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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication dalam Bahasa Inggris berasal dari kata 

Latin communis yang berarti sama, communico, communication, atau 

communicare yang berarti membuat sama (to make common). Istilah pertama 

(communis) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan 

akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa 

suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan tetapi 

definisi-definisi kontemporer menyarankan bahwa komunikasi merujuk pada 

cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita 

mendiskusikan makna”, dan “kita mengirimkan pesan”.
8
 

Harold D. Lasswell menggambarkan kegiatan komunikasi dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: who (siapa), says what (mengatakan apa), 

in which channel (dengan melalui saluran apa), to whom (ditujukan kepada siapa) 

and with what effect (menimbulkan efek apa). Model ini banyak dikenal sebagai 

Formula Lasswell yang merupakan model komunikasi yang dipengaruhi oleh 

model dasar komunikasi Aristoteles. 

1) (Who) merangsang pertanyaan mengenai pengendalian pesan 

2) (Says What) merupakan bahan untuk analisis isi.  

3) (In Which Channel) merupakan saluran komunikasi yang dikaji dalam analisis 

media.  

4) (To Whom) dikaitkan dengan analisis khalayak  

5) With What Effect) merupakan pengaruh yang jelas berhubungan dengan studi 

mengenai akibat yang ditimbulkan pesan komunikasi pada khalayak pembaca, 
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2007), 46. 

8 



 

 

 

 

9 

pendengar atau pemirsa
9
 

a) Unsur-Unsur dalam Komunikasi 

Merujuk pada Paradigma Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi 

meliputi lima unsur komunikasi, unsur-unsur tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Komunikator (Communicator, Source, Sender) 

Yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain atau kepada 

sejumlah orang (komunikan) 

2) Pesan (Message) 

Yaitu pesan yang disampaikan oleh komunikator yang ditangkap oleh 

komunikan 

3) Media (Media, Channel) 

Yaitu saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator 

kepada komunikan. 

4) Komunikan (Communicant, Recipient, Receiver) 

Komunikan merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator. 

5) Effect (Effect, Impact, Influence) 

Efek merupakan hasil dari pesan yang disampaikan oleh komunikator 

kemudian ditangkap oleh komunikan, dan menghasilkan sebuah 

pemahaman atau efek dari penyampaian pesan tersebut. 

b) Proses Komunikasi 

Proses komunikasi terbagi dua tahap, yakni secara primer dan secara 

sekunder: 

1) Proses Komunikasi secara Primer 

Komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian pesan 

seseorang kepada orang lain secara langsung dengan menggunakan 

lambing atau simbol (bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain 
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sebagainya). 

2) Proses Komunikasi secara Sekunder 

Komunikasi secara sekunder merupakan proses penyampaian pesan 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah 

memakai lambang sebagai media pertama. Sedangkan media kedua 

digunakan untuk melancarkan komunikasinya karena komunikan 

sebagai sasarannya berada di tempat yang jauh atau jumlahnya banyak 

seperti surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, 

dan lain sebagainya. 

c) Tujuan Komunikasi 

1) Perubahan Sikap (Attitude Change) 

Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan 

tujuan supaya masyarakat akan berubah sikapnya. Misalnya kegiatan 

memberikan informasi mengenai hidup sehat tujuannya adalah supaya 

masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan sikap masyarakat akan 

positif terhadap pola hidup sehat. 

2) Perubahan Pendapat (Opinion Change) 

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat tujuan akhirnya 

supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap 

tujuan informasi itu disampaikan, misalnya dalam informasi mengenai 

pemilu. Terutama informasi mengenai kebijakan pemerinatah yang 

biasanya selalu mendapat tantangan dari masyarakat maka harus disertai 

penyampaian informasi yang lengkap supaya pendapat masyarakat dapat 

terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut. 

3) Perubahan Perilaku (Behaviour Change) 

Perubahan perilaku. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada 

masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan berubah perilakunya. 

Misalnya kegiatan memberikan informasi mengenai hidup sehat 

tujuannya adalah supaya masyarakat mengikuti pola hidup sehat dan 
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perilaku masyarakat akan positif terhadap pola hidup sehat atau 

mengikuti perilaku hidup sehat. 

4) Perubahan Sosial (Social Change) 

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat tujuan akhirnya 

supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan 

informasi itu disampaikan. Misalnya supaya masyarakat ikut serta dalam 

pilihan suara pada pemilu atau ikut serta dalam berperilaku sehat, dan 

sebagainya.
10

 

d) Fungsi Komunikasi
11

 

1) Menyampaikan Informasi (To Inform) 

Adalah 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) Mendidik (To Educate) 

Adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, 

manusia dapat menyampaikan ide dan pikiranya kepada orang lain, 

sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 

3) Menghibur (To Entertain) 

Adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, 

pendidikan dan mempengaruhi juga berfungsi untuk menyampaikan 

hiburan atau menghibur orang lain. 

4) Mempengaruhi (To Influence) 

Adalah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, 

tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran  komunikan dan 

lebih jauh lagi berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan 
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 Onong Uchyana Effendy, Dimensi-Dimensi Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosda 
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sesuai dengan yang di harapkan. 

e) Bentuk-bentuk Dasar komunikasi 

Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung pilihan yang 

dianggap paling tepat oleh pendiri. Komunikasi dapat berbentuk verbal 

(baik lisan atau tertulis), maupun non verbal, formal atau informal dan 

internal dan eksternal. 

1) Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal terdiri dari kata-kata yang disusun dalam pola yang 

mempunyai arti, bisa dalam bentuk: 

a) Berbicara (lisan) 

Komunikasi lisan merupakan medium komunikasi yang paling 

disukai. Berbicara dengan seseorang lebih cepat dan lebih nyaman 

dibandingkan menulis (misalnya surat atau memo) lebih lanjut, 

ketika berbicara atau mendengarkan anda dapat menangkap arti 

tambahan dari gerakan verbal dari lawan bicara anda secara langsung 

dan dapat mengambil manfat dari umpan balik pada saat itu juga. 

b) Menulis 

Meskipun komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi yang 

paling disukai adakalanya lebih tepat dan efektif menggunakan 

komunikasi tertulis, seperti surat, memo dan proposal. Salah satu 

keuntungan dari komunikasi lisan adalah catatan dan bukti 

komunikasi secara tertulis, yang seringkali dapat digunakan sebagai 

bukti (evidence) atau untuk konfirmasi. Oleh karena itu perjanjian 

bisnis biasanya menggunakan bentuk komunikasi tertulis. dalam 

dekade terakhir ini kemajuan teknologi mendorong perkembangan 

komunikasi elektronik, seperti voice mail, telekonfrensi, e-mail, dan 

jaringan komputer yang menyebabkan komunikasi lisan dan tertulis 

mengalami perubahan yang sangat cepat, sebagian mengatakan 

sebagai revolusi komunikasi. 
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2. Komunikasi Non Verbal 

Komunikasi non verbal merupakan bentuk komunikasi yang tidak 

menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Sebaliknya, 

komunikasi nonverbal menggunakan tanda-tanda atau isyarat tubuh. 

3. Komunikasi Internal 

Komunikasi internal merujuk pada pertukaran informasi dan gagasan 

didalam organisasi, membawa dan mengkomunikasikan informasi 

keatas, kebawah dan lintas departemen dalam suatu organisasi. 

Komunikasi internal diantara anggota suatu organisasi sangat penting 

untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. 

4. Komunikasi Eksternal 

Seperti halnya komunikasi internal, komunikasi eksternal membawa 

komunikasi ke dalam dan keluar organisasi. Dengan kata lain 

komunikasi ini merupakan komunikasi antar organisasi dan pihak-pihak 

lainnya yang berhubungan organisasi. Perusahaan selalu bertukar pesan 

dengan pelanggan, penjual, ditributor, pesaing, investor, wartawan, 

pemerintah, lembaga terkait seperti pajak dan perwakilan masyarakat. 

Tujuan dari Komunikasi Eksternal
12

: 

a. Untuk mempererat hubungan dengan orang diluar badan/instansi 

hingga terbentuklah opini publik yang favourable terhadap badan 

tersebut. 

b. Mengadakan komunikasi yang efektif, yang sifatnya informatif dan 

persuasif, yang ditujukan kepada publik diluar badan tersebut. 

Jenis hubungan dalam komunikasi eksternal meliputi: 

a. Press Relations 

Mengatur dan memeilihara hubungan dengan pers umumnya dengan 

mass media seperti pers, radio, film dan televise yang utama adalah 
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 H.A.W. Widjaja,  Komunikasi & Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008),74-75. 
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pers 

b. Government Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun daerah. Lembaga atau instansi resmi yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan 

c. Community Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. 

d. Supplier Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan para leveransir 

(pemborong), kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat 

diterima secara teratur serta dengan harga dan syarat-syarat yang 

wajar. 

e. Customer Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan, 

sehingga hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang 

sangat membutuhkan perusahaan, bukan sebaiknya. 

Hubungan-hubungan tersebut harus dipelihara dan dibina agar dengan 

khalayak tersebut dapat tercipta hubungan harmonis sehingga khalayak menilai 

positif terhadap lembaga yang bersangkutan. 

Salah satu fungsi komunikasi adalah to influence (untuk mempengaruhi). 

Dengan komunikasi kita dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu 

dengan komunikasi persuasif yaitu mendorong atau mengajak orang lain untuk 

berbuat apa yang kita perintahkan. Humas UIN Suska Riau diharapkan dapat 

menerapkan komunikasi persuasif yang baik sehingga dapat mempengaruhi 

masyarakat agar tertarik dengan program-program yang dijalankan oleh UIN 

Suska Riau. Salah satu bentuk kegiatan dari komunikasi persuasif tersebut adalah 

strategi yang dilakukan oleh Humas UIN Suska Riau dalam menarik minat 

masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar 

negeri. 
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2. Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani klasik yaitu “stratos” yang artinya 

tentara dan kata “agein” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi 

dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya 

memimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa 

diartikan sebagai seni perang para jenderal, atau suatu rancangan yang terbaik 

untuk memenangkan peperangan. Strategi menghasilkan gagasan dan konsepsi 

yang dikembangkan oleh para praktisi.
13

 Strategi pada hakekatnya adalah 

penentuan jangka panjang perusahaan dan memutuskan arah tindakan serta 

mendapatkan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Cultip, Center, dan Broom
14

, perencanaan strategi (strategic planning) 

di bidang Humas meliputi kegiatan: 

1. Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program 

2. Menentukan identifikasi khalayak 

3. Menetapkan kebijakan untuk strategi yang akan dipilih 

4. Memutuskan strategi yang akan digunakan 

Strategi juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

1. Strategi Stabilitas 

Strategi Stabilitas adalah strategi yang dilakukan organisasi atau perusahaan 

bila perusahaan tetap melayani masyarakat dalam sektor produk atau jasa dan 

sektor fungsi yang serupa sebagai yang ditetapkan dalam batasan bisnis yang 

dijalankan. 

