di twitter, twitter itu mudah, 

hanya memerlukan sedikit waktu, dan dapat membuat anggotanya dengan cepat 

jadi buah bibir, serta meningkatkan penjualan pengetahuan konsumen. Anda dapat 

memanfaatkan twitter untuk menyampaikan tawaran, memberikan peristiwa, 

mempromosikan post-post baru di blog, atau menghubungkan para pembaca anda 

dengan tautan-tautan yang berisi berita-berita penting.
32

  

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 18-65). Perusahaan-perusahaan dapat membuat profil terbuka di 

facebook yang banyak fiturnya sama dengan fitur-fitur profil individu. Para 

pengguna dapat bersambungan dengan halaman facebook dan menjadi fannya. 

                                                           
32
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Halaman-halaman facebook bisa berisi wall untuk pesan terbuka, berita kegiatan, 

foto, dan aplikasi-aplikasi yang dapat diubah.
33

 

6. Youtube  

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

juta dolar oleh perusahaan modal ventura sequoia kapital. 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.
34

 

7. Wire service/ Website 

Sejenis layanan kepada publik yang bertujuan untuk menyediakan 

berbagai informasi tentang perusahaan yang dapat diakses oleh publik dimanapun 

dan kapanpun. Wire service ini dapat berupa web perusahaan  atau situs 

perusahaan. Di dalam web tersebut terdapat berbagai informasi seperti profile 

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 

professional. Penilaian semacam ini tentu yang diharapkan sebagai tolak ukur dari 

reputasi yang dihasilkan berdasarkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh 

PR.
35

 

Selain media diatas ada beberapa media sosial yang sedang berkembang 

pada saat ini yaitu: 

1. Instagram  

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan 

pengguna telefon pintar (Smartphone) Nama Instagram diambil dari kata „Insta‟ 

yang asalnya “Instan” dan “gram” dari kata telegram. Jadi Instagram merupakan 

gabungan dari kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat 

diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni 

dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi 

(Share) ke jejaring sosial yang lain.
36
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34
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2. Whatsapp  

Whatsapp merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic 

blackberry meaaenger. Whatsapp messenger adalah aplikasi pesan lintas platform 

yang sangat mungkin kita bertukar pesan tanpa biaya sms, dikarenakan whatsapp 

messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk e-mail, searching 

situs dan sebagainya aplikasi whatsapp messenger menggunakan koneksi 

GPRS/EDGE/ 3G atau wifi untuk komunikasi data gunakan whatsapp, kita bisa 

melakukan pembicaraan online, sharing file, bertukar foto langsung dari kamera, 

file manager dan media galery), Video (langsung dari video kamera, file manager 

dan media galery), Audio (langsung merekam suara dari file manager dan music 

galer). Whatsapp dapat dijalankan pada beberapa platform yaitu apple ios, 

Blakcberry, Android, Symbian, Nokia serie 40, windows phone.
37

 

Fungsi Cyber Public Relations 

Seperti fungsi media massa pada umumnya, Cyber PR sebagai media juga 

memberikan manfaat kepada publik sebagai penerapan fungsi dari Cyber PR itu 

sendiri. Fungsi Cyber PR untuk memberikan informasi seluas dan secepat 

mungkin kepada publik. Informasi ini terkait dengan perkembangan perusahaan 

atau informasi produk yang sangan 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 paham bagaimana memanfaatkan media cyber PR atau e-PR sebagai 

alat kampanye PR. Melalui media cyber PR seperti email, blogs, website, youtube, 

twitter, line, watsup, news magazine online, newsletter online, newspaper online, 

tv online, hingga radio online yang dapat diakses melalui streaming internet.
38

 

Untuk memperoleh hasil yang optimal atas pemanfaatan media cyber, 

sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan tuntunan cara kerja PR 

professional. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan survey atau 

semacam audit persepsi atau audit public relations.Hal ini penting untuk 

memahami simpul-simpulm informasi yang ada di masyarakat sebagai sumber 

                                                           
37
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utama mengetahui kebutuhan dan kendala yang dialami oleh masyarakat secara 

langsung. Namun sayangnya, hanya sedikit saja perusahaan yang menyadari cara 

kerja PR yang satu ini. Padahal audit PR sangat penting dilakukan dan yang 

sedang direncanakan. Disamping itu, audit PR ini diperlukan untuk mengetahui 

pencitraan atau tanggapan orang lain terkait dengan program kerja PR.  

