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BAB  II 

KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

1. Aktivitas Humas 

Aktivitas humas secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan  

pelaksanaantugas-tugas dan fungsi pokok dalam sistem. Adapun ruang lingkup 

humas menurut Widjaja yaitu: pengumpulan dan pengolahan data, penerangan 

dan publikasi. 

 Pengumpulan dan pengolahan data mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengelola data untuk keperluan informasi bagi masarkat dan lembaga serta 

informasi umpan balik dari masyarakat. Penerangan mempunyai tugas 

mempersiapkan pemberian penerangan kepada masarakat tentang kebijakan dan 

pelaksanaan kegiatan lembaga melalui media massa. Sedangkan publikasi 

mempunyai tugas mengurus publikasi tentang kebijakan dan pelaksanaan 

kegiatan lembaga, adapun aktivitas humas menurut, A.W. Widjaja sebagai 

berikut : 

a. Pengumpulan dan Pengelolahan Data        

1) Mengumpulkan data untuk keperluan informasi. 

2) Menyajikan dan siap digunakan dan dikomsumsi oleh publik          

maupuan intasi yang terkait. 

3) Mempersiapkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan    kembali. 

4) Melakukan kegiatan mengumpulkan data untuk keperluan informasi. 
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b. Penerangan 

1) Menyebarluaskan informasi dengan jelas yaitu, menyediakan dan   

mengumpulkan bahan informasi, memberikan paket informasi, 

memberikan bahan berita (release) baik yang tertulis maupun foto. 

2) Mengadakan pemberian kehumasan berupa ; mengadakan temu karya 

(rapat kerja), menadakan temu karya antara wartawan dengan pejabat. 

3) Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, 

rekaman pidato, film movie, sambutan-sambutan, siaran televisi dalam 

bentuk video. 

 

c.  Publikasi  

1) Kegiatan-kegiatan yang dipublikasi. 

2) Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan dan 

Menerbitkanbuku kerja, Menerbitkan kalender kerja. 

3) Ikut serta menyelenggarakan pameran: antara lain pameran pembangunan. 

4) Membentuk image positif pemerintah
1
 

 

Aktivitas humas adalah suatu kegiatan atau cara menciptakan hubungan 

yang harmonis antara pihak organisasi  dengan khlayak atau sasaran, dengan 

tujuan mempengaruhi dan menciptakan komunikasi dua arah yang 

favourable.indikatorya adalah bagaimana pihak yang melakukan aktivitas 

kehumasan diasumsikan yang pertama adalah sebagai perhubungantara organisasi 

dan publikya,kedua yang tujuanya untuk menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman publik terhadap organisasi.Ketiga meneliti dan menafsirkan pendapat 

secara umum yang berkenaan dengan kegiatan dan kepentingan organisasi.
2
 

                                                 
1
Widjaja, H.A,W, 2002, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta ,hal: 57 

2
Abdurrachman.2001. Dasar-dasar Public Relations (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 

Hlm:27 



 

  

12 

 

Humas mencakup berbagai macam hubungan yang semuanya bertujuan 

untuk membina hubungan yang harmonis antara organisasi yang menjalankan 

hubungan-hubungan itu, dengan ”masyarakat dalam“ atau publik internal serta 

“masyarakat luar” atau publik ekternal yang ada hubungannya dengan organiasi 

tersebut. Definisi humas sangat beragam hampir setiap buku yang berisi topik 

tentang humas mempunyai definisi sendiri mengenai apa itu humas. Menurut 

Cutlip, Center dan Broom, humas didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara 

organisasi dengan publiknya sebagai penentu kesuksesan dan kegagalan 

organisasi.
3
 

 

2. Fungsi Humas             

 Berbicara fungsi berarti bicara masalah kegunaan humas dalam mencapai 

tujuan organisasi/ lembaga. Dalam buku dasar-dasar humas : Teori dan Praktek 

yang ditulis oleh Djanalis-Djanaid (1993) disebutkan dua fungsi humas, yaitu: 

