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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada era saat ini, banyak bermunculan organisasi baik yang dikelola 

pemerintah maupun swasta. Di setiap instansi tersebut, hampir semuanya 

memiliki humas. Keberadaan humas ini memiliki peran yang sangat penting bagi 

kelangsungan jalannya suatu instansi. Dimana, humas ini sebagai perantara atau 

jembatan antara sebuah instansi dengan masyarakat. Dalam praktiknya, humas 

dituntut untuk bisa menjalin dan membina hubungan yang baik dengan publiknya 

baik secara internal maupun eksternal agar terciptanya sebuah citra positif.Dalam 

sebuah instansi, sebuah citra dibutuhkan untuk memperoleh opini yang positif dari 

publiknya. Maka dari itu, humas harus membuat beberapa strategi untuk 

meningkatkan citra instansi tersebut. 

Humas merupakan rangkuman kegiatan komunikasi yang terencana, baik 

itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya 

dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilandaskan rasa saling 

pengertian (Frank Jefkins, 2003:10). Artinya humas selalu melakukan segala 

sesuatu dengan  terencana baik. Contohnya saat akan ada jumpa pers, humas telah 

membuat rencana untuk siapa saja yang akan diundang, bagaimana kegiatan 

terselenggara serta humas  menyiapkan materi untuk jumpa pers. Hal-hal tersebut 

dilakukan agar sebuah instansi memperoleh dukungan dari khalayaknya dan dapat 

menjalankan peran serta fungsinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.  
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  Pada hakekatnya, humas merupakan sebuah proses komunikasi antara 

organisasi dengan publiknya untuk menjalin hubungan yang baik agar tercipta 

citra serta tercapai tujuannya. Citra adalah sesuatu yang sangat penting bagi 

sebuah instansi. Dinama, jika sebuah instansi memiliki citra yang positif maka 

akan muncul opini publik yang baik positif. Salah satu pendukung dari kinerjanya 

humas adalah media massa. Penggunaan media massa dalam kegiatan hubungan 

masyarakat ini pada umumnya berupa publicity dan advertising. Membahas media 

dalam kehumasan, sebenarnya yang menjadi permasalahan ialah bagaimana 

memilih media yang tepat dalam kegiatan humas. Tujuannya agar suatu instansi 

dapat mencapai hasil yang efektif serta efisien. Perkembangan media saat ini 

sangatlah pesat dan media saat ini menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari. 

Banyak bermunculan media-media baru saat ini telah mengubah serta 

mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu (Ehsan 

Khodarahmi,2009:535). 

  Dalam memahami media massa, penting juga bagi praktisi humas untuk 

mengetahui bagaimana cara kerja media. Cara kerja media disini bukan hanya 

sekedar bagaimana media massa memproduksi isi media massa seperti yang kita 

inginkan. Namun bagaimana produk media itu dipersepsi oleh publiknya 

mengingat bagaimana pentingnya fungsi media di dalam lembaga pemerintahan 

(Iriantara, 2008:154 ). Contohnya, saat terjadi kasus korupsi yang melibatkan lima 

anggota PNS di lingkungan pemkab Boyolali. Media diminta untuk tidak 

membesar-besarkan berita ini agar tidak muncul opini publik yang negatif. 

Sebaliknya, humas berusaha membendung berita-berita ini dengan melemparkan 
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isu-isu yang positif ditengah masyarakat. Namun isu-isu yang diberikan kepada 

masyarakat dapat dipertanggung jawabkan. Contohnya seperti adanya berita 

tentang tambahan kuota pupuk bagi petani, bantuan raskin sudah berjalan lancar 

serta penghargaan yang di peroleh oleh kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan 

oleh humas agar pemberitaan negatif yang beredar di mayarakat tidak 

mempengaruhi citra pemkab Boyolali. 

Iriantara (2008:80) menyatakan bahwa mengelola relasi yang baik dengan 

media menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan humas. Bahkan di 

banyak organisasi, ukuran keberhasilan humas seringkali didasarkan pada jumlah 

pemberitaan yang di siarkan di media massa. Tentunya hal ini didasarkan 

anggapan bahwa dengan adanya pemberitaan melalui media massa maka 

informasi bisa disebarluaskan pada publik-publik organisasi tersebut.Menurut 

Lesly dalam Iriantara (2008:29) menjelaskan bahwa media relations sebagai 

berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau 

merespon kepentingan media terhadap organisasi. Apa yang diuraikan Lesly ini 

lebih pada sisi manfaat yang di peroleh organisasi dan kegiatan yang di lakukan 

organisasi dalam menjalankan media relations. 

Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan suatu lembaga pemerintahan 

yang menangani tentang otonomi daerah. Humas Pemerintah Kabupaten  

(Pemkab)  Boyolali bertugas memberikan informasi kepada publik tentang 

kebijakan yang akan dan telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan 

menjalin hubungan yang baik dengan publiknya. Salah satu langkah yang diambil 

humas Pemkab dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik adalah 
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menggunakan media massa. Peranan media massa pada saat ini sangat kuat dalam 

menyebarkan informasi ke masyarakat. Banyak instansi/perusahaan yang 

memanfaatkan media massa sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan-kebijakan 

informasi sebuah instansi. Dengan membina dan menjalin hubungan yang baik 

dengan media massa, maka akan meningkatkan citra dan reputasi sebuah instansi. 