Media cyber PR juga memiliki fungsi lain dan hampir sama dengan media 

pada umumnya. Selain sebagai penyampaian informasi juga memberikan nutrisi 

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

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

Bagaimana menumbuhkan rasa bahagia tersebut, tentu saja dapat memanfaatkan 

media cyber seperti mendownload film, musik, games, dan lainnya. Sekedar 

menghilangkan kepenatan dan sejenak istirahat sambil menikmati lantunan lagu 

dari media cyber, diharapkan dapat mengembalikan konsentrasi bekerja. Menu 

sajian media cyber yang lengkap tersebut sangat saying apabila tidak 

dimanfaatkan sebagai alat pengembangan diri PR.  

Manfaat media internet bagi para pelaku PR 

PR melalui media internet memiliki peranan yang lebih besar dan luas 

dibandingkan dengan PR di dunia fisik. Jika PR offline, anda akan bergantung 

pada seorang perantara yang disebut reporter atau wartawan atau editor dalam 

menyampaikan pesan-pesan korporat untuk ditayangkan di media cetak demi 

membangun citra perusahaan. Dalam hal ini mau tidak mau anda dihadapkan oleh 

dua kemungkinan yang sering terjadi yaitu: 

1. Anda harus mengirim bahan press release atau sejenisnya kepada seorang 

wartawan, dengan harapan mereka berminat pada tulisan anda. 

2. Terkadang anda terpaksa mengeluarkan uang untuk itu. 

Dengan e-PR seseorang dapat melewati penghalang ini dan langsung 

menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target publik anda serta 

memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya seperti: 

1. Komunikasi konstan. 

Internet bagaikan satpam atau sekretaris yang tidak pernah tidur selama 24/7  

( 24 jam, 7 hari) dengan potensi target seluruh dunia. 
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2. Respon yang cepat. 

Internet memungkinkan PR merespon dengan cepat dan serta merta semua 

pertanyaan dan permasalahan dari para prospek dan pelanggan. 

3. Pasar global. 

Internet telah menutup jurang pemisah geografis dan praktisi PR dapat 

berkomunikasi langsung dengan publiknya di berbagai belahan dunia dengan 

biaya yang sangat minim. Yang dalam bahasa Suryadi
39

 pengarang buku 

Strategi Public Relations Organisasi menggunakan istilah Audiens Global. 

4. Interaktif. 

Sangat interaktifnya internet membuat anda dapat memperoleh feedback dari 

pelanggan atau penunjang situs web anda. Dengan demikian, anda bisa tahu 

keinginan mereka sehingga tidak perlu lagi menebak-nebak. 

5. Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi antara organisasi anda dan publik merupakan tujuan utama 

aktivitas e-PR karena aktifitas ini akan membantu anda dalam membangun 

hubungan yang saling bermanfaat yang tidak dapat dilakukan langsung media 

offline. 

