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BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

Sebagai dasar pemikran penelitian ini maka penulis terlebih dahulu

mengemukakan kajian teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka

teoritis merupakan dasar berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang

menjadi landasan dalam penelitian ini.

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna, faedah, laba,

untung. Sedangkan pemanfaatan mempunyai arti proses, cara perbuatan

pemanfaatan (kamus besar bahasa Indonesia). Memanfaatkan hubungan

erat dengan pemikiran karena memiliki sesuatu sekaligus memilki

manfaatnya.

2. Media Relations

a. Definisi Media Relations

Media Relations merupakan kegiatan untuk mencapai

publikasiatau penyiaran semaksimal mungkin, sedangkan informasi yang

disebarkan oleh PR adalah untuk menciptakan pengenalan serta

pengertian.9

9 Frank Jepkins, Public Relations Edisi Keempat, (Jakarta: Erlangga, 1992), 99
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Media Relations adalah menjalin hubungan dengan media

komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media

terhadap organisasi.

Media Relations adalah merupakan bagian dari PR eksternal

yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa

sebagai sarana komunikasi antar organisasi dan publik untuk mencapai

tujuan organisasi10

Media Relations adalah menciptakan pengetahuan dan

pemahaman,menyebarkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi

untuk membangun citra positif organisasi dan untuk membangun

kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.11

Media Relations adalah hubungan antara organisasi dengan pers,

radio dan televisi secara dua arah atau dua pihak.

Media Relations adalah komunikasi public relations untuk

menjalin pengertian dan hubungan yang baik dengan media massa dalam

rangka pencapaiyan publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang.12

Beberapa definisi tersebut di atas maka humas membutuhkan media massa

dan media massa membutuhkan humas. Karena pada kenyataanya, dalam kegiatan

sehari-hari media massa dan humas saling membutuhkan dalam mengerjakan

tugasnya. Untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat, seorang humas

membutuhkan media massa. Hal ini disebabkan karena seorang humas tidak

10 Iriantara. Media Relations, 32
11 Rini Darmastuti, Media Relations, Konsep, Strategi dan Komunikasi, (Yogyakarta, Cv

Andi Of fset, 2012), 42
12 Diah Wardani, Media Relations Sarana Membangun Reputasi (Yogyakarta, Graha

Ilmu, 2008), 9
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mungkin dapat menjangkau khalayak sasarannya yang tersebar dalam sebaran

geogarfis yang luas, dengan menggunakan komunikasi secara langsung. Kalaupun

ini dilakukan, tenaga dan biayanya sangat besar jelas dibutuhkan. Oleh karena itu

untuk mempermudah kerjanya, seorang humas menggunakan media massa.

Manfaat media dalam mempengaruhi masyarakat, dengan menggunakan

media massa mempengaruhi masyarakat dalam membangun citra positif

organisasi. manfaat media massa inilah yang sangat dibutuhkan oleh seorang

humas. Penggunaan media massa merupakan salah satu strategi yang dianggap

paling efektitif  untuk membantu melakukan tugas humasdalam menjangkau

masyarakat luas. Membangun citra positif dan nama baik dengan menggunakan

media massa,  baik media cetak, media elektronik maupun internet merupakan

cara yang efektif.13

Praktisi humas tidak boleh menutup mata. Ia harus terus mengadakan

perubahan dan perbaikan agar hubungan dengan media yang selama ini tercipta

bisa terus terjaga dengan baik kiat membangun hubungan yang baik diantara

lain.14

1. Servicing the media (memahami dan melayani media), praktisi humas

yang berhsil adalah mereka yang bisa menjalin hubungan dengan media

secara baik sebab kegiatan yang dijalankan hampir lima puluh persen

berhubungan dengan media. Jadi agar tercipta hubungan yang baik

memahami serta melayani apa kebutuhan media adalah hal yang utama.

13 Darmastuti, Media Relations, 29
14 Nurudin, Hubungan Media, Konsep dan Aplikasi, (Jakarta, Pt. Raja Grafindo 2008), 47
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2. Establishing a reputations for reability (membangun reputasi sebagai

orang yang dapat di percaya). Para praktisi humas sudah sepantasnya

senang tiasa siap menyediakan atau memasok materi-materi yang akurat,

lengkap, yang terpercaya dimana saja dan kapan saja.