Dengan adanya media relations ini, maka sebuah pemerintah dapat bekerjasama 

untuk publikasi dan meningkatkan citra positif. Media relations bisa dianggap 

penting karena menjadi penghubung antara suatu lembaga dengan publiknya 

(Iriantara, 2005:23). 

Media massa yang digunakan oleh Humas pemerintah Kabupaten Boyolali 

adalah surat kabar, billboard, baliho, radio dan televisi. Surat kabar dan radio 

merupakan alat yang paling efektif untuk mempengaruhi khalayak. Selain sebagai 

sumber informasi, media massa juga sumber dari pembentukan opini publik. 

Dengan kemampuan yang dimiliki oleh media dalam mempengaruhi pikiran, 

sikap, perilaku, dan pendapat maka media tidak bisa dilepaskan dari kegiatan 

humas. Dengan kemampuan yang dimiliki media massa dalam menyebarkan 

informasi ke publik, maka humas pemkabmenjalin hubungan yang baik dengan 

media massa dalam kegiatan media relations. 

Perananan humas dan protokol Pemkab Boyolali sangat di perlukan untuk 

mengatasi masalah jika terjadi suatu konflik, maka humas berusaha membendung 

opini negatif di masyarakat serta perlunya rasa keterbukaan antara masyarakat 

dengan humas. Dengan demikian, diperlukan manajemen serta strategi-strategi 

yang sudah terencana sebelumnya. Membangun sebuah kepercayaan dan opini 
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positif di dalam masyarakat di butuhkan usaha-usaha yang sudah terencana, 

karena lembaga pemerintahan saat ini mendapatkan tuntutan-tuntutan dari 

masyarakat luas agar memberi perubahan yang lebih baik lagi. 

Sebuah instansi wajib melakukan media relations untuk mendukung 

berjalannya sebuah organisasi tersebut. Dengan pemberitaan yang positif, maka 

dapat menimbulkan citra serta kepercayaan di mata masyarakat. Maka dari itu, 

keberhasilan sebuah lembaga pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari peran media 

massa itu sendiri. Terjalinnya hubungan yang harmonis dengan media tersebut, 

maka sebuah media juga akan meyebarkan informasi dan kegiatan lembaga 

pemerintahan dengan cara yang positif. Namun jika humas tidak memiliki 

hubungan yang baik dengan media maka akan menyebabkan citra yang negatif di 

mata masyarakat. Dengan tidak harmonisnya hubungan tersebut maka tugas dan 

fungsi humas tidak akan berjalan dengan sesuai dan akan menimbulkan opini 

publik yang negatif. 

Jika saat ini suatu lembaga tidak melakukan kerjasama dengan media 

massa, maka sebuah lembaga tersebut akan mengalami kesulitan dalam 

melakukan publikasi. Media massa saat ini sudah menjadi bagian dari orang 

banyak di dalam masyarakat bahkan setiap kegiatan yang dilakukan selalu 

melibatkan media massa. Media massa saat ini juga mempunyai peran sebagai 

penjaga dan pemerhati kinerja pemerintahan. Dengan adanya kerjasama tersebut, 

maka diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi Pemkab dalam 

meningkatkan citra serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 
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  Penelitian sejenis juga pernah dilakukan oleh Asri Martiana (2010), 

Universitas Mercu Buana dengan judul “Strategi Media Relations Humas PT. 

Jamsostek (Persero) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan. Rumusan 

masalahnya adalah bagaimana implementasi program peningkatan kesejahteraan 

peserta (DPKP) dalam meningkatkan citra PT jamsostek dan bagaimana 

peningkatannya melalui DKPK?, maka hasil penelitiannya adalah kegiatan media 

relations yang dibangun dan dikembangkan oleh PT Jamsostek dengan media 

adalah untuk menjangkau khalayaknya guna meningkatkan pencitraan, 

kepercayaan, dan tercapainya tujuan perusahaan. Dalam menjalin dan menjaga 

hubungan tersebut biro humas menngunakan strategi baik secara formal maupun 

informal. 

  Selain itu, ada juga Setiyadi Raharjo (2009) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan judul penelitiannya Strategi Media Relations pemerintah 

kabupaten Boyolali (Studi deskriptif kualitatif tentang strategi humas pemerintah 

kabupaten Boyolali dalam menjalin hubungan dengan media). Rumusan 

masalahnya adalah  bagaimanakah strategi pemkab Boyolali dalam menjalin 

hubungan dengan media. Hasil peelitiannya adalah dalam penggunaan media 

Press Releasewartawan dikonfirmasi terlebih dahulu jika Pemkab Boyolali akan 

mengadakan kegiatan atau acara penting. Selama pelaksanaan kegiatan 

tersebut, pihak Pemkab Boyolali telah memberikan informasi yang jelas dan 

terbuka bagi wartawan. Adanya kerjasama antara pemkab dengan media dalam 

penyediaan materi, seperti membagikan press release kepada media. Dengan 

tujuan agar informasi yang akan ditulis di media baik dan jelas. Konferensi Pers 
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(Press Conference) di Pemkab Boyolali lebih ditujukan untuk sosialisasi agenda 

