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BAB 1
PUBLIC RELATIONS
1. Pengertian Public Relations
Berdasarkan definisi yang diajukan oleh Institute of Public Relations (PR),
sebuah institusi formal yang membidangi Public Relations di Inggris, maka
pengertian Public Relations adalah sebagai berikut:
Public Relations is about reputation – the result of what you do,
what you say, and what others say about you. Public Relations
practice is the discipline which looks after reputation – with the aim
of understanding and support, and influencing opinion and
behavior. It is the planned and sustained effort to establish and
maintain goodwill and mutual understanding between organization
and its publics (PR, 1991: 1 in Harrison, 2002: 2).
Kutipan di atas menunjukkan pentingnya kata kunci reputasi yang
meletakkan pengelolaan kesan guna memenangkan dukungan publik sebagai
tujuan utamanya. Sudah barang tentu, langkah-langkah tertentu perlu diambil.
Tahapan tersebut biasanya dilakukan dengan menganalisis pandangan masyarakat
dan harapan mereka yang tersembunyi hingga kegiatan lain yang berupa
penyusunan pesan secara efektif untuk memotivasi tindakan.
Selain reputasi, mempengaruhi opini publik dan perilaku publik merupakan
kata kunci selanjutnya. Hal ini mengandung pengertian diperlukannya sebuah
strategi yang cermat dengan cara melakukan pendekatan rasional dan emosional
untuk

membuat

mempersepsikan

masyarakat
persoalan

itu.

melihat

persoalan

Dengan

demikian,

sebagaimana
sebuah

teknik

orang
untuk

mempersuasi masyarakat dibutuhkan. Hanya dengan memahami apa yang disukai
publik dan apa yang diminati publik, upaya ini menjadi cukup bermakna untuk
dilakukan. Edward Bernays, seorang pelopor PR di Amerika melalui manifestonya
Engineering of Consent (Rekayasa Persetujuan) yang dikutip oleh Harrison (2002:
22) menyatakan agar persuasi dapat berhasil, hal pertama yang perlu dilakukan
adalah mengenali tata nilai dan sikap masyarakat yang akan dipersuasi,
selanjutnya klien tersebut dideskripsikan berdasarkan tata nilai dan sikap yang
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telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya bab ini akan membahas pengertian
persuasi, diplomasi, dan retorika.
2. Persuasi
Persuasi adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh
seorang individu atau sebuah organisasi untuk mewujudkan perubahan pemikiran,
keyakinan, tata nilai atau sikap pada diri individu lain atau kelompok lain (Gill dan
Adams, 1998). Dari sisi orang yang dipersuasi, proses ini bermakna sebuah
tekanan psikologis dalam kadar tertentu. Persuasi berada di antara upaya untuk
mempengaruhi di satu sisi dan koersi (paksaan) di sisi lain. Disebut pengaruh
apabila tekanan yang ditujukan pada orang lain disampaikan melalui argumentasi
yang rasional dan dinamakan koersi apabila tekanan dilakukan lewat ancaman dan
hukuman. Diagram berikut akan menjelaskan apa yang saya maksudkan:
Free

Unfree

Influence

Persuasion

Coercion

Appeal to
your reason

Appeal to your
reason and
feelings

Forcing change
by threats or
punishment

Gambar 1.1 Tingkat Persuasi (diadaptasi dari Gill dan Adams, 1998: 131)
Kontinum pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bagaimana pengaruh
produsen teks bergerak dari titik free menuju ke titik unfree. Seseorang berada di
titik free apabila pengaruh sengaja tidak diciptakan oleh produsen teks pada diri
konsumen teks; yang dilakukan oleh produsen teks adalah menyerahkan penilaian
terhadap sesuatu pada nalar konsumen teks sesuai kemampuan daya pikirnya.
Sementara di titik unfree, produsen teks menancapkan pengaruhnya melalui
ancaman atau hukuman. Dengan demikian perubahan perilaku yang dialami oleh
konsumen teks dihasilkan oleh upaya pemaksaan oleh produsen teks. Persuasi
sebaliknya berada di posisi tengah kontinum tingkat persuasi seperti tampak pada
gambar 1.1. Artinya, pengaruh produsen teks terwujud karena kombinasi
pemanfaatan nalar dan emosi konsumen teks. Emosi konsumen itulah bagian yang
dikelola oleh produsen teks melalui campur tangan mereka lewat penciptaan kesan
tertentu (prestise, identitas status/kelas sosial) dengan strategi mempengaruhi atau
menciptakan opini.
2
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Persuasi biasanya diwujudkan melalui teknik komunikasi berikut:
 Hubungan yang baik dan penuh simpati dengan orang lain, yaitu dengan
menunjukkan tata cara bergaul yang ramah dan penuh perhatian
 Memiliki pemahaman yang memadai mengenai apa yang disukai dan diminati
orang lain
 Memiliki kecakapan untuk menentukan jenis pendekatan apa yang pas,
misalnya mengenali apakah orang yang dihadapi suka dipuji atau tidak
 Memiliki

kemampuan

untuk

semi

memprovokasi

orang

lain

dengan

mengatakan: „ Tempatnya asyik banget, kamu pasti suka‟ ; „ Kamu musti coba
yang satu ini, lain dari yang lain‟; “You‟ll love the place, I am sure” atau “It has a
terrific view.”
 Mampu berbicara dengan fasih disertai pemilihan kata yang tepat sambil
menunjukkan rasa percaya diri, nada suara yang menekankan pentingnya issue
yang tengah diperbincangkan sebagai sebuah komitmen emosional, misalnya
lewat kontak mata, ekspresi wajah, kedekatan jarak selagi berdiri atau duduk,
bahkan sentuhan bilamana perlu.
Dalam hal penggunaan bahasa, persuasi bisa ditempuh melalui retorika,
yakni penerapan teknik yang memadukan antara pola-pola bahasa dan struktur
argumentasi tertentu disertai dengan pendekatan emosional yang dapat dilakukan
baik secara lisan maupin tertulis.

3. Retorika
Istilah retorika berasal dari bahasa Yunani, techne rhetorike, yaitu seni
berpidato. Retorika adalah sebuah teknik mempengaruhi orang lain melalui
pemanfaatan seni berbicara di depan publik (public speaking) sebagai alat untuk
melakukan persuasi (Bradford, 1997: 3) dan strategi berdiskusi secara logis
(Burger, 2000:530). Retorika, khususnya di Roma dan pendidikan pasca
Renaisans, diajarkan sebagai sebuah bentuk tata bahasa tingkat tinggi. Bidang
studi ini menguraikan nama dan penjelasan praktis perangkat bahasa yang
memungkinkan orang dapat melaksanakan tujuan komunikasinya yaitu: persuasi,
meyakinkan dan berargumentasi.
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Dalam sebuah dunia ideal berdasarkan tesis yang dikemukakan Aristoteles,
pemenuhan ketiga tujuan tersebut sangat baik bagi kemaslahatan individu maupun
kelompok. Ahli retorika akan memahami kebenaran, dan strategi kebahasaannya
akan dipergunakan sebagai perangkat untuk menemukan kebenaran itu,
sedangkan dalam dunia nyata menurut tesis Plato, retorika adalah sebuah alat
untuk membawa pendengar agar berpihak pada argumentasi, yang kebetulan
bertujuan untuk mewujudkan kepentingan atau minat pribadi pembicara (Ibid, 1996:
5).
Bagi masyarakat Yunani, retorika diasosiasikan dengan logika dan
pengembangan

pidato

persuasif.