2. Strategi Ekspansi 

Strategi Ekspansi adalah strategi yang dilakukan organisasi atau perusahaan 

bila perusahaan memfokuskan keputusan strateginya pada peningkatan ukuran 

dalam langkah kegiatan yang sekarang atau yang telah ada. 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan strategi adalah 

sebagai berikut: 

a) Creadibility (Kredibilitas), komunikasi itu dimulai dari suasana saling percaya 

yang diciptakan oleh pihak komunikator secara sungguh-sungguh untuk 

melayani publiknya yang memiliki keyakinan dan respect. 

b) Context (Konteks), menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan 

kehidupan sosial. Pesan yang harus disampaikan dengan jelas serta sikap yang 

partisipatif. Komunikasi diperlukan untuk mendukung lingkungan sosial 

melalui pemberitaan media massa. 

c) Content (Isi), pesan yang menyangkut kepentingan orang banyak atau publik 

sehingga informasi yang diterima sebagai sesuatu yang bermanfaat secara 

umum bagi masyarakat. 

d) Clarity (Kejelasan), pesan yang disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah 

dimengerti, serta memiliki pemahaman yang sama antara pemberi dan penerima 

pesan paham akan isi pesan yang jelas. 

e) Continuity and Consistency (Kontinuitas dan Konsistensi), komunikasi adalah 

proses yang berkelanjutan dengan berbagai macam variasi dalam penyampaian 

pesannya. Dengan demikian akan mempermudah proses belajar dalam 

menyampaikan pesan agar dapat terus berkelanjutan. 

f) Channels (Saluran), menggunakan saluran media informasi yang tepat dan 

terpercaya serta dipilih oleh khalayak sebagai target sasaran 

g) Capability of Audience (Kapabilitas Khalayak), memperhitungkan kemampuan 

yang dimiliki oleh khalayak. Komunikasi dapat menjadi efektif bagi 

masyarakat bila berkaitan dengan faktor-faktor yang bermanfaat seperti 

kebiasaan dan peningkatan kemampuan membaca dan mengembangkan 

pengetahuan.
15
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Dalam hal ini, penulis mendapatkan bahwa strategi yang dilakukan oleh 

Humas UIN Suska Riau dalam menarik minat masyarakat melalui publikasi 

hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri ialah dengan 

menggunakan strategi promosi yang akan memudahkan Humas dalam hal 

publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. 

Promosi merupakan aktivitas untuk menyebarluaskan pesan tentang suatu 

produk sehingga produk ini diingat oleh para konsumen atau para pelanggan, 

pesan-pesan ini merangsang mereka untuk melakukan permintaan dan penawaran 

terhadap produk ini.
16

 

Ada tiga tujuan promosi, yaitu: 

a. Informing (menginformasikan), semua kegiatan promosi agar calon 

pelanggan dapat mengetahui karakteristik suatu produk, sehingga mereka 

akan membeli produk tersebut. 

b. Persuading (membujuk). Tujuan promosi berikutnya adalah mempersuasi 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Ketika pesaing 

menawarkan produk yang serupa maka produsen tidak boleh tinggal diam, 

segera memberitahukan konsumen bahwa produk kami masih tersedia, dan 

dia akan membujuk konsumen untuk membelinya. 

c. Reminding (mengingatkan). Jika target audiensi adalah konsumen yang 

telah memiliki sikap positif tentang produk maka pihak produsen tetap 

“mengingatkan” para pelanggan tentang kelebihan produk yang 

ditawarkan, pelanggan diharapkan tetap membeli dan memakai produk ini 

dan menghindari produk sejenis lainnya. 

Strategi Promosi merupakan kegiatan komunikasi dengan konsumen yang 

dilakukan melalui penyampaian pesan tentang kondisi suatu produk. Kegiatan 

promosi harus direncanakan dengan baik agar tercipta suasana yang kondusif dan 

konsumen dapat menjadi tahu, kemudian dapat tertarik dan senang pada produk 
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yang dipromosikan. Selanjutnya konsumen diharapkan bersedia untuk 

mengeluarkan uang atau membeli produk yang dipromosikan tersebut. 

Dari definisi diatas, dapat dilihat bahwa strategi promosi merupakan kegiatan 

yang direncanakan dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau 

menggunakan produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan 

dapat tercapai. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh Humas UIN Suska Riau melalui 

publikasi hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri diharapkan 

dapat menarik minat masyarakat terhadap UIN Suska Riau sehingga dapat 

menaikkan citra positif kampus. Kegiatan promosi yang dilakukan ialah beersifat 

menginformasikan dan membujuk sehingga masyarakat tertarik dengan UIN Suska 

Riau. 

Ada beberapa teori dalam menjalankan strategi promosi, salah satunya ialah 

teori AIDA yang dikemukakan oleh E. St. Elmo Lewis yang terdiri dari indikator 

attention/awareness (perhatian/kesadaran), interest (ketertarikan). desire (minat), 

dan action (tindakan). Menurut Kotler dan Keller, formula AIDA
17

 merupakan 

formula yang paling sering digunakan untuk membantu perencanaan suatu produk 

secara menyeluruh, dan formula itu dapat diterapkan pada suatu produk. 

Perencanaan ini yang terdiri: (attention), yaitu membuat ketertarikan produk, 

(interest), yaitu membuat keinginan untuk membeli produk, (desire), yaitu 

mengajak pelanggan untuk melakukan tindakan (action). 

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) dikenal sebagaimana 

seorang pemasar merancang pesan yang disampaikan dengan kata yang tepat 

sehingga terjadinya pengambilan keputusan akan pembelian produk. Tetapi tidak 

semua pemasar dapat menyampaikan pesannya dengan baik sehingga terjadinya 

keraguan pembeli dalam memilih kebutuhan dan keinginannya. 
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Menurut Kotler dan Keller menjelaskan Teori AIDA (Attention, Interest, 

Desire, and Action) merupakan suatu pesan yang harus mendapatkan perhatian, 

menjadi ketertarikan, menjadi minat, dan mengambil tindakan. Teori ini 

menyampaikan akan kualitas dari pesan yang baik. 

Definisi di atas dapat diimplikasikan bahwa AIDA (Attention, Interest, Desire, 

and Action) merupakan alat penyampaian suatu pesan yang ideal kepada 

konsumen di mana melalui suatu tahapan yang terdiri dari perhatian 

(Attention/Awareness), ketertarikan (Interest), minat (Desire), dan mengambil 

tindakan (Action). Hal ini di mana seorang pemasar harus menyadari bahwa pesan 

yang disajikan tentang AIDA (Attention, Interest, Desire, and Action), yaitu : 

1) Attention (Perhatian) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus 

dapatmenimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. 