kegiatan maupun kebijakanyang akan berlaku. Dalam konferensi pers, 

selain melibatkan media secara langsung, Pemkab Boyolali juga memanggil 

masyarakat untuk menjelaskan sosialisasi program kebijakan yang akan dilakukan 

Pemkab Boyolali. Di lingkungan Pemkab Boyolali, kegiatan Resepsi Pers (Press 

Reception) danPress Gathering lebih ditujuan kepada kegiatan sosial maupun 

informal. Melalui kegiatan sosial yang bersifat infomal, maka diharapkan dapat 

tercipta hubungan yang akrab antara Pemkab Boyolali sebagai pemegang 

kebijakan dengan rekan rekan media sebagai sarana penyedia 

informasi kepada masyarakat. 

  Perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan diteliti adalah: Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asri Martiana, ia 

lebih menekankan implementasi dan peningkatan kegiatan yang telah dilakukan 

oleh PT Jamsostek, sedangkan peneliti akan meneliti strategi humas dalam 

membina hubungan baik dengan media massa untuk meningkatkan citra positif 

serta apa saja kegiatan media relations yang dilakukan. Persamaan pada penelitian 

ini adalah sama-sama melakukan kegiatan media relations. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian terdahulu yang kedua milik Setiyadi Raharjo adalah ia lebih 

menekankan pada kegiatan media relationsnya dalam rangka menjalin hubungan 

dengan media. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada 

strategi humas serta kegiatan media relations yang dijalankan untuk 

meningkatkan citra pemkab Boyolali. 
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 Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Strategi 

Humas Pemkab Boyolali dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten 

Boyolali (Studi Deskriptif Kualitatif  Media Relations Humas Pemkab dalam 

Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Boyolali)” 

B. Rumusan Masalah 

  “Bagaimana strategi humas pemerintah kabupaten boyolali dalam 

meningkatkan citra pemerintah kabupaten Boyolali melalui media relations?” 

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahuai strategi apa yang digunakan oleh humas pemerintah 

kabupaten dalam meningkatkan citra pemerintah kabupaten Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

  Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam dunia 

ilmu komunikasi khususnya tentang strategi humas dalam kegiatan media 

relations. 

2. Secara Praktis 

  Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan bahan evaluasi 

untuk pemerintah kabupaten Boyolali dalam menjalin hubungan dengan media. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi  

  Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin communication, dan perkataan 

ini bersumber pada kata communis. Arti communis disini adalah sama, dalam arti 

kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi 
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berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna 

mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Secara etimologis komunikasi berati 

proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. (Onong 

Uchjana, 2008 : 3). 

  Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan 

sejumlah orang, dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain yang 

mengandung tujuan. Dari segi paradigmatis, komunikasi dapat disimpulkan 

sebagai proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung 

secara lisan maupun tak langsung melalui media. Selain itu, komunikasi juga 

berperan penting dalam sebuah organisasi atau lembaga. Suatu organisasi di 

bentuk karena mempunyai tujuan dan terjalinnya hubungan komunikasi yang 

harmonis antara keduanya. 

  Menurut Redding dan Sanborn dalam (Syaiful Rohim, 2009:110) 

komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam 

organisasi yang kompleks. Komunikasi organisasi sangat penting untuk dipelajari 

karena ada beberapa arus dalam komuikasi yang berlangsung dalam suatu 

organisasi, yaitu arus vertikal yang terdiri dari komunikasi ke bawah (downward 

communication), komunikasi ke atas (upward communication) serta arus 

komunikasi yang berlangsung antara bagian ataupun karyawan dalam jenjang atau 

tingkatan yang sama. Arus komunikasi ini dikenal dengan nama komunikasi 

horisontal (Syaiful Rohim, 2009:108). 
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2. Humas  

2.1 Pengertian humas 

 Menurut Haris Munandar (2003: 10) menerjemahkan definisi humas dari 

Franks Jefkins yaitu “ humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan 

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu 

organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan – tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. “ 

Istilah hubungan masyarakat (humas) atau biasa disebut dengan public 

relations memiliki posisi yang sangat penting di suatu lembaga pemerintahan 

maupun swasta. Hal tersebut dikarenakan humas merupakan juru bicara dari 

sebuah organisasi. Humas juga menentukan kesan yang positif dai sebuah 

organisasi di mata masyarakat. Hubungan dengan masyarakat akan menentukan 

bagaimana organisasi tersebut berjalan di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata 

lain, humas berperan untuk membangun hubungan komunikasi antara organisasi 

dengan masyarakat. 