 

a. Fungsi Konstruktif 

Peranan humas dalam hal ini yaitu mempersiapkan mental publik untuk 

menerima kebijakan organisasi/ lembaga, humas menyiapkan “mental” 

organisasi/ lembaga untuk memahami kepentingan publik, humas 

mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi untuk direkomendasikan 

kepada manajemen, humas menyiapkan pra kondisi untuk mencapai saling 

pengertian, saling percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik 

dan organisasi/ lembaga yang diwakilinya. Fungsi ini mendorong humas 

membuat aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan yang terencana, 

                                                 
3
Cutlip, Scott M dan Center, Allen M.1999.Effective Public Relations.(Jakarta: Kencana) . Hlm:6. 

 

 



 

  

13 

 

berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif.Termasuk disini humas 

bertindak secara preventif (mencegah).    

   

b. Fungsi korektif 

Apabila sebuah organisasi/ lembaga terjadi masalah-masalah (krisis) 

dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya 

masalah tersebut.Sementara pada saat situasi “aman-aman” saja humas dibuat 

“nganggur” atau disfungsi.Lebih aneh lagi, seringkali humas disalahkan bila 

dalam penanganan krisis menunjukkan tanda-tanda kegagalan.Sementara 

Cutlip and Center mengatakan fungsi humas meliputi : 

1) Menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi 

2) Menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan  menyebarkan 

informasi dari Pemerintah  kepada publik dan menyalurkan opini publik 

pada pemerintah 

3) Melayani publik dan memberikan nasihat kepada pimpinan organisasi untuk 

kepentingan umum dan  membina hubungan harmonis antara organisasi dan 

publik, baik internal maupun eksternal.
4
 

 

    Humas merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen sedikitya 

ada tiga fungsi humas yang harus dipahami praktis humas, pertama, menarik dan 

menilai kesimpulan atas opini, sikap, serta aspirasi dan berbagai kelompok 

masyarakat internal maupun eksternal yang terkena dampak kegiatan institusi, 

kedua, mengajukan usul atau saran kebijakan atau etika perilaku tertentu yang 

sekiranya dapat menyelaraskan kepentingan klien dengan kelompok masarakat 

tertentu dan ketiga, merencanakan serta melaksanakan rencana jangka pendek, 

                                                 
4
Kusumasturi, Frida. 2004 .“Dasar-Dasar Humas”. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm:21 
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menengah, panjang untuk menciptakan dan sekaligus meningkatkan pengertian 

dan pemahaman terhadap objek, kegiatan metode, dan masalah yang dihadapi. 

Pentingnya peran humas tidak perlu diragukan, bahkan philip kotler pakar 

ilmu pemasaran, memasukan humas dan konsep mega marketing. Ia melihat 

pentingnya peran humas dan pemasaran, intinya bangunlah image, tampa image 

yang baik maka perusahan akan dibenci dan produkya tidak laku. 

 Didalam konsep fungsi hubungan masarakat bahwa fungsi humas adalah: 

1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

2) Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik 

interrnal dan external. 

3) Menciptakan kombinasi dua arah dengan menyebarkan informasi kepada 

publikya dan dapat menyalurkan opini publik kepada organisasi 

4) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan 

umum. 

  Dari ke empat konsep diatas jelas bahwa pelaksanaan fungsi humas 

dilaksanakan dengan kegiatan komunikasi. Jenis komunikasi mana yang 

dilaksanakan, sudah tentu bergantung kepada pesan yang akan disampaikan, atau 

disebarkan dan tujuan yang akan tercapai.
5
 

Sedangkan fungsi humas menurut Ibrahim, antara lain fungsi manajemen 

berita, hubungan, komunitas, manajemen kerisis dan lobi, berikut penjelasanya : 

a. Fungsi manajemen berita 

1) Mengkreasi, mengemas dan mendistribusikan pesan untuk   membangun 

publisitas yang menguntungkan. 