Perhatian itu bertujuan secara umum atau khusus kepada calon konsumen atau 

konsumen yang akan dijadikan target sasaran. Hal tersebut dapat dikemukan lewat 

tulisan dan gambar yang menonjol dan jelas, perkataan yang menarik atau mudah 

diingat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Pesan yang menarik perhatian 

merupakan suatu langkah awal bagi perusahaan dimanapesan tersebut akan 

dikenal, diketahui, dan diingat oleh konsumen. Proses tersebut bisa dikatakan 

sebagai proses awareness / kesadaran akan adanya produk yang disampaikan ke 

konsumen. 

2) Interest (Ketertarikan) 

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, 

ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal tersebut 

terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan pesan yang 

ditunjukkan. 

3) Desire (Keinginan) 

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif dan 

motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan 
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menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini di mana motif rasional 

mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang didapatkan, 

sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian produk. 

4) Action (Tindakan) 

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi 

pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan. 

 

Dalam hal ini, yang menjadi komunikator adalah Humas UIN Suska Riau dan 

yang menjadi komunikan adalah masyarakat yang akan ditarik minatnya oleh 

Humas. Sebuah promosi harus mampu membangkitkan perhatian masyarakat baik 

dari publikasi, sehingga akan muncul minat di dalam diri masyarakat untuk 

mengetahui lebih jauh lagi tentang UIN Suska Riau khusunya kerjasama dengan 

perguruan tinggi luar negeri. Selanjutnya, minat akan melahirkan rasa keinginan 

untuk melakukan tindakan seperti yang dipublikasikan oleh UIN Suska Riau 

sehingga dapat menarik citra positif UIN Suska Riau di mata masyarakat. 

 

3. Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

Hubungan masyarakat atau humas merupakan bidang atau fungsi tertentu 

yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial 

(perusahaan) maupun  nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas 

militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren dan 

komunitas pun memerlukan humas.
18

 

Public Relations (PR) yang di dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi 

Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Jefkins adalah semua bentuk komunikasi 

yang terencana, baik yang sifatnya internal (ke dalam) maupun yang sifatnya 

eksternal (ke luar), antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam 

rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. 
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Humas berperan penting dalam penyampaian informasi terhadap masyarakat, 

bersifat persuasive dalam mengintegrasikan lembaga kepada masyarakat.
19

 

a. Fungsi Humas 

Menurut Effendy, (2006:100) dalam bukunya Hubungan Masyarakat Suatu 

Komunikologis, fungsi humas adalah sebagai berikut: 

1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi 

2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan 

eksternal. 

3) Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi dari 

organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini publiknya kepada 

organisasi. 

4) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. 

5) Operasionalisasi dan organisasi humas adalah bagaimana membina 

hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya, untuk mencegah 

terjadinya rintangan psikologis yang di timbulkan. 

Sedangkan menurut Dominick, humas mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik.  

Pada satu sisi, praktisi humas berupaya untuk memengaruhi publik agar 

memberikan opini yang positif bagi organisasi atau perusahaan, namun pada 

sisi lain humas harus berupaya mengumpulkan informasi dari khalayak, 

menginterpretasikan informasi itu dan melaporkannya kepada manajemen 

jika informasi itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. 

2) Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. 

Praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan kepada 

khalayak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Khalayak 

yang berkepentingan akan selalu tertarik dengan apa saja yang dilakukan 
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oleh perusahaan atau lembaga. Secara umum khalayak humas terbagi atas 

khalayak internal seperti: karyawan, organisasi buruh serta pemegang saham 

yang namanya tercatat pada perusahaan dan khalayak eksternal seperti: 

badan atau instansi pemerintah, pemasok, masyarakat sekitar, media massa 

dan pemegang saham yang tidak tercatat pada daftar pemegang saham. 

3) Humas merupakan fungsi manajemen 

Humas berfungsi membantu manajemen dalam menetapkan tujuan yang 

hendak dicapai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah. 

Humas juga harus secara rutin memberikan saran kepada manajemen. 

Humas harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. Bagian humas 

harus mampu mengorganisir dan mengarahkan dirinya untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu.
20

 

b. Tujuan Humas 

Menurut Widjaja tujuan humas adalah untuk menciptakan, membina dan 

memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu 

pihak dan dengan public di lain pihak dan dengan komunikasi yang harmonis dan 

timbal balik. Berdasarkan penguraian di atas, penulis menjelaskan bahwa humas 

bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau 

lembaga dengan pihak lainnya (publik) agar tercipta komunikasi yang timbale 

balik. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau 

lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.
21

 

c. Humas Pemerintah 

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi 

dinas pemerintah dan lembaga non pemerintah yaitu tidak ada sesuatu yang 

diperjualbelikan atau transaksi terjadi baik berbentuk produk barang maupun jasa 

pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. 
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Tugas pokok dan kewajiban humas pemerintah adalah bertindak sebagai 

komunikator (narasumber) untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan 

program pembangunan pemerintah, memiliki kemampuan membangun hubungan 

yang positif, konsep kerja yang terencana baik, hingga mampu menciptakan citra 

baik lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif. 