3. Suppliying good copi (menyediakan salinan yang baik). Salinan ini hanya

berupa data-data yang tercatak dalam kertas, tetapi juga rekaman foto,

kaset atau vidio yang berguna bagi wartawan.

4. Cooperation in providing material (bekerja sama dalam penyediaan

materi). Karena kerja praktisi humas berkaitan erat dengan wartawan,

maka kedua belah pihak harus bekerjasama dengan baik.

5. Providing verification facilities (menyediakan fasilitas verifikasi)jika para

wartawan tersebut masih sangsi dengan materi yang diberikan praktisi

humas, praktisi humas harus siap menerima wartawan yang ingin

mengadakan cek ulang materi.

6. Building personal relationship with the media (membangun hubungan

yang kokoh). Kejujuran, keterbukaan dan saling pengertian antara praktisi

humas dan wartawan sudah selayaknya dilakukan. Hanya dengan cara

seperti itulah hubungan personal yang kokoh akan terpelihara dengan baik.

Hubungan yang baik akan menghadirkan implikasi yang baik pula.

Melalui hubungan antara organisasi dengan media yang diwakili oleh

praktisi humas dan wartawan dihrapkan akan lebih baik dan positif. Dan akan

mendapatkan manfaat bagi kedua belah pihak adapun
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b. Manfaat media relations antara lain15

1). Membangun pemahaman melalui tugas dan tanggung jawab organisasi

dan media massa.

2). Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati

dan menghargai, serta kejujuran dan kepercayaan. Penyampaian atau

perolehan informasi yang akurat, jujur dan mampu memberikan

pencerahan bagi publik.

Dengan adanya manfaat media relations hendaknya dapat dirasakan oleh

kedua belah pihak yaitu humas dan media massa.

Humas mempunyai pandangan media massa (baik itu wartawan dan

institusi media) akan dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menyelesaiakan

tugasnya apabila mereka bekerjasama dengan public relations.

Media massa adalah intuisi yang berperan sebagai agent of change, yaitu

sebagai intuisi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa

dalam menjalankan paradigma media massa berperan.16

c. Peran media relations

1). Sebagai intuisi pencerahan masyarakat, yaitu peranannya sebagai media

edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik

masyarakat supaya cerdas, berpemikiran terbuka, dan menjadi masyarakat

yang maju.

15 Firsan Nova, rePublic Relations, (Jakarta, Pt, Media Bangsa, 2012), 79
16 Darmastuti, Media Relations, 79
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2). Selain itu media massa juga juga menjadi media informasi, yaitu media

yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Harapanya, informasi yang disampaikan oleh media massa kepada

masyarakat adalah informasi yang jujur, terbuka, dan benar informasi

yang disampaikan media massa masyarakat akan menjadi masyarakat

yang kaya akan informatif, masyarakat yang akan menyampaikan

informasi dengan jujur kepada media massa.  Selain itu, informasi yang

dimiliki oleh masyarakat menjadikan masyarakat sebagai masyarakat

dunia yang dapat berpartisipasi dengan kemampuanya.

3). Media massa sebagai hiburan, media massa juga menjdi intuisi budaya,

yaitu intuisi yang setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator

perkembangan budaya. Media mendorong agar budaya bermanfaat bagi

manusia bermoral.

Perkembangan fungsi humas juga memudahkan praktisi humas dalam

memilih klasifikasi informasi seperti apakah yang layak menggunakan media

massa, apakah informasi itu penting bagi masyarakat luas? atau informasi tersebut

memberikan perencanaan serta solusi bagi permasalahan masyarakat?, atau

memberi kesadaran bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap isu tertentu

dan seterusnya.
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d. Fungsi media relations secara universal.17

1). Fungsi menyiarkan informasi (to inform) : menyampaikan informasi yang

berkaitan dengan pristiwa, gagasan atau pikiran orang lain, yang dilakukan

orang lain, apa yang ddikatakan orang lain atau special event.

