
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Strategi

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan pokok

suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke dalam

suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Suatu strategi yang dirumuskan dengan

baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber-sumber daya suatu

organisasi menjadi sebuah postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan

kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya,

perubahan-perubahan yang diantisipasi dalam lingkungan (J. Winardi, 2003: 102).

2.1.1 Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 763), strategi sebagai rencana

yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan

sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu

sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan

pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Strickland (J. Winardi, 2003: 106), strategi dalam suatu organisasi

adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan

oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang
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terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan

pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna

menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena

tekanan-tekanan yang bersifat kompetetitif yang dilancarkan.

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai berbagai tindakan keorganisasian

yang diterapkan pimpinan organisasi secara sadar, terencana dan diarah untuk

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jones (J. Winardi, 2003:106), strategi merupakan suatu kelompok

keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-

tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya

guna mencapai tujuan tersebut.

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai kelompok keputusan yang

diambil oleh pimpinan organisasi dan diterapkan dalam berbagai upaya dan

tindakandengan memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Onong Uchjana Effendy (2001:32), strategi adalah perencanaan dan

manajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut,

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja,

melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Sedangkan menurut

Ahmad S. Adnanputra (1997:106), strategi adalah bagian terpadu dari suatu

rencana (plan), di mana rencana merupakan produk dari perencanaan (planning)

yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen.
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Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai perencanaan dan manajemen

yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk

dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang

telah ditentukan.

Menurut J. Winardi (2003:112), strategi sebagai sebuah rencana atau semacam

arah rangkaian tindakan tententu di dalam suatu organisasi merupakan pedoman

atau kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu. Sebagai sebuah

rencana, strategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum

rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan

tujuan tertentu. Seringkali strategi dinyatakan secara eksplisit, dalam dokumen-

dokumen yang dikenal sebagai rencana-rencana, tetapi ada kalanya strategi tidak

dinyatakan secara formal, meski hal itu jelas tercantum dalam benak orang-orang

yang berkepentingan.

Definisi di atas menitik beratkan strategi sebagai sebuah rencana, metode, atau

suatu seri manuver atau strategisme yang dilaksanakan untuk mencapai hasil atau

tujuan yang telah direncanakan oleh organisasi sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang

dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah

tindakan tertentu yang digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam

melaksanakan aktivitas atau kinerja. Strategi dalam hal ini dapat dinyatakan

secara eksplisit berupa dokumen dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan

organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
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2.1.2 Dimensi-dimensi Strategi

Menurut J. Winardi (2003:112), dimensi dalam strategi pada suatu organisasi

yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan yang perlu

dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran menyatkan apa saja yang yang

perlu dicapai, kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari sasaran-sasaran nilai,

menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai

macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan

sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan

keorganisasiannya.

2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi

kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan (policies) merupakan peratutan-

peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam

mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali

mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara

sasaran-sasaran spesifik.

3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai

tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan.

Program-program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan-tahapan

tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran utama. Mereka

menyatakan bagaimana sasaran-sasaran akan tercapai di dalam batas-batas

oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke

arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.
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2.1.3 Macam Macam Strategi

Menurut Koteen dalam Salusu (2008: 104-105), terdapat beberapa tipe strategi

yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-

inisiatif strategis yang baru. Pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu

apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategis dari suatu

program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan,

apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (Rescource Support Strategy)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber

daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Sumber daya itu dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.

4. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan

organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis.

Sementara itu menurut J. Winardi (2003:117-120), macam-macam startegi adalah

sebagai berikut:

1. Stategi yang direncanakan (planned strategy). Dalam hal ini intensi yang tepat

dirumuskan dan ditekankan oleh kepemimpinan sentral tertentu, dan ditopang

oleh kontrol-kontrol formal guna memastikan implementasi mereka. Tanpa
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adanya kejutan-kejutan di dalam sebuah lingkungan yang bersifat tenang,

dapat dikendalikan atau dapat diprediksi.

2. Strategi entrepreneur (entrepreneurial strategy). Terdapat adanya intensi-

intensi, selaku visi pribadi dan yang tidak diartikulasikan dari seorang

pemimpin tunggal bersifat adaptif terhadap peluang-peluang baru, organisasi

yang bersangkutan berada di bawah kontrol pribadi sang pemimpin.