2.2 Peran humas 

Menurut Komarudin ( 2014 : 195) menjelaskan secara rinci enam peran 

utama humas adalah sebagai berikut :  

1. Sebagai komunikator, yaitu humas berperan membuka akses dan saluran 

komunikasi dua arah, antara instansi dan pbliknya baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui sarana kehumasan. 
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2. Sebagai fasilitator, yaitu humas berperan menyerap perkembangan situasi 

dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Sebagai desiminator, yaitu humas berperan dalam pelayanan informasi 

terhadap internal organisasi dan publiknya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi. 

4. Sebagai katalisator, yaitu humas berperan dalam melakukan berbagai 

pendekatan dan strategi guna mempengaruhi sikap dan pendapat publik 

untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publik. 

5. Sebagai konselor, advisor, dan interprator, yaitu humas merupakan 

konsultan, penasehat, dan penerjemah kebijakan pemerintah. 

6. Sebagai prescriber, yaitu humas berperan sebagai salah satu instrumen 

strategis pemimpin puncak penentu kebijakan. 

  Namun dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran utama dari 

humas adalah menjalin hubungan yang baik dengan publiknya baik secara internal 

maupun eksternal sehingga akan tercipta opini yang positif di mata masyarakat. 

2.3 Strategi Humas 

  Peran humas dalam membangun sebuah citra di organisasi membutuhkan 

strategi yang terencana agar bisa terlaksana. Strategi merupakan bagian dari suatu 

terencana, sedangkan rencana adalah produk dari suatu perencanaan yang pada 

akhirnya perencanaan merupakan suatu fungsi dari proses manajemen (Soemirat, 

2012: 90). Dengann demikian tidaklah lengkap peran humas dalam membangun 

dan meningkatkan citra tanpa adanya strategi yang digunakan. Sebuah strategi 
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yang tidak dilengkapi dengan aktivitas yang nyata di lapangan juga tidak akan 

membawa hasil yang maksimal. Bahkan yang muncul akan citra negatif terhadap 

pembuat program tersebut dan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat  

  Selain uraian diatas, menurut Widjaja (1993:59-60) strategi humas 

diarahkan untuk meningkatkan mekanisme komunikasi dua arah antara lembaga 

dengan sasaran humas agar hasil-hasil yang dicapai oleh lembaga dapat dikenal. 

Humas berfungsi untuk menimbulkan iklim yang dapat mengembangkan 

tanggung jawab dan partisipasi seluruh sasaran humas untuk ikut serta 

mewujudkan tujuan. 

3. Humas Pemerintahan 

  Setiap instansi pemerintahan pasti memiliki devisi humas yang bekerja 

untuk melakukan pendekatan dengan publik dan meningkatkan citra organisasi 

untuk mencapai visi dan misi dalam organisasi tersebut. Humas pemerintahan 

memiliki tugas untuk menyebarkan informasi serta kebijakan-kebijakan pada 

masyarakat. Humas pemerintahan juga harus bisa menerima setiap aspirasi dari 

masyarakat agar memperoleh kepercayaan dari publik. Selain itu, pelayanan serta 

sikap yang baik juga akan mempengaruhi citra dari lembaga itu sendiri. Untuk 

membentuk sebuah citra diperlukan menjalin dengan relasi-relasi media yang 

sebanyak mungkin.  

  Peran strategis humas juga telah di atur dalam peraturan menteri yang 

terkait yaitu menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI 

Nomor 55 tahun 2011 tentang pedoman umum hubungan media di lingkungan 

instansi pemerintah. Fungsi humas pemerintah sesuai peraturan menteri di atas 
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adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberi pelayanan informasi 

kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi 

tentang program, kebijakan, produk dan jasa lembaga, menciptakan hubungan 

internal dan eksternal yang dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan 

pemangku kepentingan. 

  Terbatasnya wewenang humas, hal ini bertalian erat dengan statusnya dan 

kedudukan humas dalam struktur organisasi pada masing-masing instansi. 

Kekurangan humas dalam menjalankan fungsinya, ini dapat di cari sebabnya, 

disamping terbatasnya wewenang yang di berikan masih belum memadai letak 

humas pada struktur organisasi pemerintahan (Widjaja, 1994:64). 

  Disisi lain, petugas humas juga harus mengerti serta memahami apa yang 

diinginkan khalayak  dengan memiliki rasa keterbukaan terhadap pelayaannya. 

Pejabat humas sebetulnya tidak harus peka terhadap kritik pers selama kritik itu 

tidak menyinggung masalah yang bersifat pribadi, sebab biasanya kritik pers 

tersebut bersifat membangun karena masih terdapat kelemahan serta kekurangan 

dalam pelayanannya. 

  Hubungan media menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh instansi 

pemerintah dan media serta pemangku kepentingan karena : 

a. Instansi pemerintah merupakan sumber infomasi mengenai kebijakan 

publik yang disebarluaskan oleh media 

b. Media merupakan saluran informasi yang mempunyai jangkauan luas 

dalam membentuk opini serta menyerap aspirasi publik 
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c. Masyarakat luas serta pemangku kepentingan merupakan pihak yang 

menjadi sasarn kebijakan publik dan terkait erat dengan hubungan media 

d. Hubungan media yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan 

merupakan harapan semua pihak 

e. Hubungan media harus dapat membangun citra dan reputasi instansi 

pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik 

(Komarudin, 2014:253). 