2) Membangun dan memelihara kontak dengan wartawan atau reporter (media 

relation). 

 

                                                 
5
Effendy, Onong uchjana, 1999, Ilmu Komunikasi Teori Dan 

Praktek.RemajaRosdakarya, Bandung.Hlm:94 
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b.Fungsi hubungan komunitas 

1) Memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah dan kelompok-klompok 

komunitas. 

2) Memberikan kontribusi yang bersifat amal pada tingkat lokal dan nasional. 

 

c. Fungsi manajemen krisis 

1) Memperbaiki image klien dimata publik mungkin karma kemelut internal, 

kesalahan kebijakan, atau kecelakaan yang tidak disengaja. 

2) Memberi pedoman bagi korporat dalam merespon pada keadaan mendesak. 

3) Memulihkan image dimata publik yang menyertai suatu skndal. 

 

d.Fungsi lobi 

1) Memonitor aktifitas pemerintah 

2) Memelihara hubungan dengan legislator 

3) Menyebarkan informasi pada lgislator melalui hubungan atau kontak peribadi. 

Para profesional dan praktis humas dalam menjalan fungsinya 

mengunakan berbagai sarana atau sering disebut public relations tehnik.Ada 

beberapa sarana yang digunakan untuk mencapai publik eksternal. Sarana relation 

publik di antaranya : 

"Press release atau news release, video news release, artikel. Press kitt  

atau media kitt, surat -menyurat langsung, brosur, pidato dan persentasi atau 

kontak tatap muka dalam suatu even, publikasi khusus, website atau weblog, 

wawancara atau talkshow, acara kuhusus (special Event), sponsoship korporat, 

pengumuman layanan publik, periklanan image.
6
 

 

 

                                                 
6
 Ibrahim, Idi Subandi, 2007, Kecerdasan Komunikasi : Seni Berkomunikasi Kepada Publik, Simbiosa 

Rekatama Media, Bandung.Hlm:70-73. 
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3. Media Humas 

Media memegang peranan penting dalam mensukseskan upaya humas 

dalam rangka memperkenalkan lembaga pada khlayaknya.Seorang humas harus 

dapat memilih media yang tepat dalam rangka pelaksanaan tugasnya seefektif dan 

seefesien mungkin. Setiap media mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-

masing, namun dengan digunakanya secara terpadu akan saling melengkapi. 

Media yang digunakan oleh humas selama ini sebagai berikut : 

a.  Media tradisional dengan metode tatap muka; komunikasi tatap muka 

diselenggarakan berbagai bentuk media tradisional, misalnya pameran, 

ceramah, diskusi, kunjungan bersama-sama pres, dan lain-lain. 

b. Media masa dengan metode tidak langsung. Media masa yang digunakan 

humas berupa; a) media elektronik seperti, film, video,facebook. b)media cetak 

seperti harian,mingguan,bulanan,poster, sepanduk, stiker,dan lain-lain. 

c.  Berbagai pendapat dikemukakan mengenai media yang dapat digunakan dalam 

kegiatan hubungan masarakat.media humas tersebut dapt dibagi menjadi : 

1) The printed word, termasuk di antaranya: majalah, surat kabar, booklets 

dan pamflet, pedoman, surat-surat dan buletin, papan pengumuman, poster 

dan reklame, iklan dan sebagainya. 

2) The spoken word, meliputi: rapat-rapat, pertemuan- pertemuan, konferensi, 

daan sebagainya. 

3) Media lainya, dapat berupa televisi, radio, pameran, dan  sebagainya".
7
 

 

4. Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan 

ditingkat daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

                                                 
7
Widjaja, H.A,W,. 2002,.Komunikasi dan Hubungan Masarakat, Bumi Aksara, Jakarta.Hlm:10 
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perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip Negara kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UDD 1945.Pemerintah daerah 

merupakan unsur penyelenggara pemerintahan ditingkat daerah yang baik yang 

menjalankan tugas ditingkat provingsi maupun daerah tingkat Kabupaten/Kota. 