6. Hemat 

PR dalam dunia fisik dianggap lebih dapat mempengaruhi tanggapan dan 

respon pasar. Pengeluarannya pun lebih hemat dibandingkan pengeluaran 

iklan. E-PR dapat membuat oraganisasi menjadi lebih hemat mengingat e-PR 

tidak membutuhkan stationery atau biaya cetak. Semakin murahnya biaya 

internet akan membuat biaya e-PR menjadi semakin terjangkau.
40

 

Keuntungan Cyber Public relations 

Public Relations melalui media internet memiliki peranan yang lebih besar 

dan luas dibandingkan dengan Public Relations di dunia fisik . jika PR ofline, 

maka akan bergantung pada seorang perantara yang disebut reporter atau 

wartawan atau editor dalam menyampaikan pesan-pesan korporat untuk 

ditayangkan di media cetak demi membangun citra perusahaan, tetapi dengan 
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Cyber Public Relations dapat melewati batas-batas penghalang seperti jarak dan 

waktu, dan dapat langsung menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada target 

public. Berikut beberapa keuntungan PR online menurut Ahmadi yang dikutip 

dari buku Elektronik Public Relations adalah :
41

 

1. Menciptakan image/ citra yang sukses di internet. 

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

penyebaran informasi dan promosi. 

3. Siapapun dapat mengakses internet/ website. 

4. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

5. Internet dapat membuka kesempatan melakukan hubungan komunikasi dalam 

bidang pemasaran secara langsung. 

Beberapa keuntungan Cyber PR lainnya yaitu: 

1. Komunikasi Dengan Biaya Yang Murah dan Cepat Sampai ke Publik Internet 

selain menyediakan informasi juga dapat di gunakan sebagai sarana 

komunikasi. Dengan menggunakan IRC pengguna internet dapat 

berkomunikasi lewat keyboard dan bahkan jika PC dilengkapi dengan sound 

card, speaker, video card, kamera dan lain-lain peralatan pendukung dapat 

ber-teleconference. Bahakan internet juga dapat digunakan sebagai mesin 

pengganti mesin fax dan kemana pun anda mengirimnya hanya dihitung 

sebagai mana pulsa lokal. 

2. Sarana Mendapatkan Informasi Kemajuan Dunia 

Internet menyediakan berbagai informasi perkembangan terakhir dari 

kemajuan teknologi, medical, militer, dan lain-lain. Berbagai informasi produk 

baru, informasi bisnis, manajemen, moneter, dan lain-lain. 

3. Memelihara Hubungan 

Surat yang biasa yang dikirim lewat kantor pos, misalnya sering diistilahkan 

dengan surat siput. Hal ini tidak terjadi jika menggunakan internet, sehingga 

hubungan dengan rekan bisnis, keluarga maupun instansi tertentu dapat 

berjalan dengan cepat melalui internet. 
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8. Menghemat waktu 

Sewaktu-waktu informasi bisa di-update dan dapat secara cepat disebarkan ke 

publik. Dilihat dari Penggunaanya yang mudah sehingga kegiatan 

menyebarkan informasi bisa di-update kapan saja. 

Salah satunya karena sifat portability. 

9. Sarana Promosi 

Bagi perusahan yang bergerak dalam bidang tertentu dapat mengiklankan dan 

memberi infomasi produknya lewat internet, bahkan kesempatan ini pun 

sering di pakai oleh pihak pemerintah maupun swasta untuk memperkenalkan 

objek wisata lewat internet. Bagi PR internet juga dapat berfungsi sebagai 

iklan, media, alat marketing dan sarana penyebaran informasi. Selain itu PR 

dapat membuat annual report (laporan tahunan), company profile atau 

commercial online melalui situs atau website perusahaan. Selain itu dapat 

melakukan one to one marketing dengan pihak lain.
42

 

5. Publikasi 

Publikasi merupakan bagian dari aktivitas yang dilakukan public relations 

dalam kegiatannya untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Seperti yang dipaparkan oleh Ruslan bahwa setiap fungsi dan tugas public 

relations adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi 

melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi 

yang pantas untuk diketahui oleh publik. Dalam hal ini tugas public relations 

officer adalah melakukan komunikasi kepada massa atau sosialisasi dengan cara 

publikasi.
43

 

Sedangkan menurut Philip dan Herbert M. Baus dalam Ruslan 

menyebutkan bahwa publikasi (publication) merupakan tugas public relations 

atau Humas dalam menceritakan atau menyampaikan sebanyak mungkin pesan 

atau informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas, dengan 

kata lain publikasi merupakan kegiatan terpenting dan menjadi ujung tombak dari 

kegiatan PR/Humas.
44

 

Media Publikasi  
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Terdapat media yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

publikasi yaitu dengan media audio, media visual, dan media audio-visual. 