3. Strategi idiologikal (idiological strategy). Terdapat adanya intensi-intensi,

karena visi kolektif dari semua anggota organisasi yang bersangkutan

dikendalikan oleh

sejumlah norma kuat, yang diterima secara umum oleh para anggota tersebut.

Organisasi bersangkutan seringkali bersifat proaktif terhadap lingkungannya.

4. Stategi payung (umbrella strategy). Kepemimpinan yang mengendalikan

kegiatan-kegiatan keorganisasian secara parsial, menetapkan target-target

strategis atau batas-batas di dalam mana semua pihak harus bertindak.

Kepemimpinan secara sadar membolehkan pihak lain untuk melaksanakan

manuver-manuver dan membentuk pola-pola di dalam batasan yang ada.

5. Strategi proses (process strategy). Pihak pimpinan mengendalikan aspek-

aspek proses dari startegi (siapa saja yang akan dipekerjakan, hingga dengan

demikian ia memperoleh peluang untuk mempengaruhi strategi, struktur-

struktur dengan apa mereka bekerja dsb), isi faktual strategi diserahkan pada

pihak lain.

6. Strategi yang dipisahkan (disconnected strategy). Para anggota atau subunit

yang terikat dengan longgar dengan organisasi yang bersangkutan,

menciptakan pola-pola dalam arus kegiatan mereka sendiri, karena tiadanya
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atau yang bertentangan secara langsung dengan intensi-intensi umum

organisasi yang bersangkutan.

7. Strategi Konsensus (consensus strategy). Melalui tindakan saling

menyesuaikan berbagai anggota (organisasi) berkonvergensi tentang pola-pola

yang mencakup seluruh organisasi, karena tidak adanya intensi-intensi sentral

atau umum.

8. Strategi yang dipaksakan (imposed strategy). Lingkungan eksternal

menetapkan pola-pola dalam tindakan-tindakan melalui pemaksaan secara

langsung atau melalui pembatasan pemilihan keorganisasian.

2.1.4 Proses Strategi

Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu

organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya,

dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan

internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari

lingkungannya. Menurut Keban (2000:3), ada sembilan langkah pokok proses

perencanaan strategis, yang terdiri atas:

1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus

disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (stakeholders)

2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh

pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh

masyarakat lokal sendiri.

3. Perumusan visi, setiap lemabaga atau organisasi diharapkan memiliki visi

tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders
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pada masa mendatang atau dalam kurunwaktu tertentu setelah lembaga

tersebut berjalan.

4. Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi

atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran

suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan pa yang dikerjakan.

5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan

dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal

yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu

dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut

harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa

ancaman. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan

menganalisis (1) Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan

pendidikan, (2) peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak

kerjasama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor,

seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain, dan (3) dukungan pihak-pihak yang

menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, asuransi dsb.

7. Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan

eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang

berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai

apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang

digunakan adalah (a) pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi

dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya
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diintervensi, (b) dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan

atau sebaliknya diintervensi.

8. Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan

yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak

melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi

yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi

yang telah dirumuskan.

9. Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana

prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan

program-program strategis. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main

yang harus diikuti dalam (1) penyusunan program/proyek tahunan, (2)

rancangan implementasi program, (3) mekanisme monitoring terhadap

program, (4) mekanisme evaluasi program dan (5) mekanisme tindakan

koreksi melalui proses feedback.

Berpikir secara stratejik memerlukan beberapan tahapan yang dimulai dari

identifikasi masalah sampai kepada penerapan langkah-langkah yang telah

diperoleh dari kesimpulan, sebagaimana disampaikan Wahyudi dalam Qudrat

(2007: 19), di mana tahapan berpikir stratejik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Tahap ini adalah berusaha untuk mengidentifikasikan

masalah-masalah stratejik yang muncul dengan cara melihat gejala-gejala

yang mengikutinya. Proses identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan

mengadakan brainsroming atau polling pendapat.

2. Pengelompokkan masalah. Dari identifikasi masalah akan muncul beberapa

masalah yang beraneka ragam, untuk mempermudah pemecahannya,
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seseorang perlu mengelompokkan/mengklasifikasikan masalah-masalah

tersebut sesuai sifatnya.

3. Proses abstraksi. Setelah kelompok masalah terbentuk, maka tahap berikutnya

adalah identifikasi masalah-masalah crasial dari tiap kelompok. Selanjutnya

dilakukan analisa terhadap masalah tersebut dalam rangka mencari faktor-

faktor penyebab timbulnya masalah. Tahap ini memerlukan ketelitian dan

kesabaran karena dari faktor-faktor itu akan disusun cara/metode

pemecahannya.