Aristoteles

berpendapat

bahwa

retorika

merupakan kecakapan teknis yang bisa dikuasai dengan tujuan memperoleh efek
persuasif. Retorika versi Aristoteles lebih menekankan aspek keilmuannya secara
sosial, yang memadukan antara psikologi behavioristik dan logika untuk tujuan
membujuk dan bisa dilihat sebagai perintis jalan bagi konsep Public Relations
simetrik yang diperkenalkan oleh Grunig dan Hunt (1984).
Menurut Aristoteles, ada tiga teknik persuasi yang dapat digunakan oleh
seorang pembicara. Pertama, ethos yaitu teknik yang memanfaatkan karakter dan
kredibilitas

pembicara

untuk

mempengaruhi

orang.

Kedua,

pathos

yakni

kemampuan untuk mengarahkan audiens agar memiliki pola pikir (frame of mind)
tertentu melalui teknik pengelolaan emosi. Ketiga, logos yaitu upaya menghadirkan
bukti-bukti verbal melalui contoh. Dengan kata lain logos adalah keahlian
berargumentasi dalam berpidato atau menulis teks.
Martin J. Medhurst dan Thomas W. Benson (1984) dalam buku mereka
berjudul Rhetorical Dimensions in Media : A Critical Casebook, mendefinisikan
retorika sebagai:
The study of how people choose what to say in a given situation, how to
arrange and order their thoughts, select the specific terminology to employ,
and decide precisely how they are going to deliver their message.
Definisi retorika yang disampaikan oleh Medhurst dan Benson tersebut
dengan sangat jelas menguraikan tentang pentingnya memilih apa yang
sebaiknya
terminologi

disampaikan
atau

pada

peristilahan

situasi
tertentu

tertentu,
yang

bagaimana

relevan

memilih

dengan

topik

pembicaraan dan bagaimana sebaiknya topik tersebut disajikan kepada
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Grunig dan Grunig (1990) menyebutkan bahwa negosiasi dan mediasi kolaborasi
merupakan peran utama PR dalam bentuk kehumasan dua arah. Selanjutnya
Grunig mengklaim bahwa model simetris dua arah mendasarkan praktik PR pada
negosiasi dan kompromi (1993a:146). Dalam tataran sosial terdapat tumpang tindih
yang sangat jelas antara PR dan ilmu diplomasi karena keduanya sama-sama
berkaitan dengan konsep-konsep seperti: kekuasaan (power), negosiasi, koersi,
manipulasi, propaganda, agen, publik, dan opini publik dengan fungsi manajemen
dan fungsi melobi sebagai bidang yang berhubungan paling erat dengan diplomasi
(L‟Etang, 1996: 32).

5. Kesimpulan
Sebagai kesimpulan dalam bab ini, saya sajikan sebuah ilustrasi mengenai
keterkaitan antara Public Relations, Persuasi, Diplomasi dan Retorika.
Professional Public Relations
Officer
Persuasi

Professional
Persuader

Diplomasi
 Luwes
 Fasih berbicara
 Negosiator handal
 Mampu berempati
dan memberikan
advokasi

Retorika
 Memanfaatkan bahasa untuk
tujuan membujuk
(mempersuasi), meyakinkan dan
berargumentasi
 Seorang PR officer harus
memiliki kemampuan untuk
mengartikulasikan pikiran
melalui pemilihan bahasa yang
tepat
 Seorang praktisi PR wajib
memiliki kemampuan menggali
dan mengenali tanda-tanda
budaya kliennya, juga mengenali
pengalaman dan pengetahuan
orang lain melalui tanda-tanda
budaya yang ditunjukkan oleh
kliennya
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BAB 2
PRINSIP-PRINSIP PERSUASI

1. Pendahuluan
Persuasi merupakan suatu seni verbal yang bertujuan untuk mempengaruhi
orang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis/pembicara. Untuk
membuat orang bersedia mengambil tindakan seperti yang diinginkan oleh
pembicara atau penulis, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meyakinkan dengan
cara mengajukan bukti-bukti dan analogi-analogi yang masuk akal.
Bentuk persuasi yang umum dikenal adalah iklan di surat kabar atau
majalah, leaflet, presentasi bisnis, propaganda, dll. Persuasi tersebut menerapkan
pendekatan emotif, yaitu upaya untuk membangkitkan emosi dan empati hadirin
atau pembaca, misalnya dengan membangkitkan rasa kebencian atau fanatisme
jika menyangkut ideologi, rasa empati dan kemanusiaan apabila berkaitan dengan
permintaan donasi bagi kaum yang kurang beruntung.
Teknik untuk meyakinkan lawan bicara pada umumnya diawali dengan
adanya rasa percaya (trust) kepada pembicara atau penulis. Makin dekat hubungan
secara emosional atau personal diantara keduanya makin efektif upaya persuasi
bisa dilakukan.
Persuasi pada dasarnya dilandasi oleh pendirian bahwa pikiran manusia
bisa diubah. Untuk dapat mengubah pikiran orang lain, perlu ditanamkan
kepercayaan pada lawan bicara atau pembaca karena letak keberhasilan persuasi
adalah bila lawan bicara menerima pendapat seseorang dengan perasaan iklas
atau legawa dan bukan karena ancaman atau ketakutan.
Beatson (1996: 265) menyatakan bahwa “successful persuasion is aimed at
appealing both to the head and heart, to reason and emotions”. Artinya, persuasi
akan berhasil bilamana pengaruh atau bujukan bisa diterima oleh nalar dan hati
pihak yang dipersuasi.
Dalam dunia periklanan, dikenal dua pendekatan dalam melakukan
persuasi, yakni reason-why dan atmosphere. Pendekatan pertama didasarkan
pada upaya untuk menumbuhkan alasan yang masuk akal mengapa orang harus
membeli sesuatu, sedangkan pendekatan kedua mengacu pada upaya untuk
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membangkitkan emosi, misalnya menumbuhkan rasa bangga/gengsi, agar terlihat
trendy, ingin menunjukkan simpati atau apresiasi.
2. Persuasi dan Argumentasi
Persuasi merupakan suatu keahlian untuk mencapai persetujuan atau
kesesuaian kehendak antara pembicara dan yang diajak bicara, antara penulis dan
pembaca, yaitu sebuah proses untuk meyakinkan agar orang lain menerima apa
yang diinginkan pembicara atau penulis. Sebaliknya argumentasi adalah usaha
pembuktian kebenaran melalui proses penalaran untuk mencapai kesimpulan.
Kebenaran merupakan hasil dari proses penalaran dalam argumentasi, sedangkan
kesepakatan merupakan hasil dari proses berpikir dalam persuasi. Sasaran proses
berpikir dalam argumentasi adalah kebenaran, sementara sasaran proses berpikir
dalam persusasi berupa keberhasilan merebut simpati dan mendapatkan dukungan
serta persetujuan lawan bicara/ audiens. Oleh karena itu, persuasi memerlukan
analisis yang cermat mengenai hadirin/pembaca dan seluruh situasi yang
meliputinya (lihat bab 7-3 tentang analisis audiens), sedangkan argumentasi
mempersyaratkan analisis yang cermat mengenai fakta-fakta yang ada untuk
membuktikan kebenaran itu.
Dalam argumentasi, semakin banyak fakta yang dipergunakan, semakin
kuat

pula

kebenaran

dipertahankan.