Fungsi pokok humas pemerintah, yaitu: 

a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang 

diwakilinya 

b. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi 

mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-

program pembangunan, bai secara nasional maupun daerah kepada 

masyarakat. 

c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan 

menampung aspirasi atau opini public. 

d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
22

 

 

4. Minat 

Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong 

untuk mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu obyek, 

cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar 

terhadap obyek tersebut, namun apabila obyek tersebut tidak menimbulkan rasa 

senang, maka ia tidak akan memiliki minat pada obyek tersebut. Crow and 

Crow
23

 berpendapat bahwa minat erat hubungannya dengan daya gerak yang 
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mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda 

atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh kegiatan itu 

sendiri. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab kegiatan dan sebab 

partisipasi dalam kegiatan itu.
24

 

Faktor-faktor timbulnya minat ialah sebagai berikut: 

a.  Faktor timbulnya minat dilihat dari internalnya, menurut Crow and Crow 

dalam Purwanto, terdiri dari tiga faktor : 

1) Faktor Dorongan Dari Dalam 

Yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru dan berbeda. Dorongan ini dapat membuat seseorang berminat untuk 

mempelajari ilmu mekanik, melakukan penelitian ilmiah, atau aktivitas lain 

yang menantang. 

Faktor dorongan dalam meliputi persepsi seseorang mengenai diri 

sendiri, harga diri, harapan pribadi,  kebutuhan, keinginan, kepuasan, dan 

prestasi yang diharapkan. 

2) Faktor Motivasi Sosial 

Yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu 

pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat unutk mendapatkan 

kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperolah 

penghargaan dari keluarga atau teman. 

Motivasi sosial adalah suatu dorongan untuk bertindak yang tidak kita 

pelajari, namun kita pelajari dalam kelompok sosial di mana kita hidup. 

Motivasi sosial ini mencerminkan pula karakteristik dari seseorang dan 

merupakan komponen yang penting dari kepribadiannya. Karena motivasi 

sosial ini dipelajari, maka kuatnya kebutuhan berbeda dari satu orang 

kepada orang lain. Semua ini bergantung pada pengalaman hidup yang 
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dipelajarinya dan hal ini akan mencerminkan keunikan kepribadian 

individu. 

3) Faktor Emosional 

Yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, 

keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas dan meningkatkan minat, 

sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang. 

Kata emosi adalah kata serapan dari bahasa inggris, yakni “emotion”. 

Dalam kamus, kata “emotion” digunakan untuk menggambarkan perasaan 

yang sangat mnyenangkan atau sangat mengganggu. Misalnya anda 

merasakan perasaan yang kuat akan sesuatu dan menyanangkan saat 

bersama seseorang, mungkin anada menganggap diri anda sedang dalam 

keadaan emosi. Jenisnya, emosi cinta (Mendatu, 2007) 

b. Faktor timbulnya minat dilihat dari eksternalnya menurut Crow and Crow 

dalam Purwanto: 

1) Sosial Budaya 

Lingkungan sosial budaya mengandung dua unsur, yaitu yang berarti 

interaksi antara manusia dan unsur budaya yaitu bentuk kelakuan yang 

sama terdapat di keluarga. Manusia mempelajari kelakuannya dari orang 

lain di lingkungan sosialnya. Budaya ini diterima dalam keluarga meliputi 

bahasa dan nilai-nilai kelakuan adaptasi kebiasaan dan sebagainya yang 

nantinya berpengaruh pada pendidikan seseorang. 

2) Lingkungan 

Lingkungan adalah seluruh kondisi yang ada di sekitar manusia dan 

pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang 

atau kelompok. Lingkungan adalah input kedalam diri seseorang sehingga 

sistem adaptif yang melibatkan baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. Seseorang yang hidup dalam lingkungan berpendidikan tinggi 

akan cenderung mengikuti lingkungannya. 
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Beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi minat menurut Crow and Crow 

adalah: 

a) Status ekonomi 

Menurut Hurlock, Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung 

memperluas minat mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu 

mereka laksanakan. Sebaliknya kalau status ekonomi mengalami kemunduran 

karena tanggung jawab keluarga atau usaha yang kurang maju, maka orang 

cenderung untuk mempersempit minat mereka. 

b) Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang maka semakin besar pula kegiatan yang bersifat intelek yang 

dilakukan. Seperti yang dikutip Notoatmojo dari L.W. Green mengatakan 

bahwa “Jika ada seseorang yang mempunyai pengetahuan yang baik, maka ia 

mencari pelayanan yang lebih kompeten atau lebih aman baginya”. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan akan 

mempengaruhi pemanfaatan fasilitas pelayanan yang ada sehingga berpengaruh 

pada kondisi kesehatan mereka. 

Pendidikan adalah suatu proses ilmiah yang terjadi pada manusia. Menurut 

Dictionary of Education, pendidikan dapat diartikan suatu proses dimana 

seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk tingkah laku lainnya 

dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dapat diperoleh melalui 

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal mepunyai 

sumbangan yang sangat berharga bagi perubahan dalam masyarakat, dapat 

memajukan masyarakat dan pembangunan. Sedangkan pendidikan nonformal 

dapat diperoleh anggota keluarga dan masyarakat sepanjang hayat baik di 

lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat sekitar. Kaitan proses 

pendidikan dengan pembangunan khususnya pembangunan manusia, dijelaskan 

bahwa pendidikan dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan yaitu pendidikan 

pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 
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lebih lanjut, jenjang (tingkat) pendidikan terdiri atas pendidikan pra-sekolah, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Tingkat pendidikan adalah lamanya pendidikan seseorang yang didasarkan 

atas kemampuan dan kesempatan seseorang mengikuti satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Satuan pendidikan merupakan 

bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. 

Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan persekolahan yang 

berkesinambungan antara satu jenjang dengan jenjang yang lainnya. Jenjang 

pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri dari pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

 

5. Kerjasama 

Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau 

kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang 

paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa 

orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerjasama dapat 

berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki 

kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna 

mencapai kepentingan mereka tersebut. 