4. Penentuan metode/cara pemecahannya. Setelah tahap abstraksi selesai,

ditentukan cara/metode yang paling tepat untuk menyelesaikan/memecahkan

masalah yang telah terindentifikasi pada tahap pertama. Metode penyelesaian

ini haruslah konkrit dan lebih spesifik.

5. Perencanaan untuk implementasi. Tahap perencanaan untuk implementasi

merupakan langkah penting yang harus dilakukan seseorang dalam rangka

penerapan metode/cara pemecahan masalah pada tahap keempat.

Strategi public relations merupakan paduan antara fungsi-fungsi public relations

dengan manajemen public relations yang digunakan untuk mencapai tujuan suatu

organisasi dalam jangka panjang serta selalu mendatangkan keuntungan.

Sedangkan dalam hubungannya dengan pembentukan citra institusi, tidak lepas

dari tujuan public relations dalam melaksanakan fungsi-fungsinya sehingga dapat

dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya public relations dalam melaksanakan

fungsinya akan mempengaruhi pelaksanaan dari strategi public relations dalam

membentuk citra.
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Keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh public relations dalam melaksanakan

rencana membentuk citra, merupakan suatu strategi yang digunakan oleh public

relations dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki oleh institusi yaitu citra

yang baik, ditandai dengan adanya respon yang baik, saling mempercayai, saling

menguntungkan dan saling pengertian antara institusi dengan publiknya. Citra

yang baik dari publik akan selalu memberikan keuntungan dalam jangka panjang

terhadap institusi, sehingga institusi harus selalu menjaga citra tersebut agar tidak

merosot atau jatuh di mata publiknya.

2.2 Tinjauan Tentang Hubungan Masyarakat

2.2.1 Pengertian Hubungan Masyarakat

Menurut J. C. Seidel dalam Oemi Abdurrachman (2001: 24), Hubungan

Masyarakat adalah proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untuk

memperoleh goodwill dan pengertian dari para pelanggannya, pegawainya dan

publik umumnya, ke dalam dengan mengadakan analisis dan perbaikan-perbaikan

terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan.

Menurut The British Institute of Hubungan Masyarakat dalam Oemi

Abdurrachman (2001:27), Hubungan Masyarakat adalah upaya yang mantap,

berencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina pengertian

bersama antara organisasi dengan khalayaknya. Menurut Scott M. Cultip dalam

Allen H. Center dalam Danan Djaja (1985:10), Hubungan Masyarakat adalah

proses yang kontinyu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kerja sama

yang saling pengertian dari para langganan, pegawai, publik umumnya; ke dalam
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mengadakan analisa dan perbaikkan terhadap diri sendiri, ke luar dengan

mengadakan pernyataan-pernyataan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka yang dimaksud dengan Hubungan

Masyarakat dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang terencana dalam rangka

menciptakan dan memelihara saling pengertian antara suatu organisasi dengan

khalayaknya.

2.2.2 Tujuan Hubungan Masyarakat

Dalam menguraikan tujuan Hubungan Masyarakat ini, terlebih dahulu haruslah

dibagi pengertian tujuan Hubungan Masyarakat tersebut menurut kegiatannya.

Pembagian kegiatan humas menurut Danan Djaja (1985:17), dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Tujuan berdasarkan kegiatan internal hubungan masyarakat

b. Tujuan berdasarkan kegiatan external hubungan masyarakat.

Tujuan Hubungan Masyarakat berdasarkan kegiatan internal relation menurut

Danan Djaja (1985:17), dapat mencakup kepada beberapa hal yaitu:

1. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap, tingkah laku dan opini publik

terhadap organisasi, terutama sekali ditujukan kepada kebijaksanaan

organisasi yang sedang dijalankan.

2. Mengadakan suatu analisa dan perbaikkan terhadap kebijaksanaanyang sedang

dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan organisasi dengan tidak

melupakan kepentingan publik.
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3. Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu

kebijaksanaan organisasi yang bersifat objektif serta menyangkut kepada

berbagai aktivitas rutin organisasi, juga menjelaskan tentang perkembangan

organisasi tersebut. Pada tahap selanjutnya diharapkan publik karyawan akan

tetap well inform.