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 

2004 .BAB 1 pasal 1 adalah : 

"Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan daerah dan 

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan perinsip negara kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah Bupati , Gubenur, atau perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah" 

 

Setiap Pemerintahan daerah memiliki perangkat daerah yang berupa 

organisasi atau lembaga pada Pemerintah daerah yang bertangung jawab kepada 

kepala daerah dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan di daerah. Perangkat 

daerah terdiri atas sekrtetariatdaerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah 

lainya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah 

ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 

pemerintah.Sekratariat daerah dipimpin oleh sekratariat daerah. Sekretariat daerah 

kabupaten diangkat oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD dari pegawai 

negeri sipil yang memenuhi sarat yang sama jabatan adalah sekretariat wilayah 

administrasi.
8
 

Bratakusumah dan Solihin mengemukakan tugas dan fungsi sekretariat 

daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggara 

Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan 

pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah Kapupaten 

                                                 
8
Bratakusumah, Deddy dan Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah, Gremedia Pustaka utama , Jakarta. Hal: 18 
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Bengkalis.Dalam melaksankan tugasnya, Sekretariat Daerah Bengkalis 

mempunyai fungsi yaitu : 

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Bengkalis dan 

penyelengaraan administrasi pemerintahan. 

2.  Pengolahan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana 

pemerintahan daerah Bengkalis. 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsi".
9
 

 

5. Fungsi Humas Pemerintahan  

 Humas pemerintah daerah pada hakekatnya sama saja dengan humas 

pemerintah pusat dalam hal pengorganisasian dan mekanisme kerja. Bedanya 

hanya dalam ruang lingkup bagi Indonesia, sebagai negara besar dengan jumblah 

penduduk yang begitu banyakyang terdirinatas berbagai suku bangsa dan norma 

kehidupan dan kebudayaan yang berbeda, mungkin untuk Provingsi tertentu atau 

untuk kabupaten tertentu diperlukan suatu tambahan bagian khusus. Yang penting 

iyalah terlaksananya fungsi dan tercapainya tujuan humas sebagai konsep ilmu 

pengetahuan sebagaimana dijelaskan dimuka. 

Menurut sam Black dalam bukunya yang sama, ada empat tujuan utama 

humas pemerintah daerah yaitu : 

a. Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijakan lembaga berserta 

kegiatan aktivitas pemerintah. 

b. Memberi kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pandanganya 

mengenai proyek baru yang penting sebelum lembaga mengambial kebijakan 

dan keputusan. 

c. Mengembangkan rasa bangga sebagai warga negara. 

                                                 
9
 Ibid. Hlm:15 
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 Cara dan teknik melaksanakan sudah tentu bisa berbeda karena ruang 

lingkupya yang berbeda.Seperti halnya ibu kota Provinsi indonesia dalam banyak 

hal akan berbeda dengan humas di kabupaten atau kotamadaya yang bukan ibu 

kota provinsi.  

Demikianlah beberapa hal yang menyangkut pengorganisasian dan 

oprasionalisasi humas pemerintahan. Di indonesia kegiatan tersebut mendapat 

perhatian yang seksama dari pemerintahan, dalam hal ini depertemen penerangan 

yang merupakan tugas untuk mengadakan pembinaan.Pembinaan sudah dilakukan 

sejak tahun 1967 ketika dibentuk badan kerja Sama (BKS) antara humas-humas 

pemerintah yang terdapat pada depertemen-depertemen kabinet Republik 

Indonesia.Karena istilah BKS itu dianggap kurang sesuai dengan fungsinya dan di 

ganti, tahun 1907 wadah BKS tersebut diubah menjadi bdan koordinasi (Bakor) 

kehumasan pemerintah. Pada tahun 1971 nama badan tersebut diubah lagi 

singkatanya menjadi bakohumas. 
10

 

 

6. Pengertian Image( citra)  Positif 

  Image adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia kehumasan.Pengertian image itu sendiri abstrak 

dan tidak dapat diukur secara sistematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil 

penilaian baik atau buruk. Penilaian atau tanggapan masarakat tersebut dapat 

berkaitan dengan timbulya rasa hormat (respek), kesan yang baik dan 

menguntungkan terhadap suatu image lembaga/ publik relations. 