  Humas pemerintah bertugas memberikan infromasi kepada publiknya 

mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. 

Selain itu, pelayanan dan sikap yang baik sangat penting demi terciptanya 

pengertian antara publik dan pemerintahan. Jadi pada dasarnya tugas humas 

pemerintah adalah: 

1. Memberikan penerangan dn pendidikan kepada masyarakat tentang 

kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah, serta 

memberika pelanyanan kepada masyarakat berupa informasi yang 

diperlukan secara terbuka, jujur, dan objektif. 

2. Memberikan bantuan kepada media berita berupa bahan-bahan informasi 

mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, 

termasuk fasilitas peliputan kepada media berita untuk acara-acara resmi 

yang penting. 

3. Mempromosikan kemajuan pembangunan ekonomi dan kebudayaan yang 

telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam negeri, maupun 

khalayak luar negeri. 
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4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya 

menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada 

pimpinan instansi-instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input. 

4. Citra  

  Citra merupakan suatu wujud dari tujuan sebuah organisasi untuk 

memperoleh opini yang positif dimata masyarakat. Menurut Bill Canton 

mengatakan bahwa citra merupakan kesan, perasaan, gambaran diri public 

terhadap perusahaan; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, 

orang atau organisasi (seperti dikutip dalam Soemirat, 2012 : 113). Citra itu 

sendiri perlu sengaja diciptakan agar bernilai positif dan citra merupakan salah 

satu hal penting didalam sebuah perusahaan atau organisasi. Citra itu sendiri 

merupakan suatu hal yang masih abstrak yang tidak bisa dinilai secara matematis 

dan hanya bisa dirasakan. 

  Namun sejauh ini, penilaian tentang citra suatu organisasi ditentukan oleh 

humas dari organisasi tersebut. Dimana humas dari organisasi harus mampu 

menciptakan opini yang positif agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. 

Berikut ini ada empat jenis citra menurut Frank Jefkins seperti yang dikutip dalam 

Soemirat dan Ardianto (2012: 117) : 

a) The mirror image (cerminan citra) yaitu bagaimana dugaan (citra) manajemen 

terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaanya. 

b) The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat pada publik 

eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau menyangkut miskinnya informasi 
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dan pemahaman publik eksternal. Citra ini biasanya bertentangan dengan mirror 

image. 

c) The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen menginginkan 

pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan untuk sesuatu yang baru 

sebelum publik eksternal memperoleh informasi secara lengkap. 

d) The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah individu, kantor cabang 

atau perwakilan perusahaan lainnya dapat membentuk citra tertentu yang belum 

tentu sesuai dengan keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan. 

 Berikut ini adalah bagan dalam proses membangun citra : 

 

 

Sumber : ( pembuat model: Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto) 

  Citra sebuah organisasi tentunya tergantung pada kondisi dimana 

organisasi itu sendiri. Dalam membangun citra ada berbagai langkah dan strategi 

yang harus dilakukan. Citra yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jika 

sebuah lembaga ini telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat serta mampu 

menimbulkan opini publik yang positif di mata masyarakat. 

5. Media Relations 

  Strategi yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan citra 

positif biasanya melakukan kegiatan media relations. Menurut Lesly dalam 

sumber  komunikator  pesan komunikan efek 

perusahaan, 
lembaga, 
organisasi 

divisi humas 
kegiatan-
kegiatan 

publik-
publik 
humas 

citra publik 
terhadap 
lembaga 



17 
 

(Iriantara, 2008:28) media relations adalah hubungan dengan media komunikasi 

untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap 

organisasi. Media relations itu berkenaan dengan media komunikasi. Media 

komunikasi ini diperlukan karena menjadi sarana yang sangat penting dan efisien 

dalam berkomunikasi dengan publiknya. Media relations itu pada dasarnya 

berkenaan dengan pemberitaan informasi atau memberi tanggapan pada media 

pemberitaan atas nama organisasi. Media relations itu merupakan fungsi khusus 

di dalam satu kegiatan atau program PR. Karena peranan hubungan media dan 

pers dalam kehumasan tersebut dapat sebagai saluran dalam penyampaian pesan 

maka upaya peningkatan pengenalan dan informasi atau pemberitaan dari 

publikasi humas merupakan prioritas utama. 

  Dalam kegiatan publikasi humas sering mengadakan hubungan dengan 

wartawan atau pers baik secara fungsional maupun individual dalam berbagai 

acara tertentu. Pada dasarnya ada beberapa kegiatan humas yang berhubungan 

dengan media seperti menurut Komarudin ( 2014:255-257) : 

1. Temu media  (Media gathering), adalah kegiatan temu muka antara humas 

pemerintah dengan sejumlah media secara informal untuk menciptakan 

hubungan personal yang lebih intensif. 