4. Merencanakan berbagai penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan

kegiatan yang bersifat internal humas dalam organisasi tersebut.

Tujuan sentral Hubungan Masyarakat yang akan dicapai adalah tujuan organisasi,

sebab Hubungan Masyarakat dibentuk atau digiatkan guna menunjang manajemen

yang berupaya mencapai tujuan organisasi. Telah disinggung di muka bahwa

organisasi adalah kerangka kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan

kegiatan itu adalah pengerahaan manusia-manusia secara terarah yang dinamakan

manajemen. Jelasnya, organisasi merupakan “raga”, dan manajemen adalah

“jiwanya”. Oleh karena itu, organisasi tanpa manajemen dapat diibaratkan raga

tanpa jiwa, jadi organisasi yang demikian tidak berfungsi atau mati. (Onong

Uchjana Effendy, 1992:94).

Rumusan yang paling tepat mengenai tujuan Hubungan Masyarakat adalah

sebagai berikut:

1. Terpelihara dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi).

Tujuan Hubungan Masyarakat pada akhirnya adalah membuat publik dan

organisaasi atau lembaga saling mengenal. Baik mengenal kebutuhan,

kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Aktivitas humasan
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harus menunjukkan usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan

mengerti tersebut.

2. Menjaga dan membentuk saling percaya (Aspek Afeksi).

Bila tujuan yang pertama mengarah pada pengutan dan perubahan

pengetahuan (kognisi), maka tujuan berikutnya adalah lebih pada tujuan

emosi, yakni pada sikap (afeksi) saling percaya (mutual confidence). Untuk

mencapai tujuan saling percaya ini, prinsip-prinsip komunikasi persuasif dapat

diterapkan.

3. Memelihara dan menciptakan kerja sama (Aspek Psikomotoris).

Tujuan berikutnya adalah dengan komunikasi diharapkan akan terbentuknya

bantuan dan kerja sama nyata. Artinya, bantuan dan kerja sama ini sudah

dalam bentuk perilaku atau termanifestasi dalam bentuk tindakan tertentu.

(Frida Kusumastuti, 2002:20).

2.2.3 Tugas Hubungan masyarakat

Menurut Frida Kusumastuti (2002:25), ada tiga tugas Hubungan Masyarakat

dalam organisasi atau lembaga yang berhubungan erat dengan tujuan dan fungsi

hubungan masyarakat. Ketiga tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan perilaku

publik, kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan

kebijakan organisasi atau lembaga. Kecenderungan perilaku publik

diklasifikasikan dengan baik oleh Frank Jeffkins menjadi 4 (empat) situasi

atau kondisi kecenderungan publik yang dihadapi oleh humas, yakni tidak

tahu, apatis, prasangka dan memusuhi. Mengacu pada klasifikasi publik
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menurut Jeffkins tersebut, maka tugas humas adalah merubah publik yang

tidak tahu menjadi tahu, yang apatis menjadi peduli, yang berprasangka

menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Tugas ini melekat

dengan kemampuan praktisi Hubungan Masyarakat mengamati dan meneliti

perilaku berdasarkan kajian ilmu-ilmu sosial.

2. Mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan

publik. Kepentingan organisasi atau lembaga dapat jadi jauh berbeda dengan

kepentingan publik dan sebaliknya, namun dapat juga kepentingan ini sedikit

berbeda bahkan dapat juga kepentingannya sama. Dalam kondisi yang

manapun, tugas dipahami, dihormati, dan dilaksanakan. Bila kepentingannya

berbeda, maka Hubungan Masyarakat dapat bertugas untuk

menghubungkannya.

3. Mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang

berkaitan dengan publik. Tugas mengevaluasi program manajemen ini

mensyaratkan kedudukan dan wewenang humas yang tinggi dan luas. Karena

tugas ini dapat berarti Hubungan Masyarakat memiliki wewenang untuk

memberikan nasihat apakah suatu program sebaiknya diteruskan, ditunda atau

dihentikan. Di sini Hubungan Masyarakat bertugas untuk senantiasa

memonitor semua program.

Sementara menurut Cutlip & Center dalam Frida Kusumastuti (2002:26),

menyatakan tugas Hubungan Masyarakat organisasi adalah sebagai berikut:

1. Mendidik melalui kegiatan nonprofit suatu publik untuk menggunakan barang

atau jasa intansinya.

2. Mengadakan usaha untuk mengatasi salah paham antara intansi dengan publik.
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3. Meningkatkan penjualan barang atau jasa.