Adapun bentuk-bentuk kerja sama yang ada dalam masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

a. Bargaining yaitu perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa 

antarindividu maupun antar kelompok. Dalam arti yang lebih luas, bargaining 

adalah nilai awar. Bargaining dilakukan agar proses kerja sama dapat 

memberi keuntungan secara adil bagi kedua belah pihak. 

b. Kooptasi yaitu proses penerimaan unsu-unsur baru dalam kepemimpinan atau 

pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk 

menghindari terjadinya kegoncangan atupun kekacauan dalam stabilitas 

organisasi yang bersngkutan. 
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c. Koalisi yaitu gabungan atau kombinasi dua kelompok atau lebih yang 

memiliki tujuan sama dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh 

dalam kehidupan nyata yaitu dua atau lebih partai politik berkoalisi untuk 

mengajukan seorang calon kepala daerah. 

d. Joint Venture, yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang/ 

perusahaan dalam melaksanakan suatu pekerjaan/ proyek.
25

 

 

6. Publikasi 

1. Definisi Publikasi 

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan humas adalah publisitas, yaitu 

kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, organisasi atau perusahaan 

di media massa. Dengan kata lain, publisitas adalah upaya orang atau 

organisasi agar kegiatannya diberitakan media massa. Publisitas lebih 

menekankan kepada proses komunikasi satu arah, sedangkan humas adalah 

komunikasi dua arah. Publisitas merupakan salah satu alat dalam kegiatan 

humas, namun humas tidak akan dapat berbuat banyak tanpa publisitas.
26

 

Publikasi atau juga bisa disebut dengan publisitas merupakan istilah yang 

populer bukan saja dalam dunia PR, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam pandangan Judith Rich, publisitas merupakan penyebaran pesan yang 

direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat media tertentu 

untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan tanpa pembayaran 

tertentu pada media. Sedangkan menurut Cutlip dan Center, publisitas 

merupakan penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga atau 

perorangan. Dalam kegiatan PR yang berkesinambungan, publisitas bisa 

berkaitan dengan: 
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a. Keterlibatan organisasi dalam komunitas lokal 

b. Keterlibatan organisasi pada komunitas industri 

c. Penerbitan bulletin, majalah, atau koran perusahaan 

d. Employee relations 

e. Media relations 

f. Foto dan media kit 

g. Hubungan dengan pemegang saham, pemilik dan komunitas financial 

Publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk 

mencapai tujuan lewat media tertentu untuk kepentingan tertentu dari 

organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media. 

Publikasi dapat menghasilkan image, publikasi biasanya dilakukan melalui 

hubungan dengan pers (media cetak, elektronik, radio, televisi, dan film). 

Informasi yang disampaikan humas kepada pers sebagai bahan publikasi, 

haruslah bersifat yang sesungguhnya dan mengandung nilai berita. 

Salah satu kunci untuk publikasi adalah nilai berita (news value). Nilai 

berita tersebut menjadi acuan dalam merancang kegiatan atau menunjukkan 

dimensi-dimensi kegiatan yang dilakukan organisasi supaya mendapatkan 

perhatian media massa. Apalagi bila organisasi tersebut secara kreatif 

menyelenggarakan kegiatan yang inovatif dan bisa menarik perhatian banyak 

orang sehingga peristiwa itu menarik perhatian media massa. Bahkan bisa jadi 

akan menjadi bahan percakapan dimana-mana, sehingga nilai publiskasinya 

akan semakin tinggi.
27

 

b. Bentuk-bentuk Publikasi 

1) Berita Rutin: Pengumuman, pertemuan, konferensi pers, pameran seni, 

pelatihan singkat perusahaan mengenai akuisisi, perubahan atau 

pergantian personel. 

2) Features: Aktivitas sosial perusahaan, upaya perusahaan menunjukan 
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kepedulian kepada permasalahan sosial. 

3) Artikel yang berkaitan mengenai wawancara yang akan digulirkan oleh 

organisasi untuk memperoleh tanggapan public dan mendorong 

pemerintah mengeluarkan kebijkan tertentu. 

c. Jenis-jenis Publikasi 

1) Publikasi murni yaitu bentuk publikasi yang sama dengan nilai berita 

(news) yang muncul di media pers. Misalnya pihak humas 

mengeluarkan news/press release, dan termasuk ada kegiatan pers atau 

peristiwa tertentu mengandung berita yang kemudian diberitakan oleh 

media pers yang bersangkutan. 

2) Publikasi yang sengaja yaitu bentuk publikasi yang sengaja 

diselenggarakan humas/PR, yakni mengadakan seminar, special event 

lainnya, kegiatan kepedulian sosial yang kemudian kegiatan tersebut 

diliput dan di muat oleh media. 

3) Publikasi yang dibayar yaitu suatu bentuk publikasi yang dibayar, 

misalnya membuat artikel sponsor, sisipan (supplement) atau pariwara 

info komersial yang kemudian di muat di media pers dan tarif pemuatan 

tersebut sama dengan tarif iklan dan promosi 

d. Peranan Publikasi 

Fungsi publikasi tidak bisa lepas dari fungsi komunikasi media massa. 

Joseph A. Devito, mengatakan bahwa fungsi dari komunikasi massa adalah: 

1) Untuk menghibur 

Pada fungsi ini, media massa berusaha untuk membuat program-

program yang menghibur masyarakat. Tidak bisa dipungkiri peranan 

menghibur yang dilakukan oleh media massa ini sering kali didasari oleh 

tujuan menarik perhatian audiens. Ketika pesan yang disampaikan oleh 

media massa ini mendapat perhatian yang besar dari masyarakat, maka 

secara otomatis media massa dapat menjual “perhatian masyarakat” 
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2) Untuk meyakinkan 

Fungsi media massa yang paling penting adalah untuk meyakinkan (to 

persuade). Persuasi ini dapat disampaikan dalam bermacam-macam 

bentuk, yaitu: 

a) Mengukuhkan atau memperkuat sikap, kepercayaan, dan nilai 

seseorang 

b) Mengubah sikap, kepercayaan, atau nilai seseorang 

c) Menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu 

d) Memperkenalkan etika atau menwarkan sistem nilai tertentu 

3) Untuk mengukuhkan 

Tidak bisa dipungkiri, mengubah perilaku seseorang atau kelompok 

tertentu merupakan satu tindakan yang sangat berat dan susah. Tetapi 

media massa dengan segala kekuatan dan sumber dayanya memapu 

mengukuhkan atau membuat kepercayaan, sikap, nilai, dan opini dalam 

kehidupan masyarakat. 