2). Fungsi mendidik (to iducate) : berfungsi mendidik dengan menyampaikan

pengetahuan dalam bentuk tajuk, artikel, laporan khusus, atau cerita yang

memiliki misi pendidikan.

3). Fungsi menghibur (to entertain) : memberikan pesan yang bisa

menghilangkan ketegangan pikiran masyarakat dalam bentuk berita, cerita

pendek, cerita bersambung, cerita gambar, drama sinetron, drama, musik,

dan lain-lain.

4). Funsi mempengaruhi (to influence) : fungsi mempengaruhi pendapat,

pikiran atau bahkan prilaku masyarakat inilah merupakan hal yang paling

penting dalam kehidupan masyarakat.

e. Kegitan media relations.18

Untuk lebih memahami kegiatan media relations dalam bentuk acara-acara

media relations, berikut ini dijelaskan acara-acara media relations

1). Konferensi pers ( Pers conferences).

Merupakan sebuah pertemuan para jurnalistik yang sengaja berkumpul

untuk mendapatkan informsi yang berhubungan dengan topik-topik

yang sedang hangat dibicarakan. Bisa juga konferensi pers ini sengaja

17 Wardani, Media Relations, 25
18 Darmastuti, Media Relations, 182
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dilakukan perusahaan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan

yang ada diperusahaan tersebut kepada jurnalis.

2). Rersepsi pers (pers reception).

Merupakan acara kumpul-kumpul para jurnalistik dalam kondisi yang

santai dan menyenagkan. Acara ini biasanya dilakukan secara informal

dalam suwatu acara yang sudah direncanakan dan lebih terorganisasi.

Dalam kegiatan resepsi pers ini, para pemburu berita di undang untuk

meliput sewatu acara.

3). Kunjuangan pers (faciliyi pers).

Untuk memperjelas berita yang di buat, sering kali sebuah perusahaan

atau organisasi yang mengundang wartawan atau pekerja media untuk

mengunjungi perusahaan atau organisasi mereka. Oleh karna itu, tidak

jarang pekerja media ini melakukan kunjungan ke pabrik.

4). Press call.

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang praktisi public relations

dari suwatu perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi

atau berita pada pekerja media dengan menggunakan telpon.

5). Media briefing.

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang humas untuk

memberikan  penjelasan singkat kepada para jurnalis sebelum kegiatan

dilakukan. Tujuanya, supaya setiap wartawan yang terlibat dalam acara
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tersebut mengetahui tata cara dan aturan-aturan yang belaku selama acara

berlangsung, dengan harapan supaya kegitan peliputan yang dilakukan

oleh wartawan tidak menggangu acara yang di adakan.

6). Media Evens.

Media Evens yang dimaksud disini adalah kegiatan yang dilakukan

dengan mengundang media massa (cetak maupun elektronik) ketika

perusahaan menjadi sponsor dalam launching suwatu produk.

7). Radio, Television, Newspaper, and Megazine Interviews.

Selain kegiatan media relations yang disebutkan di atas sebelumnya, ada

beberapa acara pers yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan oleh public

relations sebagai kegitan media relations, acara-acara tesebut adalah

interviu di radio, televisi, koran, maupun majalah. Yang dimaksud

interviu disini adalah media massa tesebut melakukan interviu dengan

beberapa nara sumber dari perusahaan tersebut.

8). Radio talk shows and television talk shows.

Radio takl shows dan television talk shows merupakan diskusi inter aktif

yang diadalan oleh oihak radio dan televisi dengan narasumber  dari

perusahaan atau organisasi tertentu.

9). Devlopment of your Organizations’s Own Radio or Television program.

Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengembangkan program-progaram

televisi atau program radio dari organisasi atau perusahaan itu sendiri.

10). Meeting with editors.



18

Bertemu dengan editor menjadi hal yang penting. Sayangnya, kegiatan

ini kurang menjadi perhatian karena selama ini pendekatan public

relations hanya pada penlisan release atau konverensi pers.