Lebih lanjutya Ruslan menyatakan" landasan image itu berakar dari " 

nilai-nilai kepercayaan" yang kongkrikya diberikan secara individual, dan 

merupakan pandangan atau presepsi. Proses akumulasi dari amanah kepercayaan 

yang telah diberikan individu-indevidu tersebut tersebut akan mengalami suatu 

                                                 
10

Effendy,onong uchjana. 2002. hubungan masarakat suatu study komunikologis,(bandung:PT Remaja 

Rosdakarya. Hlm:24-40 
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proses cepat atau lambat untuk membentuk suatu opini publik yang lebih luas, 

yaitu sering dinamakan image (citra)". 

Pengertian image adalah "kesan, pesan gambaran diri publik terhadap 

perusahaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau 

organisasi"Kasali mendeifinisikan image sebagai kesan yang timbul karena 

pemahaman atas kenyataan. 

Tugas praktisi humas adalah menegakkan image organisasi atau 

perusahanyang diwakilinya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak 

melahirkanisu-isu yang dapat merugikan.Perhatian humas dalam penegakan 

image berkaitan erat dengan persepsi, sikap (pendirian), dan opini orang 

perseorangan didalamkelompok-kelompok stakeholder. 

Untuk mengetahui nilai image perlu menelaah persepsi dan sikap 

seseorang terhadap image organisasi tersebut.Semua sikap bersumber pada 

organisasi kognitif, pada informasi dan pengetahuan yang kita miliki. Image 

terbentuk berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima 

seseorang.
11

 

 

7. Jenis-Jenis Image 

Secara umum image diartikan sebgai kesan seseorang atau individu 

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamanya. 

Adapun jenis-jenis image diantaranya : 

a. Mirror image (citra bayangan), bagaimana dugaan mangemen terhadap publik 

eksternal dalam melihat organisasi . 

b. Currentimage (citra yang berlaku), yaitu image yang terdapat pada publik 

eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut informasi dan 

pemahaman publik.  

                                                 
11

 Kasali, Rhenald,. 2003.  Managemen Public Relations, Pustaka Utama Grafiti, 

Jakarta. Hlm:30 
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c. MultipleImage (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabng atau 

perwakilan perusahan lainya dapat membentuk image tertentu yang belum 

tentu sesuai. Dengan keseragaman image seluruh organisasi atau perusahan. 

d. Performance image (citra penampilan), yaitu lebih ditujukan kepada subjekya, 

bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional pada organisasi".
12

 

Sedangkan menurut Frank Jeffkins yang dikutip oleh Nova  menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa jenis image yaitu: 

1) Image yang berlaku 

      Image yang berlaku ini merupakan kebalikan dari citra bayangan karena 

image yang berlaku merupakan pandangan orang luar mengenai suatu 

organisasi.Namun imageyang berlaku ini belum tentu sesuai dengan kenyataan. 

Biasanya image ini cenderung negative 

2) Image yang diharapkan 

Image yang diharapkan adalah image yang diinginkan oleh 

perusahaan.Biasanya citra yang diharapkan ini lebih baik dari imageyang 

sesungguhnya. 

3) Image perusahaan 

Image perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, 

bukan hanya mengenai produk tetapi mengenai pelayanannya. 