4. Meningkatkan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan kegiatan

masyarakat.

5. Mendidik dan meningkatkan tuntutan serta kebutuhan masyarakat akan barang

dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi.

6. Mencegah pergeseran pengunaan barang atau jasa yang sejenis dari pesaing

organisasi oleh konsumen.

2.2.4 Strategi Hubungan Masyarakat

Menurut Ahmad S. Adnanputra dalam Rosady Roslan (1997:107), strategi

Hubungan Masyarakat adalah alternatif optimal yang dipilih untuk ditempuh guna

mencapai tujuan Hubungan Masyarakat dalam kerangka suatu rencana hubungan

masyarakat. Hubungan Masyarakat bertujuan untuk menegakkan dan

mengembangkan “citra yang menguntungkan” (favorable image) bagi organisasi/

organisasi, atau produk barang dan jasa terhadap stakeholders-nya (sasaran atau

khalayak yang terkait, meliputi publik internal dan publik eksternal).

Strategi Hubungan Masyarakat diarahkan pada upaya menggarap persepsi para

stakeholder sebagai tempat akarnya tindak dan persepsi mereka. Konsekuensinya

adalah jika strategi penggarapan itu berhasil maka akan memperoleh suatu opini

atau citra yang menguntungkan (Rosady Roslan, 1997:107).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan strategi

Hubungan Masyarakat dalam penelitian ini adalah strategi yang dipilih untuk

mencapai tujuan memperoleh citra yang baik dari khalayak atau publik.



22

Untuk lebih jelas mengenai strategi hubungan masyarakat, menurut Ahmad S.

Adnanputra dalam Rosadi Ruslan (1997:108), strategi Hubungan Masyarakat

dibentuk dari dua komponen yang saling berkaitan erat, yaitu komponen sasaran

dan komponen sarana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Komponen dalam Pembentukan Strategi Hubungan Masyarakat

No Komponen Pembentukan Strategi PR

1

2

Komponen sasaran

Komponen sarana

Satuan atau segmen yang akan digarap

Paduan atau bauran sarana untuk

menggarap suatu sasaran

Sumber: Dikutip dari Ahmad S. Adnanputra dalam Rosadi Ruslan (1997:108)

Penjelasan tahap-tahap kegiatan strategi Hubungan Masyarakat berdasarkan

komponen tersebut adalah; Pertama, komponen sasaran pada umumnya adalah

stakeholder, dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Sasaran umum

tersebut secara struktural dan formal yang dipersempit melalui upaya segementasi,

dan yang menjadi landasan segmentasi adalah “seberapa jauh sasaran itu

menyandang opini bersama dan dapat mempengaruhinya bagi masa depan

organisasi, lembaga, nama organisasi dan produknya menjadi perhatian sasaran

secara khusus”. Maksud sasaran khusus dalam hal ini adalah yang disebut dengan

publik sasaran (target public). Sedangkan kedua adalah komponen sarana pada

strategi hubungan masyarakat, komponen sarana ini berfungsi untuk menggarap

ketiga kemungkinan ke arah posisi yang menguntungkan. Dalam hal ini sarana

yang dipilih disesuaikan dengan strategi hubungan masyarakat.
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2.2.5 Langkah-Langkah Strategi Hubungan masyarakat

Terkait dengan strategi hubungan masyarakat, Pearce dan Robinson dalam Soleh

Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2002:92) mengembangkan langkah-langkah

strategic management dalam langkah-langkah strategi Hubungan Masyarakat

yang meliputi:

1. Menentukan mision organisasi. Termasuk di dalamnya adalah pernyataan yang

umum mengenai maksud pendirian (purpose), filosofi dan sasaran (goal).

2. Mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi internal

perusaahaan dan kemampuan yang dimilikinya.

3. Penilaian terhadap lingkungan eksternal organisasi, baik dari segi semangat

kompetitif maupun secara umum.

4. Analisis terhadap peluang dari lingkungan (yang melahirkan pilihan-pilihan).

5. Identifikasi atas pilihan yang dikehendaki yang tidak dapat digenapi untuk

memenuhi tuntutan misi organisasi.

6. Pemilihan strategi atas objective tahunan dan rencana jangka pendek yang

selaras dengan objective jangka panjang dan garis besar strategi

7. Mengembangkan objective tahunan dan rencana jangka pendek yang selaras

dengan objective jangka panjang dan garis besar strategi

8. Implementasi atas hasil-hasil di atas dengan menggunakan sumber yang

tercantum pada anggaran dan mengawinkan rencana tersebut dengan sumber

daya manusia, struktur, teknologi dan sistem balas jasa yang memungkinkan.