Dengan adanya kegitan media relations tersebut hendaknya hubungan PR

dengan media memahami kondisi dan situasi kerja masing-masing. Selain itu bisa

saling beekrja sama antar kedua belah pihak.

f. Tujuan Media Relations

Perusahaan yang menggunakan media relations, pada umunya dalah

perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan media massa dalam pencapaian

tujuan organisasi. Secara rinci tujuan media relations adalah 19

1). Untuk memperoleh publisitas yang seluas mungkin mengenai kegiatan

serta langkah lembaga/organisasi yang baik untuk di ketahui umum.

2). Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan,

ulasan, tajuk yang wajar, obyektif dan seimbang).

3). Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan

kegiatan lembaga atau organisasi.

4). Untuk melengkapi data atau informasi bagi pimpinan lembaga atau

organisasi bagi keperluan pembuatan penilaian secara tepat mengenai

situasi atau permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan

perusahaan.

19 Wardani, Media Relations, 13
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5) Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi

oleh saling percaya dan menghormati.

g. Tahapan media relations

Beberapa tahapan dan tindakan sebelum dan saat tindakan media relations

dilakukan. Tahapan media relations tersebut adalah20

1).  Mengidentifikasi krisis

Untuk mendapatkan identifikasi krisis, seorang Public Relations perlu

melakukan penelitian. Bila krisis terjadi dengan cepat, peneliti harus

dilakukan secara informal kilat.

2).  Menganalisis krisis

Seorang Public Relations bukanlah sekedar petugas penerangan yang

melulu mengandalkan aksi. Sebelum melakukan komunikasi, ia harus

melakukan analisis atas masukan yang diperoleh.

3). Mengisolasi krisis

Krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga diartikan lebih dari penyakit

biasa. Oleh karna itu untuk mencegah krisis menyebar lebih luas ia harus

di isolasi.

20Darmastuti, Media Relations, 47
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h. Hal-hal pokok prihal pers

Berikut ini adalah ringkasan atau rangkuman atas hal-hal terpenting perihal

pers yang harus diketahui oleh serang prktisi humas:

1). Kebijakan editorial. Hal ini merupakan pandangan dasar sewatu media

yang dengan sendirinya akan melandasi pemilihan subjek-subjek yang

akan dicetak atau diterbitkan. Misalya saja, ada koran-koran yang

senangtiasa memuat ulasan khusus secara singkat mengenai berbagai

macam transaksi bisnis yang terjadi setiap hari.

2). Frekuensi penerbitan. Setiap penerbitan mempunyai frekuensi

penerbitan yang berbeda-beda, bisa harian, dua kali seminggu,

mingguan, dua mingguan, bulanan, dua bulanan, atau bahkan tahunan.

Jumlah yang diterbitkan juga harus diketahui oleh praktisi humas.

3). Tanggal terbit. Kapan dan saat terahir sebuah naskah harus diserahkan

ke redaksi penerbitan yang akan datang.

4). Proses percetakan. Dewasa ini teknik percetakan yang populer di

seluruh dunia adalah teknik offset litho.

5). Daerah sirkulasi. Apakah derah sirkulasi sewatu media itu bersekala

lokal, khusus didaerah pedesaaan, perkotaan, bersekala nasional,

ataukah bersekala internasional.

6). Jangkauwan pembaca. Beberapa dan siapa yang membaca jurnal atau

media yang bersangkutan? Seorang praktisi humas juga dituntut untuk

mengetahui kelompok usia, jenis kelmin, pekerjaan, status sosial, miat
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khusus, kebangsaan, etnik, agaama, hingga ke orientasi politik dari

khalayak sewatu media.

7). Metode distribusi. Praktisi humas juga harus mengetahui metode-metode

distribusi dari sewatu media, apakah melalui toko-toko buku, penjajakan

langsung dari pintu kepintu, lewat pos atau sistem langganan, atau secara

terkontrol.