Sebaliknya,

dalam

persuasi,

fakta

dipergunakan seperlunya saja, bila audiens telah sepakat, fakta-fakta lain tidak
perlu diungkap. Perbedaan lain yang cukup penting antara persuasi dan
argumentasi adalah situasi yang dimasukinya. Pada saat melakukan argumentasi,
situasi yang timbul bernuansa konflik dan keragu-raguan mengenai kebenaran
persoalan yang tengah diargumentasikan. Sebalikya, persuasi mempersyaratkan
pembicara/penulis

untuk

menghindari

konflik.

Pembuktian

harus

disajikan

sedemikian rupa agar terhindar dari situasi konflik. Kesepakatan tanpa paksaan
menjadi kriteria keberhasilan upaya persuasif. Agar memudahkan pembaca
mengingat perbedaan antara persuasi dan argumentasi, berikut disajikan matriks
yang mengontraskan keduanya.
Persuasi
 Berbasis

Argumentasi
kesepakatan

kesesuaian kehendak

dan

 Berbasis pembuktian kebenaran
melalui proses penalaran untuk
mencapai kesimpulan
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 Melalui proses berpikir dihasilkan
kesepakatan

proses

penalaran

dihasilkan kebenaran

 Sasaran proses berpikir dalam
persuasi

 Melalui

adalah

keberhasilan

merebut

simpati

mendapatkan

dukungan

 Sasaran proses berpikir dalam
argumentasi adalah kebenaran

dan
serta

persetujuan lawan bicara/audiens
 Fakta dipergunakan seperlunya,

 Semakina

banyak

fakta

yang

semakin

kuat

bila audens telah sepakat, fakta-

dipergunakan,

fakta lain tidak perlu diungkap.

kebenaran mampu dipertahankan

 Pembicara/penulis
dianjurkan

untuk

sangat

 Situasi bernuansa konflik

menghindari

konflik
 Kesepakatan
menjadi

tanpa

kriteria

paksaan

keberhasilan

upaya persuasif.

 Bilamana

perlu

dilakukan

penekanan baik secara nyata
maupun tersamar melalui adu
argumentasi.

Gambar 2.1 Matriks Persuasi dan Argumentasi (diadaptasikan dari Keraf, 2001).

3. Persuasi yang Efektif
Aristoteles dalam bukunya Rhetorica mengajukan tiga syarat yang harus
dipenuhi

untuk

melakukan

persuasi.

Pertama,

watak

dan

kepribadian

pembicara/penulis; kedua, kemampuan pembicara/penulis untuk mengendalikan
emosi audiens dan ketiga, penyertaan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk
membuktikan suatu kebenaran.
Karakter atau watak pembicara/penulis merupakan salah satu faktor yang
harus diperhitungkan. Persuasi akan berlangsung sesuai dengan harapan
pembicara bila audiens telah mengenali pembicara sebagai orang yang berwatak
baik.

Bila

hadirin

belum

mengenal

watak

pembicara,

tanpa

disadari

pembicara/penulis, pembicaraan atau tulisan akan mengungkap karakter mereka
yang sebenarnya. Gaya bahasa yang dipakai, pilihan kata, struktur kalimat,
tema/topik yang dipilih, struktur gagasan, pilihan konjungsi merupakan refleksi diri
pembicara atau penulisnya lengkap dengan niat, ideologi, dan karakter pribadinya
(periksa bab 10 tentang Bahasa Persuasif). Kemantapan dalam berbicara,
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BAB 3
KARAKTERISTIK PUBLIC RELATIONS
DAN TANGGUNG JAWABNYA
1. Urgensi Departemen Public Relations
Departemen PR ibarat kepanjangan tangan dan penyambung lidah bagi
perusahaan atau organisasi. Pemahaman publik terhadap eksistensi sebuah
lembaga sangat ditentukan oleh keberhasilan kerja departemen ini melalui berbagai
program

yang diselenggarakannya,

liputan

media

yang diterimanya,

dan

penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan.
Meskipun terdapat banyak variasi dalam hal jenis pekerjaan yang menjadi
tanggung

jawab

departemen

Public

Relations

(PR)

di

masing-masing

perusahaan/organisasi, mengenal lebih dekat kegiatan yang lazim dilakukan dalam
divisi ini pasti sangat bermanfaat. Tanggung jawab divisi PR meliputi:
a. Menyusun dan mendistribusikan siaran berita (press release), foto dan
artikel untuk awak media.
b. Mengorganisasikan konferensi pers dan kunjungan kalangan media ke
perusahaan/organisasi.
c. Bertindak sebagai penyedia informasi bagi awak media.
d. Mengatur wawancara antara manajemen dan kalangan media (cetak, radio,
dan televisi).
e. Mengelola perpustakaan foto dan materi komunikasi internal seperti camera,
laptop dan LCD, rekaman video, slide untuk pameran, presentasi, poster,
stand-caption, spanduk, baliho, merchandise, dll.
f. Mengatur dan mempersiapkan acara pameran dan menjalankan eksibisi PR.
g. Memperisapkan dan memelihara perabot identitas perusahaan seperti logo
perusahaan, tampilan kendaraan dinas, dan seragam pegawai.
h. Menangani berbagai acara-acara sponsor yang berhubungan dengan
kegiatan PR.
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Mengikuti rapat/pertemuan penting yang diselenggarakan oleh pimpinan
perusahaan.

j.

Menghadiri konferensi khusus yang diadakan oleh divisi penjualan dan
mengikuti pertemuan dengan para klien.

k. Melatih staf PR.
l.

Mempersiapkan survey pendapat dan penelitian lainnya.

m. Berhubungan baik dengan kalangan birokrat dan politisi.
n. Menyelenggarakan

acara

seremonial

yang

diselenggarakan

oleh

perusahaan.
o. Mengelola berbagai umpan balik dari masyarakat berupa kliping, berita
radio, berita televisi, up-date seluruh informasi di sosial media yang relevan
dengan perusahaan dan responsif terhadap informasi dari luar.
p. Mengevaluasi hasil dari perencanaan progam yang telah dicanangkan
sebelumnya.
Seluruh kegiatan di atas harus dilaksanakan secara terpadu dalam suatu
program PR yang terencana dan terintegrasi dengan rapi setiap tahunnya. Dalam
pelaksanaannya kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran
yang telah disetujui sebelumnya.