9. Review dan evaluasi atas hasil hal-hal di atas yang telah dicapai dalam setiap

periode jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol dan

sebagai in put bagi pengambilan keputusan di masa depan (Kasali, 1994:43).
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2.2.6 Sistematika Strategi Hubungan masyarakat

Menurut Onong Uchjana Effendi (1999: 97-106), sistematika startegi Hubungan

Masyarakat meliputi:

1. Penelitian

Merupakan tahap kegiatan mengumpulkan data (collecting data) dan

pengkajian fakta (fact finding), sehingga kadar intensitas penelitian ditentukan

oleh besar kecilnya organisasi. Organisasi yang besar dengan manajemen yang

kompleks memerlukan penelitian yang luas dan mendalam.

2. Perencanaan

Dalam hal ini, meskipun pada tahap pertama data yang diperoleh telah cukup

lengkap dan faktual, namun belum tentu pada tahap pelaksanaannya akan

efektif apabila tidak melalui tahap perencanaan ditangani secara seksama.

Pada tahap ini Hubungan Masyarakat terlebih dahulu harus menginventarisasi

masalah untuk selanjutnya mengkorelasikan aspek yang satu dengan aspek

lain, sehingga dalam pelaksanaannya kelak, masalah-masalah yang akan

menghambat proses pelaksanaan akan dapat diatasi.

3. Penggiatan

Merupakan tahap pelaksanaan secara aktif terhadap rencana yang sebelumnya

telah disusun. Pada tahap ini Hubungan Masyarakat menggunakan berbagai

sarana yang dipandang mendukung pelaksanaan. Hal penting dalam tahap ini

adalah mekanisme kerja yang mapan sehingga koordinasi dan sinkronisasi

akan dapat dilakukan optimal.
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4. Penilaian

Tahap penilaian dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan suatu

rencana yang terdiri atas program-program yang di dalam penyusunannya

ditunjang oleh hasil penelitian yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pada

tahap penilaian, ditelaah apakah rencana yang ditunjang dengan hsil penelitian

dapat dilaksanakan secara maksimal; dengan kata lain apakah pelaksanaan

tersebut sesuai dengan rencana. Singkatnya, Penilaian merupakan tahap yang

tidak boleh diabaikan dalam strategi hubungan masyarakat.

2.3 Tugas dan Fungsi Hubungan Masyarakat dalam Pemerintah

Humas instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) memiliki

perbedaan pokok antara fungsi Humas dan tugas Humas, yaitu dalam Humas

instansi pemerintah tidak ada sesuai yang diperjualbelikan (aspek komersil)

walaupun Humas instansi pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam

kegiatan publikasi, promosi dan periklanan. Tetapi lebih menekankan pada Public

Service atau dengan kata lain lebih meningkatkan pelayanan umumnya.

2.3.1 Tugas Hubungan Masyarakat dalam Pemerintah

Menurut Jhon D. Millet dalam bukunya “Management in Public Service the Quest

for Effective Performance”, yang artinya Humas dalam instansi atau lembaga

pemerintah terhadap beberapa hal untuk melakukan tugas utamanya, yaitu:

1. Mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi

yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and

aspiration).
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2. Kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menanggapi apa yang

sebaiknya dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintahan seperti yang

dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should

desire).

3. Kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang

diperoleh antara hubungan publik dengan para aparat pemerintah (ensuring

satisfactory contact between public and government official).

4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan

oleh suatu instansi atau lembaga pemerintahan yang bersangkutan (informing

and about what an agencies doing).

2.3.2 Fungsi Hubungan Masyarakat dalam Pemerintah

Secara garis besar Humas mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi Humas ke luar

berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan

kebijaksanaan instansi atau lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran,

sedangkan fungsi Humas ke dalam menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak

tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama.

Fungsi pokok Humas Pemerintahan Indonesia pada dasarnya, antara lain:

1. Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.

2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai

kebijaksanaan dan program-program kerja secara nasional kepada masyarakat.

3. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak. Menampung

aspirasi dan memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak.
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4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi

mengamankan stabilitas dan keamanan politik pembangunan nasional, baik

jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seorang praktisi Humas di instansi atau

lembaga pemerintahan tidak dapat ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan

pemerintah dan ia harus mengikuti garis yang sudah ditentukannya. (Rosady

Ruslan, 1998: 297-298).