Berikut penulis paparkan media publikasi menurut Widjaja yaitu:
45

  

a. Media audio  

Dengan media audio ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan 

dapat ditangkap dengan indera telinga, atau tegasnya yang dapat didengar 

misalnya: radio, piring hitam, tape recorder, telepon, wawancara, konferensi pers 

dan lain-lainnya. 

b. Media visual  

Dengan media visual ini dimaksudkan sebagai media yang dipergunakan 

untuk mengadakan hubungan dengan public, yang dapat ditangkap dengan indera 

mata. Misalnya seperti surat kabar, pameran-pameran foto, slide, buletin, pamflet, 

lambang, bendera, karikatur, gambar skema organisasi dan lain-lain.  

c. Media audio-visual  

Dengan media audio-visual ini dimaksudkan sebagai media yang 

menyiarkan “berita” yang dapat ditangkap baik dengan indera mata maupun 

dengan indera telinga. Misalnya televisi, film dan lain-lainnya.  

Dalam penelitian ini, pemanfaatan Cyber Public Relations menjadi fokus 

utama karena disini penulis ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatan Cyber 

Public Relations dalam mempublikasi kegiatan ekstrakulikuler SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI pada masyarakat kota pekanbaru. Pemanfaatan cyber 

Public Relations dalam mempublikasikan kegiatan ekstrakulikuler menggunakan 

media cyber yaitu facebook, twitter, youtube, website, instagram, whatsapp, 

newsletter elektronik, dan blogs. 

Dalam penelitian ini, pemanfaatan Cyber Public Relations menjadi fokus 

utama karena disini penulis ingin mengetahui sejauh mana pemanfaatan Cyber 

Public Relations dalam mempublikasi kegiatan ekstrakulikuler SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru, Pemanfaatan Cyber Public Relations yang 

dilakukan di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru yaitu untuk 
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penyebaran informasi, pertukaran data dan untuk menjalin hubungan yang baik 

antara guru dan siswa serta masyarakat dengan menggunakan media Cyber yaitu 

facebook, twitter, youtube, instagram, newsletter elektronik, dan blogs. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan memaparkan 

beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang 

akan diteliti. Yakni mengenai Pemanfaatan Cyber Public Relations dalam 

Mempublikasi Kegiatan Ekstrakulikuler di Sekolah Menengah Kejuruan Farmasi 

Ikasari Yayasan Universitas Riau Pekanbaru, Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikfina Agustin, pada tahun 2010 dengan judul 

“Cyber Public Relations Pada Website Klub Sepakbola Pro Titan”. Jurnal ini 

diterbitkan oleh jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk metode pengumpulan peneliti 

ini menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak public relations 

klub sepak bola Pro Titan dengan berpegang teguh pada interview guide. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap  

permasalahan yang menjadi obyek penelitian, yaitu pemanfaatan Cyber PR 

pada website sebagai media informasi. Adapun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya public relations klub sepakbola 

Pro Titan mendistribusikan informasi mengenai perusahaan melalui 

websitenya. Sehingga khalayak dapat mengaksesnya secara online. Cyber PR 

pada website mendukung kegiatan komunikasi dua arah serta kegiatan 

publikasi dengan fasilitas online.
46

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Indarwati, pada tahun 2012 dengan judul 

“Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Citra (Studi Kualitatif 
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Kegiatan Cyber PR Melalui Website Rumah Sakit Islam Klaten Tahun 2011)”, 

yang diterbitkan oleh Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Sedangkan untuk metode pengumpulan data peneliti ini menggunakan metode 

analisis data dengan observasi, wawancara, pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kegiatan cyber humas RS. Islam Klaten dalam 

meningkatkan citra positif dilaksanakan dengan beberapa kegiatan CSR yang 

dipublikasikan melalui situs web dan beberapa media cetak. Namun, kegiatan 

humas melalui situs web sedikit diketahui oleh pelanggan RS. Islam Klaten, 

karena tidak ada sosialisasi dari humas tentang keberadaan situs web 

tersebut.Pelanggan yang membuka situs web 5 kali akan memberikan kesan 

yang berbeda denganpelanggan yang membuka situs web kurang dari 3 kali 

tentang pesan yang dipublikasikan melalui situs web.
47

 

3. Penelitian ini dilakukan oleh Hanindyalaila Pienrasmi, pada tahun 2015 

dengan judul “Pemanfaatan Social Media oleh Praktisi Public Relations di 

Yogyakarta”, yang diterbitkan oleh Fakultas Hmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk pengumpulan data Penelitian ini 

menggunakan deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu peneliti berusaha untuk 

menggali lebih dalam dan merupakan metode yang di dalam penelitiannya 

tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi tetapi menggambarkan pengamatan secara langsung dan 

melukiskan gejala berdasarkan fakta-fakta yang ada dan bagaimana adanya. 

Adapun hasil dari penelitian adalah kehadiran media sosial dalam menunjang 

aktivitasnya maka secara keseluruhan praktisi menyambut baik dan antusias 

perihal dalam pemanfaatannya. Bahkan beberapa diantaranya mengungkapkan 

keoptimisan mereka dengan adanya media sosial membuka peluang yang lebih 

baik kepada praktisi untuk terus memperbaiki strategi mereka dalam 
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menjalankan tugas-tugasnya. Praktisi mengatakan bahwa media sosial adalah 

media yang baru dan tantangantersendiri bagi dirinya karena memiliki 

karateristik yang berbeda dari media tradisional. Kehadiran media baru 

merupakan pertanda terjadinya pergeseran dari era sebelumnya yang 

menghadirkan cara baru dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan 

menginformasikan visi misi secara realtime.
48

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resdawati, pada tahun 2013 dengan judul 

“Pemanfaatan Media Internet Dalam Meningkatkan Kinerja Humas Di Uin 

Suska Riau”, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan 

menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk 

metode pengumpulan data peneliti ini menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemanfaatan media internet sangat meningkatkan kinerja Humas. 

Dengan adanya internet mempermudah akses informasi, promosi, pesan cepat 

sampai ke publik dan mempermudah transaksi serta hemat waktu.
49

 

Dari Empat kajian terdahulu diatas dapat dianalisis bahwa terdapat 

perbedaan dan kesamaan dengan peneliti lakukan. Pada penelitian Ikfina Agustin 

dengan judul “Cyber Public Relations Pada Website Klub Sepakbola Pro Titan”. 

Puji Indarwati, dengan judul “Cyber Public Relations Dalam Meningkatkan Citra 

(Studi Kualitatif Kegiatan Cyber PR Melalui Website Rumah Sakit Islam Klaten 

Tahun 2011)”. Adapun letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang cyber Public 

Relations, namun peneliti ini lebih berfokus melalui satu media saja yaitu media 

cyber website, sedangkan penelitian sodari Puji Indarwati memfokuskan 

penelitiannya untuk meningkatkan citra melalui website Rumah Sakit Islam 

Klaten. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berfokus 
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pada pemanfaatan Cyber Public Relations dalam mempublikasi kegiatan 

ekstrakulikuler melalui semua media cyber. 

  Pada penelitian Hanindyalaila Pienrasmi dengan judul “Pemanfaatan Social 

Media oleh Praktisi Public Relations di Yogyakarta”, Resdawati dengan judul 

“Pemanfaatan Media Internet Dalam Meningkatkan Kinerja Humas Di Uin Suska 

Riau”. Adapun letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan, namun 

peneliti sodari Hanindyalaila berfokus meneliti pemanfaatan sosial media, sodari 

Resdawati lebih berfokus pada Pemanfaatan Media Internet Dalam Meningkatkan 

Kinerja Humas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus 

kepada pemanfaatan Cyber Public Relations dalam mempublikasi kegiatan 

ekstrakulikuler. 