2. Arahan media (media briefing), adalah kegiatan temu muka antara humas 

dan sejumlah pimpinan media secara formal untuk menyampaikan arahan 

tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan guna memberikan 

pemahaman yang lebih baik kepada para pemimpin media. 
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3. Konferensi media ( media conference), adalah kegiatan temu muka antara 

humas dengan media untuk menyampaikan informasi resmi dengan 

sasaran terciptanya komunikasi dua arah yang timbal balik dengan 

wartawan media agar informasi diterima dengan sempurna dan tidak 

disalahtafsirkan sehingga didapatkan publikasi positif terhadap informasi 

tersebut. 

4.  Siaran media (media release), adalah kegiatan pengiriman berita secara 

berkala kepada media dengan sasaran agar media mendapatkan aktualitas 

beritamengenai perkembangan kebijakan pemerintah dan 

mempublikasikannya di media masing-masing. 

5. Kunjungan media (media visit), adalah kegiatan kunjungan instansi 

pemerintah ke kalangan  media untuk lebih mengenal dan mendapat 

gambaran secara langsung mengenai proses dan aktivitas operasional 

media. 

6. Wawancara media (media interview), adalah mengundang media tertentu 

untuk mewawancarai pimpinan instansi pemerintah mengenai isu-isu 

aktual.  

7. Pendidikan dan pelatihan media (media training and education), adalah 

program pendidikan dan pelatihan untuk media yang diselenggarakan oleh 

humas pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang instansi 

pemerintah.  
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8. Pelemparan isu media (media pitching),  adalah kegiatan humas 

pemerintah melemparkan gagasan atau topik tertentu yang sangat penting 

kepada media secara eksklusif agar dapat di publikasikan. 

9. Informasi media (media informasi), adalah penyampaian informasi kepada 

media agar dapat dipublikasikan atau disebarluaskan. 

10. Ajang media (media event), adalah kegiatan humas untuk memberikan 

penghargaan dan mengapresiasi kontribusi media terhadap liputan 

perkembangan instansi pemerintah.  

11. Peninjauan media (media tour), adalah kegiatan humas mengundang dan 

menfasilitasi media tertentu untuk mengikuti perjalanan dan kunjungan 

terkait dengan kegiatan humas pemerintah.  

 Semua kegiatan tersebut dilakukan agar mendapat kepercayaan 

dari masayarakat serta terciptanya hubungan yang harmonis serta saling 

menguntungkan. Dasar-dasar dalam media relations terdiri atas landasan 

pemikiran, arti penting, prinsip, etika, jenis, dan khalayak (Komarudin, 

2014: 96). 

5.1 Tujuan Media Relations 

  Lembaga yang menjalankan tugasnya menggunakan media relations pada 

umumnya adalah lembaga yang sangat membutuhkan dukungan dari media massa 

untuk mencapai tujuannya. Menurut Rachmadi (1994 : 56) secara rinci tujuan 

media bagi organisasi adalah: 

a. Memperoleh publisitas seluas mungkin tentang kegiatan serta langkah 

organisasi yang dianggap baik untuk diketahui publik. 
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b. Memperoleh tempat dalam pemberitaan media secara obyektif, wajar dan 

berimbang mengenai hal-hal yang menguntungkan organisasi. 

c. Memperoleh umpan balik mengenai upaya dan kegiatan organisasi. 

d. Melengkapi data bagi pimpinan organisasi untuk keperluan kebijaksanaan. 

e. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang didasari rasa 

saling percaya dan menghormati.  

5.2 Manfaat Media Relations 

  Melalui hubungan media relations ini diharapkan adanya jalinan 

komunikasi yang positif antara humas dan media. Dengan demikian manfaat dari 

media relations ini dapat dirasakan oleh keduanya. Menurut Wardhani,manfaat 

media relations (seperti dikutip dalamAde Irwanto, 2010:35) adalah: 

a. Membangun pemahaman melalui tugas dan tanggunga jawab organisasi 

dan media massa 

b. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati 

dan menghargai, kejujuran serta kepercayaan 

c. Penyampaian informasi yang akurat jujur dan mampu memberikan 

pencerahan bagi publik. 

  Praktik media relations dapat saja dijalankan sebagai salah satu strategi 

komunikasi yang dijalankan oleh oraganisasi. Artinya, setelah kita merumuskan 

permasalahan, menganalisis kemungkinan penyelesainnya, dan merumuskan 

kebijakan yang akan diambil, di dalamnya sudah diperhitungkan dimensi media 

relationsnya. Dalam merencanakan program atau kegiatan humas secara 



21 
 

keseluruan, media relations termasuk salah satu bentuk kegiatan yang hendak 

dijalankan (Iriantara, 2008:34). 