2.4 Citra Sebagai Sasaran Humas

Praktisi Humas senantiasa dihadapkan pada tantangan dan harus menangani

berbagai macam fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu hitam, putih

atau abu-abu. Perkembangan komunikasi tidak memungkinkan lagi bagi suatu

organisasi untuk menutup-nutupi suatu fakta. Oleh karena itu, para personalnya

kini jauh lebih dituntut untuk mampu menjadikan orang-orang lain memahami

suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaga atau organisasi yang

diwakilinya.

Citra adalah pencapaian tujuan dari kegiatan hubungan masyarakat. Pengertian

citra adalah sesuatu yang abstrak (intangible) dan tidak dapat diukur dalam ukuran

nominal tertentu. Ibarat angin yang bertiup maka citra mempunyai wujud yang

dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti tanggapan yang baik

maupun tidak baik seperti sinis yang khususnya datang dari publik (mitra kerja)

dan masyarakat pada umumnya.
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Citra merupakan tujuan pokok sebuah organisasi. Terciptanya suatu citra

organisasi (corporate image) yang baik dimata khalayak atu publiknya akan

banyak menguntungkan. Misalkan, akan menularkan citra yang serupa kepada

semua produk barang dan jasa yang dihasilkan di bawahnya, termasuk para

pekerjanya (employee relations) akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri, akan

menimbulkan sense of belonging terhadap company tempat mereka bekerja

(Rosady Ruslan, 1995:66).

Rosady Ruslan selanjutnya menyatakan, pengertian citra itu sendiri abstrak atau

intangible, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari penilaian, baik semacam tanda

respek dan rasa hormat, dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap

organisasi dilihat sebagai sebuah badan usaha atau personelnya yang baik,

dipercaya, profesional dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang

baik.

Menurut Rhenald Kasali (1994:28), citra adalah kesan yang timbul karena

pemahaman akan suatu kenyataan. Sedangkan menurut Bill Canton dalam

Sukatendel yang dikutip kembali oleh Soemirat dan Ardianto (2002:111),

menyatakan bahwa citra adalah “image: the impression, the feeling, the

conception which the public has of company; a concioussly created impression of

an object, person or organization”. (citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri

publik terhadap organisasi; kesan yang hanya dengan sengaja diciptakan dari

suatu obyek, orang atau organisasi).
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Selanjutnya disebutkan bahwa citra adalah kesan yang diperoleh seseorang

berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan.

Untuk mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari

sikapnya terhadap obyek tersebut (Soemirat dan Ardianto, 2002:111).

Frank Jefkins, dalam Soemirat dan Ardianto (2002:117), mengemukakan jenis-

jenis citra, antara lain:

1. Citra Bayangan (Mirror Image). Citra jenis ini adalah citra yang diyakini oleh

organisasi bersangkutan terutama pihak manajemen yang tidak percaya “apa

dan bagaimana” kesan pihak luar terhadap institusi yang dipimpinnya, tidak

selamanya dalam posisi yang baik;

2. Citra Kini (Current Image). Citra yang sekarang dimiliki oleh pihak luar

dalam memandang institusi tersebut. Ada kemungkinan ”citra kini” yang

dimiliki oleh sebuah institusi adalah citra yang buruk atau negatif.

3. Citra Harapan (Wish Image). Citra yang menjadi harapan dan cita-cita dari

suatu insitusi yang hendak ditampilkan kepada publiknya. Idealnya citra

sebuah insitusi adalah baik.

4. Citra Organisasi (Corporate Image). Citra adalah citra yang berkaitan dengan

sosok insititusi sebagai tujuan utamanya, bagaimana citra institusi yang baik

lebih dikenal serta diterima oleh publiknya.

5. Citra Sebaneka (Multiple Image). Citra ini adalah komplimen (pelengkap) dari

corporate image sebagai contoh pihak PR dapat menampilkan citra dari

atribut logo, nama produk, tampilan gedung dan lain sebagainya;
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6. Citra Penampilan (Performance Image). Citra ini lebih ditujukan kepada

subyek yang ada pada institusi, bagaimana kinerja atau penampilan diri dari

para profesional pada institusi yang bersangkutan sebagai contoh citra yang

ditampilkan karyawan dalam menangani keluhan para pelanggan.