4) Untuk mengubah 

Media akan mengubah pendapat, sikap, serta opini beberapa orang 

yang tidak memihak dalam suatu masalah tertentu. Di sisi yang lain, 

media juga akan menghasilkan banyak perubahan yang kita anggap 

sepele. 

5) Untuk menggerakkan 

Dari sudut pandang pengiklanan, fungsi terpenting dari media adalah 

menggerakkan konsumen untuk mengambil tindakan. 

6) Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu 

Fungsi lain yang dimiliki oleh media massa fungsi meng-etika-kan. 

Dengan mengungkapkan secara terbuka adanya penyimpangan tertentu 

dari suatu norma yang berlaku, media merangsang masyarakat untuk 

mengubah situasi. Mereka menyajikan etika kolektif kepada pemirsa atau 

pembaca. 
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7) Menginformasikan 

Sebagian besar informasi yang didapatkan dalam masyarakat diperoleh 

dari media massa. Disinilah media massa yang sangat besar, yaitu dalam 

menginformasikan sesuatu. 

Fungsi media massa inilah yang mendasari peranan publikasi. Karena 

media massa terus mengalami perkembangan pada saat ini, maka secara 

otomatis publikasi juga terus berkembang. Selain itu, publikasi juga memiliki 

beberapa kelebihan antara lain: 

1) Publikasi dapat menjangkau orang-orang yang tidak mau membaca sebuah 

iklan 

2) Publikasi dapat ditempatkan pada halaman depan sebuah surat kabar atau 

pada posisi lain yang mencolok 

3) Publikasi lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan iklan. 

4) Publikasi jauh lebih murah karena dilakukan secara bebas tanpa dipungut 

biaya
28

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Penulis  : Jaka Gusman  

Tahun  :  2016 

Judul :   Strategi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Rokan Hulu dalam Meningkatkan 

Kunjungan Wisatawan pada Wisata Air Panas 

Hapanasan Kabupaten Rokan Hulu 

Skripsi  : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Metode  : Deskriptif Kualitatif 

Hasil : Hasil dari penelitian ini adalah bahwa promosi untuk 
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mengenalkan objek wisata air panas hapanasan oleh 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rokan 

Hulu yaitu dengan menggunakan media cetak seperti: 

booklet, leaflet, kalender dan media elektronik seperti: 

radio pemerintah serta dan event-event tertentu serta 

melakukan penyluhan sadar wisata agar untuk 

menimbulkan iklim yang kondusif daerah wisata.
29

 

b. Penulis  : Hamzah Dzilqarnain  

Tahun  : 2015  

Judul :  Strategi Komunikasi Pemasaran Universitas 

Muhammadiyah Magelang 

Skripsi  : Universitas Negeri Yogyakarta 

Metode : Deskriptif Kualitatif 

Hasil : Hasil dari penelitian ini ialah Strategi komunikasi 

pemasaran Universitas Muhammadiyah Magelang 

meliputi analisis kekuatan kampus, menentukan 

segmentasi dengan target dan sasaran sekolah, analisis 

kompetitor dengan analisa SWOT, pendekatan dan 

teknik dengan melakukan brainstorming untuk membuat 

program kegiatan yang menarik dan pembuatan tagline, 

respon konsumen dengan menganalisis jumlah dan asal 

sekolah calon mahasiswa untuk meriview kegiatan 

komunikasi pemasaran
30
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c. Penulis  : Septian Dwi Cahyo 

Tahun  : 2014 

Judul : Pengaruh Keefektifan Media Papan Iklan Terhadap Niat 

Beli Konsumen Pada Produk Keripik Pisan Ibu Merry 

di Bandar Lampung 

Skripsi  : Universitas Lampung 

Metode : Analisis Kuantitatif 

Hasil : Hasil dari penelitian ini adalah hasil analisis kuantitatif 

membuktikan bahwa pengaruh keeektifan media papan 

iklan memberikan pengaruh besar, yaitu sebesar 72%.
 31

 

d. Penulis  : Ramadani Saputra  

Tahun  : 2009 

Judul : Situs Kamera Digital dan Minat Beli Mahasiswa  

Skripsi  : Universitas Sumatera Utara 

Metode : Analisis Kuantitatif 

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs 

dpreview.com berperan penting dalam mempengaruhi 

mahasiswa anggota UKM Fotografi USU dalam 

membeli kamera DSLR. Skala Guilford menunjukkan 

bahwa hubungan yang terjadi sangat berarti pada skala 

0,96.
 32

 

e. Penulis  : Adi Nugroho Rahutomo  

Tahun  : 2013 

Judul : Strategi Humas Dalam Mempublikasikan Informasi 
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Konsumen Pada Produk Keripik Pisan Ibu Merry di Bandar Lampung”. (Skripsi Program Sarjana 

Manajemen Universitas Lampung, 2014) dalam (http://digilib.unila.ac.id/3063/) di akses pada 29 

Desember 2016 
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Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, 2016) dalam 
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http://digilib.unila.ac.id/3063/
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/16886


 

 

 

 