2. Perbedaan Public Relations dan Iklan
Meskipun memiliki kemiripan, terdapat beberapa hal yang membedakan PR dan
Iklan. Institute of Practitioners in Advertising (IPA) Inggris mendefinisikan iklan
sebagai „upaya menyampaikan pesan penjualan secara persuasif kepada calon
pembeli yang paling tepat atas suatu produk atau jasa dengan biaya yang
semurah-murahnya‟. Penyampaian pesan penjualan yang disampaikan oleh iklan
dilakukan melalui keahlian kreatif pada bidang-bidang copywriting, tipografi, scriptwriting, dan pembuatan video yang didasarkan pada suatu tema tertentu atau „copy
platform‟ sedangkan fokusnya terletak pada penjualan.
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Sementara itu, PR lebih menekankan pada pemberian informasi, pendidikan,
dan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan. Satu hal yang perlu dicatat
adalah upaya periklanan akan lebih membuahkan hasil apabila didukung oleh
kegiatan PR. Penjelasan yang lebih substansial melalui informasi yang disajikan
oleh PR akan lebih menonjolkan keberadaan produk/jasa dan kegunaan dari
barang atau jasa yang dipromosikan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa
kegiatan PR mendukung strategi pemasaran.
Agar lebih bisa dipahami dengan baik, berikut disajikan tabel yang menunjukkan
perbedaan diantara keduanya.
Public Relations

Iklan

1. Menyajikan informasi mengenai
produk/jasa

secara

tidak

langsung.

untuk

membeli

produk/jasa

secara langsung.

2. Berorientasi pada understanding
(understanding oriented).

pelanggan kepada produk/jasa.
4. Lebih mengutamakan pengaruh
panjang

2. Berorientasi

pada

keuntungan

yang diperoleh (profit oriented).

3. Bermuara pada kesetiaan calon

jangka

1. Mempengaruhi calon pelanggan

(process

oriented).

3. Bermuara

dari seberapa memahami calon
pelanggan terhadap perusahaan/

terpenuhinya

target penjualan.
4. Lebih mengutamakan pengaruh
jangka pendek yaitu terjualnya
produk

5. Indikator keberhasilan PR diukur

pada

dalam

jumlah

besar

(purchase oriented).
5. Indikator

keberhasilan

terletak

pada jumlah produk yang terjual.

lembaga, dukungan publik, dan
kesetiaan

mereka

terhadap

produk/jasa yang dihasilkan oleh
perusahaan/lembaga.

3. Perbedaan Public Relations dan Promosi Penjualan
Promosi penjualan (sales promotion) merupakan langkah jangka pendek
dengan memanfaatkan berbagai skema guna memperkenalkan produk baru,
mempertahankan dan meningkatkan jumlah penjualan. Promosi penjualan memiliki
beberapa karakteristik sebagai berikut:
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 Memanfaatkan berbagai media (majalah, surat kabar, televisi, radio, internet,
facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya) sebagai upaya
langsung untuk mempercepat terjualnya barang/jasa.
 Menerapkan skema jangka panjang seperti memajang produk secara terus
menerus di depan gerai atau toko. Di samping itu bisa juga melakukan
skema jangka pendek dengan cara memberi potongan harga khusus bagi
penjualan dengan partai besar, memberi hadiah tambahan, kupon
berhadiah, kemasan yang bisa ditukar dengan uang tunai, memberi
merchandise, dan sebagainya.
 Promosi penjualan dilakukan sebagai alternatif pemasangan iklan di media
masa. Dengan demikian biaya pemasangan iklan dialihkan untuk menutup
biaya promosi, misalnya melalui pemberian potongan harga, cindera mata
atau hadiah lainnya.
 Promosi penjualan lebih bersifat komunikasi pemasaran personal karena
langsung terkait dengan calon pembeli. Upaya mendekatkan produsen
dengan konsumen inilah yang sering membuat PR overlap dengan promosi
penjualan.

4. Public Relations dan Propaganda
Hiebert

(2003)

menyatakan

bahwa

Public

Relations

dan

Propaganda

merupakan dua terminologi yang berbeda, namun sesungguhnya keduanya
memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk opini dan mempengaruhi perilaku.
Sekalipun keduanya memiliki tujuan serupa tetapi perbedaan diantara keduanya
sering digambarkan secara ekstrim. Menyitir pendapat Bastian (2006), Public
Relations bertujuan untuk membangun dan menjaga kesinambungan komunikasi
dan saling pengertian antara produsen dan konsumen melalui hubungan yang
terbuka dan jujur. Sedangkan propaganda lebih mengutamakan kepentingan
pengirim

pesan

dengan

cara

memanipulasi

keyakinan

masyarakat

dan

mempengaruhi opini publik dengan menghalalkan cara. Pendapat di muka
didukung oleh L‟Etang (2006) yang meyakini bahwa Public Relations bermuara
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BAB 4
KERANGKA TEORITIS PUBLIC RELATIONS

1. Pengertian Teori dan Model
Teori merupakan suatu penjelasan atau keyakinan tentang cara kerja
sesuatu. Model adalah suatu cara, paradigma atau perspektif dalam melihat
sesuatu. Model sering berupa abstraksi yang disederhanakan yang didesain untuk
membuat sistem, proses, dan struktur yang kompleks menjadi mudah dipahami.
Teori dan model bisa dikembangkan atau diuji ulang melalui metode-metode ilmiah.
Teori atau model dapat pula diformulasikan secara casual (oleh orang awam) yang
melakukan generalisasi berdasarkan pengalaman. Teori dan model semacam itu
sering disebut akal sehat atau common sense. Teori dan model bisa juga diperoleh
secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya atau diterima dan
dijalankan melalui proses sosialisasi atau akulturasi.
Sekali teori atau model diadopsi, teori dan model tersebut bisa sangat
berpengaruh. Kadang tanpa disadari, dalam menyikapi dunia dan memahami relasi
yang ada didalamnya orang mengandalkannya teori dan model secara absolut.
Teori dan model public relations serta komunikasi yang dipilih membentuk cara
pandang dan pemahaman orang sekaligus menentukan bentuk partisipasi mereka
dalam proses itu.