5.3 Prinsip media relations 

  Humas pemrintahan dan media tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya. Kedua pihak saling membutuhkan, saling menguntungkan, memiliki 

sinergi yang positif, dan berkelanjutan. Humas pemerintahan merupakan sumber 

informasi bagi media, dan sebaliknya, media merupakan sarana publisitas agar 

kepercayaan masyarakat meningkat. Dalam berhubungan dengan media, praktisi 

humas pemerintah menggunakan prinsip sebagai berikut (Komarudin, 2014:253) : 

1. Memahami dan melayani media, mampu menjalin kerjasama dengan 

media, dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan  

2. Membangun citra dan reputasi yang baik 

3. Menyediakan informasi yag baik, akurat, tepat, dan jelas antara lain 

salinan naskah pidato, dokumen kebijakan, dan reproduksi foto 

4. Mendokumentasikan serta mengarsipkan data dan informasi humas 

pemerintah 

5. Bekerja sama mempersiapkan wawancara atau temu pers dengan tokoh-

tokoh tertentu 

6. Memberi kesempatan kepada wartawan untuk membuktikan kebenaran 

7. Membangun hubungan personal yang kokoh dan positif 

8. Membangun dan memelihara keterbukaan, kejujuran, kerjasama dan sikap 

saling menghormati. 
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 Hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara humas 

pemerintah dan media merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan fungsi humas pemerintah. Hubungan media harus dapat 

mengakomodasi kepentingan masing-masing instansi pemrintah dan media 

massa. Hubungan media yang baik harus mendukung pancapaian maksud, 

tujuan, dan sasaran, menegakkan asas, berada pada ruang lingkup yang telah 

ditetapkan (Komarudin, 2014:252). 

 Selain itu, menurut Iriantara (2008 : 54) dalam program atau kegiatan 

media relations, strategi yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya pun 

setidaknya ada tiga pilihan. Misalnya kita melakukan pendekatan skenario, 

pendekatan permasalahan kritis dan pendekatan sasaran. Selain itu, di dalam 

dunia media relations terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman 

dalam berhubungan dengan media massa yakni menurut (Iriantara,2008:92) : 

a. Memperhatikan tenggat waktu media massa 

b. Jangan pernah berbohong ( bicara benar atau diam ) 

c. Mengembangkan kedekatan dan hubungan akrab dengan media 

d. Menjadi narasumber yang berharga 

e. Jangan membuka pertengkaran yang tak perlu 

  Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan acuan dan dikembangkan menjadi 

strategi dalam media relations.  Dengan demikian, dalam mengembangkan 

strategi ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. 
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5.4 Strategi Media Relations 

 Dalam menjalankan kegiatan media relations, dibutuhkan beberapa 

strategi yang harus dijalankan. Menurut Iriantara, ada tiga strategi dalam 

melakukan kegiatan media relations. Berikut penjelasannya: 

a. Mengelola Relasi 

 Dalam kegiatan humas, hubungan antar relasi sangat penting untuk 

mendukung setiap kegiatan humas. Tujuannya agar setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh humas agar dapat tersampaikan kepada masyarakat. 

hubungan yang baik dengan media massa serta wartawanya menjadi point 

penting dalam mengelola relasi. Di dalam sebuah organisasi, ukuran 

keberhasilan kegiatan humas sering didasarkan pada pemberitaan yang 

disiarkan oleh media massa. Bila berita tentang organisasi tersebut dimuat 

pada media cetak yang besar dan berpengaruh maka akan dipandang lebih 

bergengsi daripada media lokal yang kecil. 

 Dalam menjalin hubungan yang baik dengan relasinya, maka 

diperlukan komunikasi yang efektif. Hal ini agar semakin eratnya 

hubungan diantara kedua belah pihak dan akan menimbulkan rasa saling 

membutuhkan satu sama lainnya. Selain itu, menjalin hubungan dengan 

media massa diperlukan karena pada dasarnya media iulah sangat 

diperlukan dalam kegiatan kehumasan (Iriantara, 2008:80-81). 

b. Mengembangkan Strategi 

 Jika hubungan antara humas dan relasinya sudah berjalan baik, 

maka humas harus terus melaksanakan strategi yang sebelumnya serta 
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mengembangkannya lagi. Mengembangkan strategi ini dilakukan agar 

humas juga dapat melakukan evaluasi dari strategi yang sudah dijalankan 

sebelumnya. Sisi lain yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan 

strategi adalah posisi lembaga kita dalam komunitasnya. Artinya, apakah 

lembaga tersebut bersifat bisnis atau tidak. Jika lembaga tersebut bergerak 

dibidang bisnis maka harus memperhatikan kompetitornya. Dengan 

demikian, dalam mengembangkan strategi ada beberapa hal yang mesti 

diperhatikan (Iriantara, 2008:94). 

c. Mengembangkan Jaringan 

 Hal yang terpenting dalam media relations adalah 

mengembangkan jaringan. Mengembangkan jaringan dikatakan sangat 

penting karena dengan memperluas jaringan humas lebih mudah dalam 

memberikan informasi kepada publiknya. Contohnya mengembangkan 

jaringan dengan media, seperti media lokal, nasional bahkan media 

internasional. Dengan membuka dan memperluas jaringan pada dasarnya 

merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun hubungan yang baik 

dengan media massa. Salah satu kunci untuk membuka pintu jaringan 

relasi tersebut dengan menjalin relasi melalui organisasi profesi. Tidak 

terbatas pada organisasi profesi media massa atau organisasi profesi lain 

(Iriantara, 2008: 97). 
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F. Metode Penelitian 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian pada Humas dan Protokol Sekretariat 