Setelah kita mengetahui kegitan, manfaat, hal-hal pokok tentang pers,

dan tujuan media relations maka hal ini di kuatkan dengan kode etik dan adanya

undang-undang pers itu sendiri.

i. Kode etik dan undang-undang pers

Hak dan kewajiban wartawan, serta sebaliknya hak dan kewajiban diatur

dalam UU pers dan kode etik jurnalistik. Wartawan berhak mendapatkan,

mengolah dan menyebar luaskan informasi- informasi terkait dengan kepentingan

pulik, namun wartawan juga harus menghargai kepentingan dan privasi sumber

atau subjek berita. Pasal 7 UU pers No. 40 tahun 1999 menegaskan” wartawan

memiliki dan menaati kode etik jurnalistik” . sementara pasal 3 kode etik

jurnalistik menyatakan “wartwan indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan

tidak menerima suap”. Pasal 3 kode etik jurnalistik juga menegaskan “Wartawan

indonesia menempuh cara-cara uang profesional dalam menjalankan tugas

jurnalistik (menunjuk identitas narasumber, menghormati privasi, tidak menyuap,

memberikan berita yang faktual dan jelas sumbernya.21

21Agus Sudibyo, Strategi Media Relations, ( Jakarta, PT. Gramedia, 2014) .Hlm 103



22

3. Publikasi

a. Definisi publikasi

Publikasi adalah penyebaran pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk

mencapai tujuan lewat media tertentu yntuk kepentingan tertentu dari dari

organisasi dan perorangan tanpa pembayaran pada media.22

Publikasi adalah penyebaran informasi secara sistematis tentang lembaga

atau perorangan.23

Publikasi adalah sesewatu yang bisa dicari atau di rekayasa. Karena secara

finitif, publisitas merupakan hasil, akibat atau dampak dari di umumkanya

informasi.24

Publikasi adalah informasi baik dalam bentuk berita, artikel, karangan

khas (human interest) yang telah ditulis atau disiarkan oleh media massa.25

Publikasi dapat meghasilkan imege, publikasi biasanya dilakukan melalui

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

Informasi yang disampaikan humas kepada pers sebgai bahan publikasi, haruslah

bersifat yang sesungguhnya dan mengandung nilai berita.

Publikasi merupakan merupakan informasi yang tidak dapat dikontrol oleh

organisasi, melaikan harus menjadi penjaga gerbang media (gateepers) seperti

reporter, editor, program director, dan lainya yang menyeleksi

22 Iriantara, Media Relatons, 190
23 Efendi, Public Relations, 102
24 Darmastuti, Media Relations, 30
25 Wardani, Media Relations, 9
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(menerima/menolak), sebagian atau seluruh item informasi yang dikirimkan

organisasi. Informasi dari berbagai sumber temasuk organisasi sebelum

diputuskan atau disiarkan, melalui proses seleksi yang sangat ketat oleh media

massa. Oleh karena, informasi organisasi yang disiarkan melalui media massa

memiliki nilai kredibiltas yang tinggi dimata khalalayak.26

Judith Rich mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk ruang kreatif

kegiatan publikasi itu, selain batasan-batasan etika. Artinya, kreatifitas yang

menghasilkan karya kreatitf dan menyenangkan dengan memberikan dampak

yang besar terhadap apa yang dipublikasikan, yaitu kreatifitas untuk mewujudkan

atau mencapai tujuan organisasi. Publikasi ini adalah penempatan berupa artikel,

tulisan, foto, atau tayangan visual yang sarat akan berita baik atau pesan yang

disampaikan itu luar biasa, penting, atau mengandung unsur-unsur emosional,

kemanusiaan, serta humor secara gratis, dan bertujuan untuk memusatkan

perhatian terhadap suwatu tempat, orang atau institusi yang dilakukan melalui

penerbitan umum.

26Wardani, Media Relations, 10.11
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Fungsi publikasi ini tidak bisa terlepas pada fungsi media massa. Josep A.

Devito megatakan bahwa fungsi dari komunikasi massa adalah27:

b. Fungsi publikasi

1). Untuk menghibur

Pada fungsi ini, media massa berusaha untuk membuat program-program

yang sifatnya menghibur masyarakat.

2). Untuk meyakinkan

Funsi media massa yang paling penting  adalah meyakinkan (to

persuade)

3). Untuk mengukuhkan

Tidak bisa dipungkiri, mengubah prilaku seseorang atau kelompok

tertentu merupakan sewatu tindakan yang sangat berat dan susah. Tetapi

media massa dengan segala kekuatan dan sumber dayanya mampu

mengukuhkan atau membuat keparcayaan, sikap, nilai dan opini dalam

kehidupan masyarakat.