2. Beberapa Teori yang Relevan


Teori decibel (Decible Theory) menyatakan bahwa cara terbaik agar pesan
Anda sampai adalah dengan mengungkapkannya secara berulang-ulang dan
dengan suara keras. Praktisi public relations yang mengadopsi teori ini
cenderung melihat pentingnya sebuah kegiatan (event) dengan cara
membanjiri media dengan press release, dan agar dapat menarik perhatian
orang mereka memanfaatkan bunyi-bunyian (musik). Penganut teori ini perlu
diingatkan

bahwa

pengulangan

pesan

dapat

membantu

terjadinya

penghayatan pesan oleh audiens, namun teriakan yang keras hanya akan
memperburuk komunikasi.
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Teori Menjual (Sell Theory). Teori ini berasumsi bahwa orang menjual
informasi dan lainnya membeli. Tujuan teori ini adalah memanipulasi audiens
agar bersedia menerima pesan. Praktisi PR yang menerapkan teori ini selalu
berusaha untuk menjual gagasan kepada media atau kepada publik. Nafsu
menjual yang berlebihan mengakibatkan terkoyaknya relasi yang akan
dibangun dan pada akhirnya menimbulkan rasa kurang percaya dan jarak
diantara kelompok yang terlibat didalamnya. Akhirnya kesempatan untuk
membangun rasa saling pengertian menjadi berkurang. Sebagai contoh,
perasaan risi dan terusik ketika kita ditemui oleh petugas asuransi yang ingin
memprospek calon klien secara agresif.



Teori Informasi Minimal (Minimal Information Theory) menekankan pada
pentingnya kerahasiaan informasi dan sikap low profile. Praktisi PR jarang
menerapkan teori ini, namun perusahaan tempat mereka bekerja sering
melakukannya. Untuk mendeteksi apakah teori ini sedang diterapkan bisa
dilihat dari fenomena apakah rapat dilakukan dibalik pintu tertutup dan
pertanyaan cenderung dijawab dengan no comment. Konsekuensi yang harus
ditanggung biasanya adalah berkurangnya kepercayaan, komitmen, dan sikap
keterbukaan lembaga di mata publik.



Teori „Andai aku adalah mereka‟ (If I were Them Theory) berasumsi bahwa
komunikasi akan berhasil apabila pengirim informasi dapat memposisikan
dirinya dalam posisi penerima informasi dan lalu mengkomunikasikannya
dengan baik. Sesungguhnya teori ini merupakan salah satu teori informal yang
cukup baik, yang diadopsi dari the Golden Rule ”lakukan pada orang lain apa
yang akan kau lakukan pada dirimu”. Namun, George Bernard Shaw
(sastrawan Inggris) merumuskannya kembali menjadi: “Jangan lakukan pada
orang lain apa yang akan kau lakukan pada dirimu karena selera mereka bisa
jadi berbeda”. Perombakan yang dilakukan Shaw mengilhami kita dalam
bentuk pemahaman bahwa sering memposisikan diri pada posisi orang lain:
berguna. Namun, teori ini mengabaikan kenyataan bahwa orang yang berbeda
kemungkinan akan memberi respons berbeda pula terhadap informasi yang
sama.
Teori Komunikasi dalam kamus Webster didefinisikan sebagai the art of

expressing ideas and the science of transmitting information. Namun pandangan ini
melihat komunikasi sebagai proses satu arah dan mengabaikan peran penerima
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informasi. Sementara itu, Shorter Oxford English Dictionary mendefinisikan dengan
lebih baik, yakni komunikasi adalah proses penyampaian, pengungkapan atau
pertukaran pengetahuan secara lisan, tertulis atau melalui tanda. Implikasi definisi
kedua adalah terjadinya komunikasi dua arah seperti ditunjukkan oleh kata
exchange dan signs yang merujuk pada pengertian bahwa komunikasi bisa
berlangsung meski tanpa kata-kata sekalipun. Penggunaan logo atau benda-benda
sebagai simbol status seseorang mengkomunikasikan pesan tentang pemiliknya
(Gibson et al. 1985: 432). Seorang ibu muda yang menenteng tas Michael Kors dan
jam tangan merek DKNY, sesungguhnya ia sedang menunjukkan status sosialnya
agar dikenali oleh lawan bicaranya.

3. Model Komunikasi Klasik
Model komunikasi klasik yang dikembangkan oleh Sharon dan Weaver
(1948) serta Schram (1953: 3-26) didasarkan pada lima pertanyaan, yaitu:
1.

Who

2.

Says what

3.

In what way

4.

To Whom

5.

With what effect (Lasswell, 1982: 532)
Unsur-unsur utama pada model komunikasi klasik tersebut ditunjukkan oleh

gambar 3.1.

Noise
Noise
encoding

Noise
Medium
message

Noise
Noise
decoding

Noise
feedback

Gambar 3.1. Model of Communication (Harrison, 2000: 34)

Dalam gambar di atas terdapat peristilahan yang perlu dijelaskan. Sender
adalah pengirim informasi, encoding merupakan cara informasi diekspresikan
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(lisan/tulis/isyarat/audio/audiovisual), medium adalah bentuk yang mengusung
informasi (telepon/ tatap muka/ email/ melalui kurir) dan message merupakan
pesan yang disampaikan oleh pengirim. Sementara itu, decoding adalah proses
interpretasi yang dilakukan terhadap pesan yang diterima. Receiver adalah
penerima informasi, sedang feedback merupakan respons yang disampaikan
penerima pesan kepada pengirim pesan, sedangkan Noise adalah gangguan yang
menyebabkan distorsi terhadap pesan, misalnya pesan menjadi tidak lengkap.

4. Kendala Komunikasi
Sementara itu, kendala terhadap berlangsungnya komunikasi yang efektif
menurut Kotler (1984: 605) disebabkan oleh beberapa alasan:
 Selective attention

: pesan cenderung diseleksi oleh penerima
berdasarkan pertimbangan mana yang paling menarik
perhatiannya.

 Selective distortion : pesan cenderung diputar-balikkan dan diambil yang
paling diinginkan oleh penerima pesan.
 Selective recall

: penerima pesan cenderung mengingat sebagian
kecil pesan yang diterimanya.

Selanjutnya, Kotler (1984) mengutip pendapat Schramm yang menyatakan
bahwa dalam proses penyampaian pesan berlaku hukum reward, punishment and
expenditure of effort. Artinya, bila pesan yang Anda kirimkan mudah dipahami dan
menawarkan keuntungan pada penerima pesan, maka sangat mungkin andalah
yang akan memperoleh perhatian.
Dalam hal noise atau gangguan di dalam proses komunikasi, David Bernstein
(1986: 29) menyebutkan ada tiga jenis gangguan yaitu

channel noise,

psychological noise dan language noise. Channel noise meliputi gangguan yang
disebabkan gangguan fisik seperti bisingnya suara radio di sebelah rumah atau
kurangnya cahaya lampu saat komunikasi berlangsung; psychological noise adalah
keadaan yang diakibatkan oleh relasi antara pengirim dan penerima pesan (misal:
pernah ditipu atau dikhianati) menyebabkan penerima membaca hal-hal lain yang
berada di luar pesan pengirim.
Bahasa tubuh sering ditengarai sebagai salah satu noise psikologis, misalnya
ketika seseorang menyatakan “Selamat ya, proposalmu diterima” sambil menarik
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kedua sudut mulutnya. Ucapan tersebut belum tentu bisa dimaknai sebagai
ungkapan perasaan penutur yang tulus. Language noise berhubungan dengan
tidak sinkronnya antara code (pesan), pengirim dan penerima pesan. Contoh paling
sederhana adalah kepanikan dan keputus-asaan orang tua ketika mendengar
bayinya menangis karena kegagalan memaknai apa yang diinginkan si bayi. Ketika
ibu bertanya: Apa kamu sakit? Jawabnya adalah Waaah! Apa kamu lapar?
..........Waaaah! Apa kamu lelah? .......Waaah! Semua perasaan dan keinginan si
bayi dinyatakan dalam ekspresi yang nyaris sama sehingga sulit untuk
membedakannya.
Bernstein juga mencontohkan pengalaman seorang pengendara motor asal
Kanada yang mengira pengumuman FINE FOR PARKING sebagai sebuah upaya
memotivasi orang agar memarkir kendaraannya dan bukan sebuah larangan untuk
parkir. Selain ketiga kendala komunikasi tersebut, masih ada delapan kendala
lainnya sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.2.