 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan kajian teori yang   sudah   dipaparkan   diatas,   maka 

tergambar  beberapa  konsep  yang  akan  dijadikan  sebagai  acuan  peneliti  

dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis diatas 

diaplikasikan   dalam   kerangka   pemikiran   konseptual   sesuai   dengan 

penelitian  yang  akan  dikaji  yaitu  mengenai “Pemanfaatan Cyber Public 

Relations Dalam Mempublikasi Kegiatan Ekstrakurikuler Di Sekolah Menengah 

Kejuruan Farmasi Ikasari Yayasan Universitas Riau Pekanbaru”.  
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Dalam penelitian ini peneliti memaparkan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru memanfaatkan media 

Cyber Public Relations yaitu: 

1. Facebook 

Facebook merupakan media yang paling efektif. Karena  media  tersebut  

merupakan  media yang  banyak  di  pakai  oleh  sebagian  yang  mengetahui  

media  sosial  dan hampir  semua  orang  di  dunia  ini  mempunyai  media  sosial, 

karena  untuk  mempermudah  memberikan  informasi  terkait  agenda  acara dan    

kegiatan    rutin     yang    dilakukan    oleh  SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru. Melalui facebook SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

dapat bertukar informasi satu sama lain melalui gabungan tekhnologi teks, 

gambar, Hal ini memungkinkan SMK Farmasi Ikasarin Yayasan UNRI Pekanbaru 

menyampaikan informasi mengenai Kegiatan- kegiatan ataupun potensi-potensi 

yang dimiliki siswa/siswi SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

disekolah. 

SMK Farmasi 

Ikasari Yayasan 

UNRI Pekanbaru 

 

Pemanfaatan Cyber Public 

Relations 

1. Facebook  

2. Twitter 

3. Youtube  

4. Website 

5. Instagram 

6. Whatsapp 

7. Newsletter 

Elektronik 

8. Blogs  

Publikasi kegiatan 

ekstrakulikuler 
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2. Twitter dan Microblogging  

Twitter dan Microblogging adalah bentuk blogging yang membatasi ukuran 

setiap post-nya. Kebanyakan perusahaan atau dunia pendidikan hadir di twitter, 

twitter itu mudah, hanya memerlukan sedikit waktu, dan dapat membuat 

anggotanya dengan cepat jadi buah bibir, serta meningkatkan penjualan 

pengetahuan konsumen. SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru dapat 

memanfaatkan twitter untuk menyampaikan informasi, memberikan peristiwa 

penting, mempromosikan post-post baru di blog baik untuk siswa-siswi SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru maupun masyarakat.
50

  

3. Youtube  

Youtube dimanfaatkan SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

dalam berbagi informasi mengenai video-vidio tentang kegiatan-kegiatan yang 

biasanya di lakukan oleh SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. Tak 

hanya berbagi informasi SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru juga 

menyediakan video-vidio yang menarik yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan disekolah baik di luar lingkungan sekolah maupun di dalam 

lingkungan sekolah 

4. Website 

Website Sejenis layanan kepada publik yang bertujuan untuk menyediakan 

berbagai informasi tentang perusahaan yang dapat diakses oleh publik dimanapun 

dan kapanpun. Website SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

menyajikan informasi-informasi yang terkait dengan sekolah secara keseluruhan, 

baik berupa profil perusahaan, berita terkini/ artikel, sejarah berdirinya sekolah, 

visi-misi sekolah, album foto, buku tamu, video sekolah dll. Yang fungsinya 

adalah untuk memperluaskan informasi mengenai SMK Farmasi Ikasari Yayasan 

UNRI Pekanbaru agar masyarakat dapat mengenal serta mengetahui SMK 

Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

                                                           
50

 Phillips & Young. Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online 

Strategy in the World of Social Media. Second edition. (London and Philadelphia: Kogan Page 