4) Image  majemuk 

Banyaknya jumlah pegawai, cabang, dari sebuah perusahaan dapat 

memunculkan suatu image yang berbeda-beda antar cabang yang satu dengan 

cabang yang lain. Pada jenis citra ini suatu perusahaan memiliki jumlah image 

yang sama dengan jumlah cabang yang dimiliki. 
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 Ruslan, Rusadi. 2004. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Raja 

Grafindo Pesada, Jakarta. Hlm:68-72 
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5) Image yang baik dan buruk 

Seorang publik figure dapat menyandang reputasi baik atau buruk 

tergantung dari image yang berlaku.  

Dari pembahasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat banyak 

image yang sebenarnya belum tentu merupakan image yang sesungguhnya dari 

sebuah perusahaan mulai dari image yang diinginkan perusahaan hingga image 

yang sebenarnya berlaku di luar organisasi.
13

 

 

8. Manfaat Image bagi perusahaan/organisasi 

Menurut Sutojo imageperusahaan/organisasi yang baik dan kuat memiliki 

manfaat sebagai berikut: 

a. Daya saing jangka menengah dan jangka panjang yang mantap 

b.Menjadi perisai selama masa krisis 

c. Menjadi daya tarik eksekutif handal 

d.Meningkatkan efektifitas strategi pemasaran 

e. Menghemat biaya operasional 

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa manfaat image 

untuk perusahaan sangat bermanfaat untuk perusahaan dalam jangka 

panjang.Image juga bermanfaat dalam menangani krisis dan persaingan dengan 

perusahaan lain. Dalam promosi atau pemasaran image bisa jadi kekuatan pada 

perusahaan.Keterkaitan dengan penelitian ini publik relations Kreavi.com 

mempunyai peran dalam jangka panjang sebagai media yang menghubungkan 

para talenta kreatif dengan masyarakat luas dan bisnis. Dengan 

                                                 
13

Jefkins, Frank. 1998.Public Relations. Edisi ke 5., Erlangga,Jakarta. Hal:20 dan 412. 
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mengkomunikasikan tujuan tersebut maka dapat menjadi perisai dan kekuatan 

tersendiri untuk Kreavi.com
14

 

9. Proses Pembentukan Image 

Menurut John Nimpoeno yang dikutip oleh Ardianto M. D. proses  pembentukan 

image    dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                                    Pengalaman 

 

 

 

 

Stimulus                                                                                               Respon perilaku 

 

 

 

 

Gambar 2.2.5 Model pembentukan image    Soemirat dan Ardianto 

 

1.Stimulus: Rangsangan (kesan lembaga yang diterima dari luaruntuk 

membentuk persepsi.  Sensasi adalah Kognisi Persepsi Sikap 

Motivasi fungsi alat indra dalam menerima informasi dari 

langganan. 

2.Persepsi : Hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang langsung 

dikaitkan dengan suatu pemahaman, pembentukan makna pada 

stimulus indrawi. 

3.Kognisi : Aspek pengetahuan yang berhubungan dengan kepercayaan, ide 

dan konsep. 
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Persepsi                                                   Sikap 

Motivasi 
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4.Motivasi : Kecenderungan yang menetap untuk mencapai tujuan tertentu, 

dan sedapat mungkin menjadi kondisi kepuasan maksimal bagi 

individu setiapsaat. 

5. Sikap  : Hasil evaluasi negatif atau positif terhadap konsekuensinya 

penggunaan suatu objek. 

6.Tindakan : Akibat atau respons individu sebagai organism terhadap 

rangsangan-rangsangan yang berasal daridalam dirinya maupun 

lingkungan. 

7. Respons  : Tindakan-tindakan seseorang sebagai reaksi terhadap 

rangsangan atau stimulus.  

 

 Proses pembentukan image pada akhirnya akan menghasilkan sikap, 

pendapat, tanggapan atau prilaku tertentu. Untuk mengetahui bagaimana image    

suatu pemerintahan atau lembaga yang di benak publiknya dibutuhkan adanya 

suatu penelitian. Melalui penelitian pemerintahan dapat mengetahui secara pasti 

sikap publik terhadap lembaganya, mengetahui apa yang disukainya dan apa yang 

tidak disukai oleh publiknya. 