Fields of experience
value judgements
mis-matching
language problems
selectivity
status differences
time constraints
overload.

Gambar 3.2.Some barriers of communication (Harrison, 2000: 37)

Masing-masing kendala komunikasi akan dibahas satu persatu sebagai
berikut:
 Fields of experience, pengirim dan penerima pesan hanya bisa berkomunikasi
secara efektif apabila mereka memiliki pengalaman yang relatif sama.
Perbedaan pengalaman bisa menimbulkan konflik karena perbedaan persepsi
atau cara pandang dan cara menyikapi suatu persoalan. Misalnya, perselisihan
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BAB 5
MODEL PUBLIC RELATIONS
1. Pendahuluan
Bersamaan dengan berjalannya waktu dan tuntutan perkembangan jaman serta
perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi/perusahaan, terjadi pula
pergeseran pada model PR yang dianut. Melihat perkembangan bisnis di bidang
public relations, Gruning and Hunt (1984:22) mendeskripsikan empat tipe public
relations sebagai model teori dan praktik. Di samping Gruning and Hunt, ada pula
model lainnya yang diperkenalkan oleh Bernstein yang mengambil bentuk roda
(Bernstein‟s Wheel) pada bagian akhir bab ini. Secara terinci masing-masing model
Public Relations disajikan di bawah ini.

2 Karakteristik Empat Model Public Relations Versi Gruning and Hunt
Agar memudahkan, empat model PR disajikan dalam bentuk matriks, sbb:
Model
Characteristics
Press
Public
Two-way
agentry/publicity
Information
Asymetric
Purpose
Propaganda
Dissemination Scientific
of information persuasion
Nature of
One-way;truth
One-way;
Two-way;
communication not essential
truth
imbalanced
important
effect
Communication Source-receiver SourceSourcemodel
receiver
receivesource
Nature of
Little; counting
Little;
Formative;
research
the house
readability,
evaluates
readership
attitudes
Leading figures P.T. Barnum
Ivy Lee
Edward L
Barneys
Where
Sport, theatre,
Government, Comparative
practired now
product
non-profit
business,
promotion
organization, agencies
business
Organizations
15 per cent
50 per cent
20 per cent
practicing now
(estimated)

Two-way
Symetric
Mutual
understanding
Two-way; balanced
effects
Group-group

Formative; evaluates
understanding
Barneys. educators,
professional leaders
Regulated business,
agencies

15 per cent
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Gambar. 5.1 Empat Model PR versi Gruning and Hunt (1984).
Penjelasan tentang kelima model Public Relations ciptaan Grunig & Hunt (1984)
bisa diikuti melalui paparan berikut:

a. Model Press Agentry/Publicity
Tujuan utama Model Press Agentry / Publicity adalah propaganda dan
komunikasi dengan publik dilakukan satu arah, dari pengirim pesan kepada
penerima. Public relations model ini tidak meletakkan kebenaran pesan sebagai
fokus utama. Penelitian dilakukan hanya sebatas menghitung jumlah rumah atau
jumlah tempat duduk pada setiap kali kegiatan atau pertunjukan. Tokoh utama
model ini adalah Phineas Barnum. Model PR semacam ini masih dilakukan
secara luas di bidang olah raga, teater dan promosi produk dan mencakup
kurang lebih 15 persen aktivitas public relations dewasa ini.

b. Model Public Information
Model Public Information diterapkan untuk menyebarluaskan informasi.
Dalam model PR jenis ini komunikasi dilakukan satu arah dari pengirim kepada
penerima pesan, namun kebenaran pesan dianggap penting. Riset bisa saja
dilakukan, misalnya untuk memastikan bahwa informasi yang disebar-luaskan
benar-benar dipahami oleh publik sasaran. Data dikumpulkan untuk menentukan
siapa dan berapa banyak masyarakat yang menerima informasi tersebut.
Pencetus model ini adalah Ivy Lee. Menurut perkiraan, model tersebut
digunakan secara luas dewasa ini, diestimasikan mencapai 50 persen lembaga,
terutama pemerintah, baik lokal maupun nasional, organisasi nonkomersial, dan
lembaga bisnis pada umumnya. Penggunaan model ini memanfaatkan press
release, leaflet, laporan, buku pedoman, fakta, video dan pameran untuk
menginformasikan kepada publik mengenai eksistensi dan fungsinya.

c. Model Two-way Asymmetric
Model Two-way Asymmetric menggunakan persuasi ilmiah sebagaimana
yang dikembangkan oleh Edward Bernays. Komunikasi dalam model ini
dilakukan secara dua arah, dari pengirim pesan kepada penerima pesan disertai
dengan feedback (masukan) dari penerima pesan namun kontrol ada di tangan
pengirim pesan yang memiliki tujuan utama mempersuasi penerima pesan agar
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menerima dan memberikan dukungan kepada lembaga pengirim pesan. Melalui
proses ini, lembaga sasaran tidak dimaksudkan untuk diubah, namun sikap dari
penerima pesan itulah yang ingin diubah oleh praktisi PR yang menerapkan
model ini.
Riset public relations dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sikap
masyarakat

sehingga

dapat

ditentukan

kampanye

atau

sosialisasi

PR

bagaimana yang paling efektif dan berhasil guna. Riset dengan model ini biasa
disebut riset formatif (formative research). Penggunaan model ini diperkirakan
mencapai 20 persen. Masukan (feedback) dari penerima pesan dimaksudkan
untuk membantu lembaga dalam memformulasikan pesan menurut cara yang
dikehendaki oleh publik sasaran. Contoh penerapan masukan dari konsumen
yang kemudian mempengaruhi kebijakan perusahaan bisa diperoleh dalam cara
kerja perusahaan kosmetik dan pengecer yang mengubah kebijakannya dalam
penggunaan binatang sebagai alat pengetes produk kosmetik, pemakaian
kemasan ulang dan penghentian pemakaian aerosol yang mengandung CFC.