Limited. 2009). 5. 
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5. Instagram  

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan 

pengguna telefon pintar (Smartphone) Nama Instagram diambil dari kata „Insta‟ 

yang asalnya “Instan” dan “gram” dari kata telegram. Jadi Instagram merupakan 

gabungan dari kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat 

diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi dengan cepat, yakni 

dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit foto, dan berbagi 

(Share) ke jejaring sosial yang lain. media cyber seperti instagram dapat 

dimanfaatkan SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru sebagai media 

dalam memberikan informasi mengenai pengembangan potensi-potensi ataupun 

kegiatang pendidikan seperti PBM, Ekstrakulikuler, Pengembangan diri, dll. 

Media cyber seperti instagram memiliki fitur-fitur berbeda dengan jejaring sosial 

lainnya dimana melalui instagram SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI 

Pekanbaru dapat melakukan komunikasi antara sesama pengguna instagram 

sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga dapat 

mengomentari foto.
51

  

6. Whatsapp  

Whatsapp merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic 

blackberry meaaenger. Whatsapp messenger adalah aplikasi pesan lintas platform 

yang sangat mungkin kita bertukar pesan tanpa biaya sms, dikarenakan whatsapp 

messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk e-mail, searching 

situs dan sebagainya. SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

menggunakan media cyber seperti whatsapp untuk aktivitas media komunikasi 

dengan saling berbagi informasi dengan membuat group, yang tujuannya adalah 

untuk mempermudah kami mengetahui semua kejadian, kebijakan, perubahan, 

dan informasi dari luar yang bersifat mendadak yang nantinya bisa kami dapatkan 

secara cepat, baik itu informasi mengenai sekolah maupun informasi dari 

masyarakat ataupun publik
52

 

                                                           
51

Miliza Ghazali, Buat Duit Dengan Facebook dan Instagram:Panduan Menjana 

Pendapatan dengan Facebook dan Instagram, (Malaysia: Publishing House, 2016), Hal. 8.  
52

  https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp  diakses pada tanggal 22 Februari 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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Melalui media cyber tersebut diharapkan SMK Farmasi Ikasari Yayasan 

UNRI Pekanbaru mampu memberikan informasi mengenai aktivitas ataupun 

kegiatan yang ada di SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. Menjalin 

komunikasi dengan masyarakat ataupun publik dalam memudahkan masyarakat 

ataupun publik mendapatkan akses informasi serta memudahkan masyarakat 

mencari tahu dan mengenal SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru.  

7. Newsletter Elektronik atau disebut ezine.  

Ezine berbasis e-mail biasanya lebih content-oriented dan pembacanya 

lebih targeted. Halamannya juga tidak banyak, hanya sekitar dua atau tiga 

halaman, 80% berisi artikel atau ulasan informasi yang bermutu dan 20% berisi 

sponsor atau iklan untuk membidik pembaca yang targeted. Informasi- informasi 

mengenai kegiatan SMK Farmasi Ikasari yayasan UNRI Pekanbaru dapat dilihat 

pada media yang kami miliki disekolah, dimana kami menyediaan foto mengenai 

kegitan dan berita seputar sekolah. 

8. Blogs 

Blogs adalah sejenis manajemen konten (content management system atau 

(CMS) yang memudahkan siapa saja untuk mempublikasikan tulisan-tulisan 

pendek yang dinamakan post. SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru 

memanfaatkan blogs dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai kegitan 

ekstrakulikuler SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru serta digunakan  

untuk memudahkan masyarakat ataupun publik mengenal ataupun mengetahui 

informasi mengenai SMK Farmasi Ikasari Yayasan UNRI Pekanbaru. 

 