M. Linggar Anggoro (2002: 59-69), juga mengemukakan beberapa jenis citra

(image) sebagai berikut:

1. Citra Bayangan

Citra ini melekat pada orang dalam suatu anggota-anggota organisasi

(biasanya adalah pemimpinnya) hanya sebagai anggapan pihak luar. Dalam

kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh orang-orang dalam

mengenai pandangan terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidaklah

tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya

informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan

dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar.

2. Citra yang Berlaku

Ini adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar

mengenai apa yang diopinikan oleh publik dalam suatu organisasi. Namun

sama halnya dengan citra bayangan, citra yang berlaku tidak selamanya,

bahkan jarang sesuai dengan kenyataan karena semata-mata terbentuk dari

pengalaman atau pengetahuan orang-orang luar yang bersangkutan yang

biasanya tidak memadai. Biasanya pula, citra ini cenderung negatif.
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3. Citra Harapan

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen atas

opini-opini masyarakat. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang

sebenarnya. Biasanya citra harapan lebih baik atau lebih menyenangkan dari

pada citra yang ada. Walaupun kondisi tertentu, citra yang terlalu baik juga

bisa merepotkan. Namun secara umum, disebut citra harapan itu memang

suatu yang berkonotasi lebih baik.

4. Citra Organisasi

Citra organisasi (ada pula yang menyebutnya sebagai citra lembaga) adalah

citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan

pelayanannya saja. Citra organisasi ini terbentuk oleh banyak hal. Hal-hal baik

yang dapat meningkatkan citra suatu organisasi antara lain adalah sejarah atau

riwayat hidup organisasi yang pernah diraihnya, sukses ekspor, hubungan

industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah

yang besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial dan sebagainya.

5. Citra Majemuk

Setiap organisasi atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan pegawai

(anggota). Masing-masing unit dan individu tersebut memiliki perangai dan

perilaku sendiri, sehingga secara sengaja atau tidak mereka pasti

memunculkan suatu citra yang belum tentu sama dengan citra organisasi atau

organisasi secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki suatu organisasi

boleh dikatakan sama banyaknya dengan jumlah pegawai yang dimilikinya.

Untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan, variasi citra itu harus

ditekan seminim mungkin dan citra organisasi secara keseluruhan harus



32

ditegakkan. Banyak cara untuk mewujudkan citra majemuk di antaranya:

dengan mewajibkan semua karyawan mengenakan pakaian seragam,

menyamakan jenis dan warna mobil dinas, simbol-simbol tertentu dan

sebagainya.

2.5 Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari uraian di atas, terlihat bahwa Public Relation sebagai bagian

dari organisasi yang menjadi ”jembatan komunikasi” antara sebuah institusi

dengan publiknya sehingga terciptaa pengertian bersama yang membawa terhadap

penciptaan citra yang baik dan dukungan dari publik terhadap eksistensi institusi

tersebut. Pengertian tersebut memberikan warna pada praktek Public Relation

bahwa praktek Public Relation adalah sebuah aktivitas komunikasi sehingga bila

tujuan dari praktek Public Relation dipadankan dengan tujuan komunikasi maka

diperoleh adanya penguatan dan perubahan pengetahuan, perasaan dan perilaku

komunikan (penerima pesan).

Pada dasarnya aktivitas public relations meliputi kegiatan yang dimulai dari

pembenahan organisasi public relations itu sendiri (the public relations begins at

home), dan berperan sebagai juru bicara (company speaker) serta bertindak

sebagai sebagai pendukung manajemen institusi (back up of corporate

management), sehingga mampu menciptakan citra institusi (make an image and

corporate identity) di mata publik pada umumnya dan khalayak sasaran (target

audience) khususnya.
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Sebagai bagian dari manajemen dan komunikator maka visi dan misi sebuah

insitusi disampaikan ke publik dalam wujud citra yang baik sehingga nilai

institusi di mata publiknya adalah bernilai tinggi. Public Relation sebagai

komunikator harus mengeksplorasi persepsi pihak lain dalam memandang suatu

institusi. Setiap pihak dengan segala bentuk latar belakang yang beragam akan

mempunyai beragam persepsi pula dalam memandang suatu insitusi. Idealnya

bahwa seluruh publik memperoleh sebuah citra yang baik dari suatu insitusi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan sebuah bagan kerangka pikir

sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Humas

Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan

Citra yang Baik
(Good Image)