4). Untuk mengubah

Media akan mengunbah pendapat, sikap, serta opini beberapa orang yang

memihak dalam suwatu masalah tertentu. Di sisi lain, media juga banyak

perubahan prilaku yang kita anggap sepele.

27 Darmastuti, Media Relations, 33-34
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5). Untuk menggerakan

Dari sudut pandang pengiklan, fungsi terpenting dari media adalah

menggerakan konsumen untuk mengambil tindakan.

6). Menawarkan etika atau sistem tertentu

Fungsi lain yang dimiliki oleh media massa adalah fungsi meng-etika

kan. Dengan mengungkapkan secara terbuka adanya penyimpangan

tertentu dari norma yang berlaku, media marangsang masyarakat untuk

mengubah situasi.

7). Menginformasikan

Fungsi yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh media massa adalah

fungsi menginformasikan.

Fungsi komunikasi inilah yang mendasari peranan publikasi, karena media

massa mengalami perkembangan saat ini, maka secara otomatis publikasi juga

berkembang.

c. Bentuk- bentuk publikasi:

1). Berita rutin: pengumuman pertemuan, konverensi pers, pameran seni,

pelatihan singkat perusahaan mengenai akuisisi, perubahan atau

pergantian personel.

2). Features: aktivitas sosial perusahaan, upaya perusahaan menunjukan

kepedulian kepada permasalahan sosial.
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3). Artikel yang berkaitan mengenai wawancara yang akan digulirkan oleh

organisasi untuk memperoleh tanggapan publik dan mendorong

pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu.

d. Jenis-jenis publikasi:

1). Publikasi murni yaitu bentuk buplikasi yang sama dengan nilai berita

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

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

peristiwa tertentu mengandung berita yang kemudian diberitakan oleh

media pers yang bersangkutan.

2). Publikasi yang sengaja yaitu bentuk publikasi yang sengaja

diselenggarakan oleh humas/PR, yakni mengadakan seminar, spesial

event lainya, kegiatan kepedulian sosial yang kemudian kegiatan

tersebut diliput dan di muat oleh media.

3). Publikasi yang dibayar yaitu merupakan suwatu bentuk publikasi yang

dibayar, misalnya membuat artikel sponsor (advetrial), sisipan

(supplemmet) atau pariwara info komersial yang kemudian di muat di

media pers dan tarif pemuatan tersebut sama dengan tarif iklan dan

promosi.28

Jadi publikasi adalah informasi yang disediakan oleh sumber luar yang di

gunakan oleh media karena informasi itu memiliki sumber media. Media tidak

menarik harga untuk menempatkan informasi ini dalam halaman surat kabar atau

dalam slot waktu radio dan televisi. Karena itu dimuat atau tidak adalah

28 Rosadi Ruslan, Kiat dan Kampanye Public Pelations, (Jakarta, PT. Raja Grafindo
Persada, 1997), 61-62
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sepenuhnya hak media massa. Sumber penyampaiyan informasi (misalnya PR

perusahaan) tidak dapat mengontrol atau menentukan agar dimuat.

B. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Ada beberapa kajian terdahulu yang memiliki kajian hampir sama dengan

diteliti oleh penulis yaitu penelitian yang pernah dilakukan oleh Juita Puspasari

(2010) meneliti tentang “Kegiatan Media Relations Puskom Publik Dalam

Membina Hubungan Baik dengan Wartawan di Lingkungan Kemenhan Republik

Indonesia”.

Dalam penelitian ini Juita menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan

Media Relations yang dilakukan oleh Puskom Kemenhan Republik Indonesia

dalam membina hubungan dengan karyawan tahun 2010 meliputi: pers release,

konferensi pers, press tour, wawancara pers, dan talk show. Sedangkan cara

membina hubungan dengan wartawan adalah berusaha memahani dan melayani

insan wartawan, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya,

menyediakan salinan yang baik, bekerjasama menyediakan materi, menyediakan

fasilitas, verifikasi dan membangun hubungan personal yang kokoh. Pelaksanaan

kegiatan media relations ini mendapat tanggapan baik dari insan pers.