35 

Pelayanan Publik Pada Pt Pln (Persero) Rayon Di 

Samarinda Ilir 

Jurnal  : Universitas Mulawarman 

Metode : Deskriptif Kualitatif 

Hasil : Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi 

humas yang digunakan oleh PT PLN (persero) Rayon 

dalam mempublikasikan informasi pelayanan publik 

yaitu melalui berbagai perencanaan-perencanaan 

antaranya yang meliputi (1). Strategi publikasi PT PLN 

(persero) Rayon dalam mempublikasikan informasi 

pelayanan publik (2). Media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan Adapun yang menjadi faktor 

penghambat yang dialami dalam upaya 

mempublikasikan informasi pelayanan publik yaitu 

berupa hambatan teknis dan psikologis. Strategi 

komunikasi yang dilaksanakan sudah berjalan cukup 

baik walaupun masih ada kekurangan dalam 

pelaksanaannya. 
33

 

f. Penulis  : Sisilia Herlina  

Tahun  : 2015 

Judul : Strategi Komunikasi Humas dalam Membentuk Citra 

Pemerintahan di Kota Malang 

Jurnal  : Universitas Tribhuwana Tunggadewi  

Metode : Deskriptif Kualitatif 

Hasil : Hasil dari penelitian ini adalah strategi komunikasi 

Public Relations di Bagian Humas Sekretariat Daerah 
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Pemerintah Kota Malang dalam membentuk citra 

pemerintahan, adalah dengan melaksanakan dua 

komunikasi yaitu komunikasi internal dan komunikasi 

external. Dalam komunikasi internal dilakukan dengan 

cara menggerakan seluruh pegawai dan karyawan agar 

memberikan service atau pelayanan yang baik pada 

masyarakat dan untuk bekerja lebih produktif dan 

efisien, Sedangkan komunikasi eksternal dilakukan 

dengan cara membuat presrilis oleh para karyawan dan 

mahasiswa magang dari kampus brawijaya, yang dibuat 

sesuai dengan kebutuhan wartawan dan berusaha untuk 

memberikan layanan kepada masyarakat dengan sebaik 

mungkin tanpa membeda-bedakan status ekonomi dan 

sosial masyarakat yang dilayani sesuai Standar 

Operasinal Pelayanan yang telah ditetapkan.
34

 

Dari semua penelitian terdahulu yang dianalisis pada bab ini, dapat disimpulkan 

bahwa, penelitian tersebut dikategorikan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif dan 

teknik pengumpulan datanya dikategorikan pada teknik wawancara dan angket. 

Selain itu, penelitian-penelitian di atas menunjukan bahwa tema yang diangkat 

peneliti memiliki perbedaan dengan tema yang diangkat oleh keenam penelitian 

terdahulu yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di 

atas, menunjukan bahwa tidak ada satu pun penelitian sebelumnya yang sama dengan 

penelitian yang diangkat peneliti baik itu sumber data atau pun subjek dan objek 

penelitian. Sehingga dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Strategi Humas UIN Suska Riau dalam Menarik Minat Masyarakat melalui 

Publikasi Hubungan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri”. 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini penulis mengkonsepkan operasional dalam kerangka 

berpikir sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Seperti yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, strategi yang digunakan Humas 

dalam menarik minat masyarakat melalui publikasi hubungan kerjasama dengan 

perguruan tinggi luar negeri ini ialah dengan melalui strategi promosi. Salah satu teori 

dalam strategi promosi adalah teori AIDA yang dikemukakan oleh E. St. Elmo 

Lewis. Untuk mencapai tujuan dalam teori AIDA, ada beberapa proses yang dilalui 

melalui tahap-tahap strategi humas dalam menarik minat masyarakat terhadap UIN 

Suska Riau.  Adapun penjelasan dari strategi tersebut terdiri dari: 

 Attention (Perhatian) 

Menimbulkan perhatian pelanggan berarti sebuah pesan harus dapat 

menimbulkan perhatian baik dalam bentuk dan media yang disampaikan. 

 Interest (Ketertarikan) 

Tertarik berarti pesan yang disampaikan menimbulkan perasaan ingin tahu, 

ingin mengamati, dan ingin mendengar serta melihat lebih seksama. Hal 

tersebut terjadi karena adanya minat yang menarik perhatian konsumen akan 

pesan yang ditunjukkan. 

 Desire (Keinginan) 

Pemikiran terjadi dari adanya keinginan ini, berkaitan dengan motif dan 

motivasi konsumen dalam membeli suatu produk. Motif pembelian dibedakan 

menjadi dua, yaitu motif rasional dan emosional. Hal ini di mana motif 

rasional mempertimbangkan konsumen akan keuntungan dan kerugian yang 

didapatkan, sedangkan motif emosional terjadi akibat emosi akan pembelian 

produk. 

 Action (Tindakan) 

Tindakan terjadi dengan adanya keinginan kuat konsumen sehingga terjadi 

pengambilan keputusan dalam melakukan pembeli produk yang ditawarkan 
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Adapun skema yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:    

Gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Humas UIN Suska Riau 

Teori AIDA dalam strategi Humas UIN melalui publikasi: 

 Attention (Perhatian) yang merupakan cara Humas dalam 
menumbuhkan perhatian dan minat masyarakat bahwa UIN Suska 

ternyata sudah banyak menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan 

tinggi luar negeri melalui perencanaan dan rancangan yang dilakukan 

sebelum publikasi. 

 Interest (Ketertarikan) yang merupakan cara Humas merancang pesan 
menjadi lebih atraktif sehingga dapat menumbuhkan minat pada 

masyarakat dan membuat masyarakat tertarik.  

 Desire (Keinginan) yang merupakan cara yang dilakukan Humas dalam 

menarik minat masyarakat melalui media yang digunakan Humas 

sehingga timbul keinginan dan minat terhadap UIN. 

 Action (Tindakan) yang merupakan kegiatan yang akhirnya dilakukan 
oleh Humas setelah mendapatkan attention (perhatian), interest 

(ketertarikan) dan desire (keinginan), melalui publikasi hubungan 

kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dan melihat respon dari 

masyarakat setelah publikasi serta evaluasi dari kegiatan publikasi.  

Visi dan Misi UIN (World Class University) 

Citra Positif UIN Suska Riau di 

masyarakat 