d. Model Two-way Symmetric
Model Two-way Symmetric didasarkan pada semangat saling memahami
secara ideal. Model ini merupakan contoh komunikasi dua arah dalam
pengertian yang sesungguhnya. Komunikasi tersebut dibangun lewat dialog
antara lembaga dan publik/pengguna produk atau jasa. Kedua belah pihak
mampu saling mempengaruhi untuk mengubah sikap atau perilaku sebagai hasil
dari aktivitas public relations yang dilakukan. Edward Bernays adalah tokoh
dibalik pengembangan model ini di samping para akademisi dan kaum
professional saat ini.
Riset bidang PR bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat.
Diperkirakan model ini diterapkan oleh 15 persen lembaga di dunia, terutama
lembaga yang memiliki tanggung jawab sosial secara langsung. Aktivitas utama
yang sering dilakukan adalah penggunaan focus group untuk mendiskusikan
topik yang menjadi kepedulian masyarakat luas. Sebagai contoh pihak
kepolisian bisa memfasilitasi pertemuan dengan warga untuk mendiskusikan
kasus pencurian mobil di kawasan tertentu dan berupaya untuk meningkatkan
kualitas perilaku masyarakat. Pada akhir dialog tersebut diharapkan polisi dapat
memperoleh gambaran lebih baik tentang kepedulian masyarakat, bagaimana
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bentuk konkrit kepedulian itu dan apa yang dikehendaki masyarakat. Sebaliknya,
masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang apa yang dapat dan tidak
dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memecahkan masalah itu.
Satu hal yang perlu dipahami di sini ialah bahwa model merepresentasikan
abstraksi dunia nyata. Namun, tidak seorang pun hendak menyarankan agar
praktisi PR dalam tugas kesehariannya menerapkan salah satu model dari
keempat model yang telah disampaikan di muka secara terus-menerus. Model
komunikasi PR tersebut hendaknya bisa digunakan sebagai acuan dalam
bertindak bilamana praktisi PR menghadapi permasalahan komunikasi atau
setidaknya bisa merekomendasikan sesuatu dalam penyelesaian kebuntuan
komunikasi dengan menggunakan pendekatan PR.
3. Model Roda Bernstein (Bernstein’s Wheel)
Model public relations lainnya yang layak mendapat perhatian adalah Roda
Bernstein (Bernstein‟s Wheel). Perbedaan utama model ciptaan Bernstein (1984:
117-124) ini dengan keempat model sebelumnya adalah selain merupakan
sebuah abstraksi dunia nyata, model ini memiliki kegunaan sebagai perangkat
atau check list untuk merencanakan aktivitas PR. Berikut adalah tampilan
modelnya dan penjelasannya secara rinci.
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Gambar 5.2 Communication wheel (diadopsi dari Harrison, 2000: 47)
Pusat roda yang terletak di tengah merupakan rencana komunikasi
(communication plan) lembaga atau perusahaan yang dibangun dengan
mempertimbangkan konteks sektor usaha dan Negara produsen jasa / produk.
Sebagai contoh: BMW adalah perusahaan Jerman yang berada di sektor industri
otomotif. Dengan demikian, apabila BMW berkomunikasi dengan publiknya,
penerima pesan menyaring pesan perusahaan melalui persepsi mereka
terhadap perusahaan mobil itu secara keseluruhan melalui pandangan mereka
tentang Jerman dan reputasinya dalam bidang teknologi dan barang-barang
produk Jerman.
Ruji roda adalah saluran komunikasi (channels of communication) yang bisa
digunakan oleh perusahaan untuk menjangkau publiknya. Jumlah saluran
komunikasi secara keseluruhan ada sembilan. Lingkar luar roda (rim) adalah
masyarakat sasaran komunikasi yang cocok dengan publiknya, yaitu media
relations dan media. Tetapi sesungguhnya roda dipilih sebagai model sematamata karena roda itu berputar. Bayangkanlah Anda memutar roda melalui
porosnya dan bisa diperoleh variasi saluran dan audiens yang berbeda. Dengan
demikian, strategi komunikasi yang akan diambil pun berbeda pula. Terdapat 81
kombinasi antara medium dan audiens. Tiap-tiap saluran komunikasi akan
dijelaskan satu persatu.
1. Poduct (good/sevice)

: Apa

bentuknya?

Bagaimana

tampilan

fisiknya? Bagaimana produk di branded dan
dikemas? Bagaimana proses yang dilalui
sejak barang atau jasa berada di tangan
produsen sampai ke tangan pembeli? Pesan
apa saja baik yang tersurat maupun tersirat
tentang

produk

itu

dari

produsen

agar

diterima oleh konsumen?
2. Literature
(komunikasi tertulis)

: Laporan tahunan, leaflet dan brosur, manual,
bulletin, newsletter, materi pendidikan untuk
sekolah. Desain, kata-kata dan tampilan
komunikasi tertulis mengandung pesan yang
ikut melengkapi.
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BAB 6
MERENCANAKAN PROGRAM PUBLIC RELATIONS
(PR CAMPAIGNS)
1. Pendahuluan
Merencanakan program merupakan salah satu dari empat serangkai tugas
utama seorang praktisi PR. Keempat tugas Public Relations Officer (PRO) tersebut
adalah mengumpulkan dan merangkum informasi (researching), merencanakan
(planning), mengeksekusi & mengkomunikasikan (executing & communicating),
dan mengevaluasi (evaluating) program.
Sedemikian sentralnya aktifitas merencanakan program bagi seorang praktisi
PR disebabkan oleh alasan-alasan berikut.
 Untuk menentukan target operasi PR yang nantinya akan menjadi dasar
pengukuran bagi keberhasilan seluruh program yang disusun.
 Untuk memperhitungkan jumlah jam kerja dan berbagai biaya yang
diperlukan.
 Untuk menentukan skala prioritas, berapa jumlah program yang dianggap
memadahi dan waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk setiap program
yang diprioritaskan.
 Untuk memprediksi keberhasilan dalam mencapai tujuan terkait dengan
ketersediaan personil, peralatan, dan anggaran.
Tersusunnya rencana program dengan baik akan menghindarkan seorang PRO
untuk menjalankan tugasnya berdasarkan insting atau nalurinya. Apabila bekerja
tanpa perencanaan yang rapi, seorang praktisi PR akan kehilangan arah dan
tergoda untuk mencoba hal-hal yang baru dan mengesampingkan programprogram yang belum sempat diselesaikannya.

2. Model Perencanaan PR Enam Tahap
Secara umum model perencanaan PR enam tahap banyak diterapkan oleh para
praktisi PR professional. Ke enam tahapan rencana PR tersebut masing-masing
mencakup aktifitas sebagai berikut:
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 Pengenalan situasi
 Penetapan tujuan
 Penentuan khalayak
 Pemilihan media dan teknik-teknik PR
 Perencanaan anggaran
 Pengukuran hasil.
Keenam tahapan perencanaan Public Relations tersebut akan dibahas
secara rinci pada paparan berikut.
a. Pengenalan Situasi (Recognizing Existing Condition)
Ibarat hendak berperang, mengenali medan yang akan kita hadapi mutlak
penting. Dengan memahami situasi, perencanaan PR bisa dibuat lebih fokus
dan terarah. Caranya bisa dilakukan dengan mengajukan dan menjawab
pertanyaan pada diri sendiri : di mana posisi kita saat ini? Apakah ada mis
komunikasi

antara

perusahaan

dan

khalayaknya?