 Dari pemahaman ini, peneliti menyimpulkan bahwa bagaimana image 

terbentuk bagi perusahaan tergantung dari stimulus apa yang diberikan olehpublik 

relations kepada publiknya. Stimulus yang diberikan akan diolaholeh publik 

menurut pengetahuannya, persepsinya terhadap stimulus yangdiberikan sehingga 

menimbulakn suatu motivasi untuk melakukan sesuatudan merespon stimulus 

yang diberikan.
15
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10. Penelitian Terdahulu 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah : 

1. Peneliti yang dilakukan oleh Suci Prima Dewi yaitu: Aktivitas Humas Daerah 

Provinsi Riau dalam membentuk citra positif Pemerintah Provinsi Riautahun 

2008. Dari hasil penelitian ini menunjukan aktivitas humas Sekeretariat Daerah 

Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2005. Aktivitas humas Sekeretariat Daerah 

Provinsi Riau antara lain menjalin hubungan dengan kerjasama dengan pres, 

organisasi atau instansi yang ada di Provinsi Riau, mengumpulkan dan 

menyajikan informasi mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi Riau serta 

melaksanakan kegiatan publikasi. Aktivitas humas dalam pembentukan citra 

Pemerintah Provingsi Riau berada dibalik layar yaitu humas lebih banyak 

menggunakan media masa untuk membangun citra, sehingga citra pemerintah 

provinsi Riau tidak dapat terbentuk optimal. Media yang digunakan antara lain 

media pres, media luar ruang, majalah puan, dan acara-acara kusus. Perbedaan 

dengan yang saya teliti yaitu lebih ke aktivitas humas dalam menjalankan 

kegiatan kebijakan serta pembangunan dan bagaimana aktivitas humas dalam 

menyampaikan informasi serta membangun image positif 

Pemerintah.sedangkan yang di teliti oleh Suci Prima Dewi yaitu lebih 

memfokuskan ke media humas dalam membentuk citra Pemerintah dan lebih 

banyak menggunakan media dalam menjalankan aktivitas humas.
16

 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tedi Eko dengan judul “Aktivitas humas dalam 

rangka membangun citra positif Partai Golongan Karya (GOLKAR)” tahun 

2009. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aktivitas humas dalam 

membangun citra positif partai golongan karya (GOLKAR) ditangai oleh 

badan informs dan komunikasi (BIK) dan skeretariat .peroses kegiatan humas 

dilakukan melalui empat tahap yang diawali dengan penelitian, perencanaan, 
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Penggiatan, dan evaluasi, aktivitas humas sendiri meliputi sosialisasi 

perubahan pada partai, pembuatan jaringan kerja dan program aksi. Media 

yang digunakan dalam aktivitas humas adalah media cetak, media elektronik, 

website,bulletin. Perbedaan dengan yang saya teliti yaitu lebih ke aktivitas 

humas dalam menjalankan kegiatan kebijakan serta pembangunan dan 

bagaimana aktivitas humas dalam menyampaikan informasi serta membangun 

image positif pemerintah.sedang yng di teliti oleh Tedi Eko lebih 

memfokuskan kegiatan aktivitas humas sendiri meliputi sosialisasi perubahan 

pada partai, pembuatan jaringan kerja dan program aksi serta lebih banyak 

melakukan penyampaian informasi dengan kerjasama dengan media untuk 

melancarkan program serta membentuk citra positif partai golongan karya 

(GOLKAR).
17

 

 

11. Konsep Operasional 

Adapun sebagai indikator dalam konsep operasionalsebagai acuan atau 

tolak ukur dalam penelitian di lapangandisusun menyangkut konsepsi tahap-tahap 

penelitian secara teoritis menggunakan teori Widjaja, H.A,W. pada halaman 10. Ada 

beberapa indikator aktivitas Humas dalam melakukan aktivitas Pemerintah 

untukmembangun image positif terutama di salah satu instansi Pemerintah 

yaitupada bagian Humas Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain 

sebagai berikut: 

a. Humas Sekeretariat Daerah Bengkalis melakukan mengumpulkan dan 

pengolahan data berupa : 

1) Mengumpulkan data untuk keperluan informasi. 