Kemudian kajian terdahulu yang dilakukan oleh Hikmah Muftinah tahun

2012 tentang “ Aktivitas Media Melations Dalam Menyampaikan Informasi

Program KB di BKKBN Propinsi Riau”.

Dalam penelitian ini, hikmah menyimpulkan bahwa aktivtas media

relations yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
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Nasional Propinsi Riau dalam menyampaikan informasi program KB adalah In

House Journal (pers rlease, buletin, majalah dan brosur), konverensi pers, press

tour, press gathering, press briefing, press statetment, press interview, dan press

interview new cliping.

Dari beberapa penelitian terdahulau ditas, peneliti merasa adanya

kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menkaji tentang media relations.

Berdasarkan itulah penulis menggunakan kajian terdahulu tersebut sebagai

pedoman dan acuan untuk menyelesaikan penelitian ini yang berjudul

“Pemanfaatan Media Relations Dalam Mempublikasikan Kegitan di PT.

Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang”.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak

ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

Berdasarkan hal yang diangkat oleh penulis yaitu “Pemanfaatan Media Relations

Dalam Mempublikasikan Kegiatan di PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang.

Salah satu fungsi Media Relations adalah sebagai penghubung antara

perusahaan dengan publiknya, hal itu dipergunakan untuk membangun citra

positif perusahaan dimata publiknya. IKPP merupakan perusahaan yang

membangun citra ditengah masyarakat. Dengan adanya hal tersebut penulis

mengkaji bagaimana IKPP memanfaatkan media relations untuk membangun

citra perusahaan dimata publiknya adapun kerangka pikir penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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Press Call.

Keterangan gambar : 2 :1

Sebagai salah satu perusahaan kertas dan bubur kertas yg terbesar di

Indonesia serta sebagai komunikator. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang

Memiliki beberapa program/pesan diantaranya adalah :

1. Program penghijauan/kelestarian lingkungan.

2. Program peternakan dan perikanan.

3. Program pemberdayaan masyarakat.

4. Program pendidikan.

5. Program kesehatan.

6. Program ekonomi.

Keenam program/pesan tersebut dibuat oleh perusahaan agar diketahui

oleh masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar pabrik pada khususnya

agar masyarakat mau menerima perusahaan dengan baik oleh karena itu

perusahaan melalui media relations ingin mempublikasikan program tersebut

melalui media dalam hal ini adalah media massa :

1. Elektronik.

2. Cetak.

berikut adalah kegiatan media relations PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Perawang melalui media elektronik :

3. Peliputan kegiatan.

4. Radio talk show.
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5. Press call.

6. Konverensi pers.

Serta kegiatan media relations PT Indah Kiat melalui media cetak diantranya :

7. Penyebaran pers release.

8. Kunjungan pers.

9. Wawancara pers.

Melalui Kegiatan media relations tersebut  PT Indah Kiat Pulp & Paper

Tbk Perawang yang dipulikasikan melaui media cetak dan elektronik ini ditujukan

kepada komunikan dalam hal ini adalah :

1. Masyarakat umum.

2. Masyarakat sekitar pabrik

Dengan adanya kegitan tersebut PT IKPP Tbk. Perawang mengharapkan

agar mendapatkan efek yang begus agar perusahaan bisa mendapatkan citra yang

positif dari masyarakat pada umumnya serta masyarakat sekitar pada khususnya.

Rangkaian keterangan diatas adalah jalan yang di tempuh oleh PT Indah

Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang untuk membangun citra yang positif dari

masyarakat pada umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya pada gambar

tersebut terlihat jelas bahwa PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang

memanfaatkan media relations untuk mempublikasikan kegiatan/program yang

dibuat perusahaan adanya media massa berbagai kegiatan yang dialkukan oleh

perusahaan diketahui oleh masyarakat.
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Dalam hal ini penulis mengkaji dibagian kegiatan media relations yang

terdapat ligkaran yang sudah ditandai agar tertera jelas pokok kajian yang penulis

teliti dalam penelitian ini penulis juga memaperkan bahwa kegiatan diatas adalah

kegiatan yang dilakukakan PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang guna

terciptanya feed back yang positif dari masyarakat.
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