Daerah kabupaten Boyolali di jl. Merbabu no 48, Mojosongo, Boyolali. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 

2015. 

b. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data atau 

fakta yang diperoleh (Kriyantono, 2006 : 69). Dalam penelitian ini 

menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi atau situasi yang 

berkaitan dengan strategi humas Pemkab Boyolali dalam meningkatkan 

citra melalui media relations. Penelitian kualitatif ini hanya 

mengembangkan konsep dan perolehan data-data fakta saja dan tidak 

membentuk sebuah hipotesa. 

c. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Berikut penjelasannya: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data yang pertama 

atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa informan atau 

subjek penelitian dari hasil wawancara dan observasi. Data primer ini 

termasuk data mentah yang harus diproses lagi sehingga menjadi 

informasi yang bermakna (Kriyantono, 2006: 42). Subjek dalam penelitian 
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ini adalah bapak Warsono selaku kasubag humas pemkab Boyolali serta 

wartawan dari solopos dan juga joglosemar. 

2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber data yang kedua. 

Data ini juga dapat diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang 

telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, 

diagram, dan gambar sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. Karena 

data sekunder ini melengkapi data primer, kita dituntut hati-hati 

menyeleksi data sekunder jangan sampai data tersebut tidak sesuai dengan 

tujuan riset (Kriyantono, 2006: 42) 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, 

penulis melakukan pengumpulan data. Adapun sumber data yang 

diperoleh terdiri dari : 

a. Observasi yaitu kegiatan mengamati secara langsung – tanpa mediator 

– sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan 

objek tersebut. Kegiatan observasi ini merupaka salah satu kegiatan 

untuk memahami lingkungan (Kriyantono, 2006:112). 

b. Wawancara yaitu percakapan antara periset dengan seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi – dan informan – seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek 

(Berger dalam Kriyantono, 2006:100). Wawancara merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya. 
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c. Studi Pustaka adalah rujukan dari dokumen-dokumen yang akan 

menjadi objek penelitian. 

e. Teknik Sampling 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yaitu 

masyarakat Boyolali yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten 

Boyolali, dari keseluruhan populasi tersebut, kemudian dipilih beberapa 

sampel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis purposive 

sampling untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Purposive sampling 

adalah teknik pengambingan sampel berdasarkan karakteristik tertentu 

(Kriyantono,2006: 158). Karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seseorang yang sudah berpengalaman di humas pemkab Boyolali. 

Dengan teknik purposive sampling ini, maka peneliti akan memilih 

informan yang dapat di percaya serta bisa menjadi sumber informasi dan 

diharapkan informan ini adalah Humas Pemerintah Kabupten Boyolali. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti memilih 

informan yang berperan aktif di dalam lembaga yaitu : 

1. Kabag dan Kasubag Humas Kabupaten Boyolali 

2. Para wartawan yang bertugas di Kabupaten Boyolali 

f. Validasi Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka peneliti akan berusaha 

memberikan gambaran, memaparkan serta menginterpretasikan objek 

yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 



28 
 

melakukan pengecekan atau membandingkan data tersebut ( Kriyantoro, 

2006:71 ). Teknik triangulasi yang di gunakan oleh peneliti adalah 

triangulasi data (sumber). Triangulasi sumber berati membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh 

melalui sumber yang berbeda. Maka  dalam metode kualitatif yang 

dilakukan dengan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandinkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang lain 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen 

yang berkaitan 

Menurut Moleong Harapan dan hasil perbandingan adalah kesamaan atau 

alasan-alasan terjadinya perbedaan (dikutip dalam Burhan Bungin, 2008 : 264-

265) . 

g. Teknik Analisa Data 

Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis data model Miles dan Huberman, dimana kegiatan anlisis ini 

terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi 
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data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ulber Silalahi, 2012: 

339). 

a. Reduksi data yaitu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabtraksian, dan tranformasi data kasar, yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data 

berjalan secara terus menerus terutama selama proyek yang beririentasi 

kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama 

pengumpulan data berlangsung terjaditahapan  reduksi ( membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo). Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasis data sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya 

ditarik. 

b. Peyajian data yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Melalui data yang disajikan kita akan melihat dan dapat 

memahami apa yang sedang terjadi dan sedang dilakukan – lebih jauh 

menganalisis ataukan mengambil tindakan – berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. 

c. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari 

obyek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan 

pada penggabungan semua data dan informasi. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Sebagai instansi pemerintahan, humas pemkab Boyolali sudah 

menjalankan serta membina hubungan yang baik dengan pihak media. Hal 

ini dikarenakan untuk mendapatkan citra. Kunci keberhasilan dalam 

hubungan dengan media adalah adanya komunikasi yang efektif. Dengan 

begitu maka akan adanya rasa saling mengahargai satu sama lainnya. 

Dengan kegiatan dan strategi yang telah dilakukan oleh humas ini maka 

akan terciptalah sebuah citra. Berikut adalah gambaran kerangka 

pemikiran strategi humas pemkab Boyolali dalam meingkatkan citra 

melalui media relations: 
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