2) Menyajikan dan siap digunakan dan dikomsumsi oleh publik maupuan instansi 

yang terkait. 

3) Mempersiapkan data sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan    kembali. 

                                                 
17

Sumber sekripsi Tedi Eko dengan judul “Aktivitas humas dalam rangka membangun 

citra positif Partai Golongan Karya (GOLKAR)” tahun 2009 



 

  

27 

 

4) Melakukan kegiatan mengumpulkan data untuk keperluan informasi. 

  

b.Humas Sekeretariat Daerah Bengkalis melakukan kegiatan penerangan berupa: 

1) Menyebarluaskan informasi dengan jelas yaitu menyediakan dan    

mengumpulkan bahan informasi, memberikan paket informasi, memberikan 

bahan berita (release) baik yang tertulis maupun foto. 

2) Mengadakan pemberian kehumasan berupa ; mengadakan temu karya (rapat 

kerja), menadakan temu karya antara wartawan dengan pejabat. 

3) Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, meliputi dokumentasi foto, rekaman 

pidato, film movie, sambutan-sambutan, siaran televisi dalam bentuk video. 

 

c. Humas sekeretariat daerah Bengkalis melaksanakan  kegiatan publikasi  

berupa: 

1) Kegiatan-kegiatan yang dipublikasi. 

2) Menerbitkan warta harian, mingguan, majalah bulanan,Menerbitkan buku kerja 

dan Menerbitkan kalender kerja. 

3) Ikut serta menyelenggarakan pameran: antara lain pameran pembangunan. 

4) Membentuk image positif pemerintah. 
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 12.  Kerangka Pikir 

Berdasarkan masalah yang ada maka kerangka pikir disusun menyangkut konsepsi 

tahap-tahap penelitian secara teoritis menggunakan teori Widjaja, H.A,W. pada halaman 10. 

Kerangka pikir ini dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat 

pemecahan masalah yang dijelaskan pada sekema dibawah ini : 

 

 
Aktivitas humas sekretariat daerah Bengkalis 

dalam membangun Imagepositif  pemerintah  

Kabupaten Bengkalis 

 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

 

penerangan 
 

publikasi 

 

Imagepositif publik terhadap Pemerintah  

Kabupaten Bengkalis 

 

 

1) Mengumpulkan data untuk keperluan 

informasi. 

2) Menerbitkan  warta harian, mingguan, majalah 

bulanan dan Menerbitkan buku kerja, 

Menerbitkan kalender kerja. 

3) Ikut serta menyelenggarakan pameran: antara 

lain pameran pembangunan. 

4) Melakukan kegiatan mengumpulkan data 

untuk keperluan informasi. 

 1) Menyebarluaskan informasi dengan jelas 

yaitu, menyediakan dan    mengumpulkan 

bahan informasi, memberikan paket 

informasi, memberikan bahan berita (release) 

baik yang tertulis maupun foto. 

2) Mengadakan pemberian kehumasan berupa ; 

mengadakan temu karya (rapat kerja), 

menadakan temu karya antara wartawan 

dengan pejabat. 

3) Membuat dokumentasi kegiatan lembaga, 

meliputi dokumentasi foto, rekaman pidato, 

film movie, sambutan-sambutan, siaran 

televisi dalam bentuk video.. 

1) Kegiatan-kegiatan yang dipublikasi. 

2) Menerbitkan warta harian, mingguan, 

majalah bulanan dan Menerbitkan buku kerja, 

Menerbitkan kalender kerja. 

3) Ikut serta menyelenggarakan pameran: antara 

lain pameran pembangunan. 

4) Membentuk image positif pemerintah. 

b. Membentuk image positif 

pemerintah. 