Bagaimanakah

citra

perusahaan di mata masyarakat? Satu-satunya cara untuk menjawab
pertanyaan tersebut adalah dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang
relevan. Rencana PR harus disusun berdasarkan informasi yang akurat bukan
atas dasar dugaan atau perkiraan.
Dalam menjalankan tugasnya seorang praktisi PR berkewajiban mengubah
empat sikap negatif menjadi empat sikap positif sebagaimana tampak pada
gambar 6.1.
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Secara lebih terinci ke empat sikap negatif yang harus dirubah oleh
seorang PRO akan disajikan di bawah ini.
 Permusuhan (hostility). Seorang praktisi PR perlu mengetahui ada tidaknya
sikap permusuhan pada lembaga atau perusahaannya. Bila ada, sejauh
mana kadar sikap permusuhan itu? apa bentuk konkretnya? apa
penyebabnya? bagaimana cara meredakannya?
 Prasangka (prejudice). Prasangka bisa bermula dari hal-hal yang bersifat
pribadi,

perbedaan

latar

belakang

pendidikan,

perbedaan

agama,

kecemburuan sosial, pengaruh lingkungan atau karena salah paham.
Beberapa tahun yang lalu kegiatan merawat diri di salon kecantikan identik
dengan wanita. Para pria yang melakukan hal yang sama akan mendapat
cap atau stigma sebagai lelaki yang kurang macho dan cenderung genit
sebagai akibat prasangka buruk masyarakat. Namun bersamaan dengan
berjalannya waktu, tuntutan pekerjaan dan karier menyebabkan kebutuhan
lelaki untuk merawat diri seperti spa, pijat, dan creambath merupakan hal
yang lumrah dan bisa diterima masyarakat.
 Apati (apathy). Sikap apatis adalah tantangan terbesar PR karena
merupakan hambatan bagi terwujudnya pemahaman. Sikap ini tumbuh
subur karena dipicu oleh rasa enggan, masa bodoh, cuek yang merupakan
buah dari ego yang berlebihan, kemalasan, kurangnya daya imajinasi, dan
kurang menariknya tampilan atau cara penyajian suatu gagasan baru.
Akibatnya, masyarakat kurang berminat dan tidak menaruh kepercayaan
pada upaya pembaharuan tersebut. Perubahan gaya hidup sehat tanpa
rokok

bukanlah

sesuatu

yang

gampang

ditumbuhkan

pada

benak

masyarakat. Meskipun perokok mengetahui bahaya yang ditimbulkan oleh
kebiasaan merokok, namun mereka terlanjur menjadikan merokok bagian
dari hidupnya yang susah untuk dihentikan. Keberhasilan PR dengan
demikian diukur dari kemampuan para praktisi untuk menjadikan perubahan
gaya hidup sehat tanpa rokok sebagai nilai dan kepentingan khalayak,
sebuah strategi penyampaian informasi yang diperkenalkan oleh Ivy
Ledbetter Lee.
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e.3 Contoh Anggaran Program PR
Rapat (5X)
News Release (2X)
Peresmian gedung baru
Menyiapkan laporan dan
Pembukuan tahunan
Merancang
dan
menyunting
News Letter
Naskah Features (3)
Wawancara Radio (2)
Dana Tak Terduga (10
%)

Perkiraan Biaya Material

5 X jam XRp……………
2 X jam X Rp……………
3 X jam X Rp……………
12 X jam X Rp………….

Rp……………………
Rp……………………
Rp……………………
Rp……………………

3 X jam X Rp…………..

Rp……………………

3 X jam X Rp…………..
2 X jam X Rp…………..

Rp……………………
Rp…………………….
Rp…………………….
-----------------------------Rp……………………..
Rp…………………….
Rp…………………….
Rp…………………….
Rp……………………..
Rp…………………….

Total
News Release
Mencetak Laporan
Mencetak Jurnal Internal
Perangko dan Alat Tulis
Kaset/CD
Sewa Gedung

Pengeluaran ekstra
Dana Cadangan (10 %)

Total

Rp……………………….
Rp……………………….
Rp………………………..

f. Pengukuran Hasil
Hasil dari sebuah perencanaan program PR dapat dilihat secara
kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang bersifat kualitatif tidak dapat diukur
secara statistik dan lebih didasarkan pada pengalaman dan perkiraan.
Misalnya, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengenakan helm
pada kampanye PR dalam meningkatkan keselamatan berlalu-lintas atau
meningkatnya reputasi perusahaan paska diselenggarakannya program
peduli gempa bagi masyarakat yang tertimpa musibah gempa bumi.
Sedangkan secara kuantitatif, kampanye PR dapat diukur keberhasilannya
secara statistik misalnya, frekuensi penyebutan nama perusahaan dalam
pemberitaan di media masa berkenaan dengan kegiatan mensponsori acara
tertentu.
f.1 Metode Pengukuran Hasil
 Berdasarkan intensitas respon masyarakat, misalnya berapa banyak
pertanyaan dari calon pelanggan mengenai produk yang ditawarkan.
Asumsinya, apabila pertanyaan dan kepedulian tersebut dapat
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diarahkan menuju transaksi penjualan maka perhitungannya akan
menjadi lebih mudah dilakukan.
 Berdasarkan asumsi tiras pembaca/khalayak media masa baik koran,
majalah, radio ataupun televisi. Di samping itu, tentu saja banyak
sedikitnya liputan oleh kalangan pers dari aspek volume kolom dan
panjang pendeknya waktu siar/tayang.
 Pengumpulan pendapat. Ini dilakukan dengan cara mewawancarai
sampel khalayak yang dianggap relevan dengan interval waktu
tertentu, misalnya enam bulan. Dengan demikian bisa kita peroleh
naik turunnya pendapat atau tingkat kesadaran khalayak yang diukur
dalam prosentase.
 Umpan balik media. Pengukuran ini dilakukan dengan memperhatikan
sikap dari liputan media, apakah terjadi salah paham atau
pemberitaan negatif bahkan sinis. Maka praktisi PR perlu sigap untuk
merespon dengan menerbitkan dan mendistribusikan news release,
features, kunjungan ke perusahaan dan resepsi pers.
Sebagai divisi yang mengelola reputasi perusahaan baik internal
maupun eksternal, Public Relations memiliki segudang aktifitas yang
rentang waktu kerjanya secara teori adalah 24 jam. PRO wajib siaga
baik dalam kondisi aman dan nyaman maupun dalam situasi konflik
bahkan

ketika

musibah

datang.

Dalam

paparan

selanjutnya

ditampilkan contoh penganggaran untuk sebuah kampanye aktifitas
Public Relations dari The Body Shop Indonesia, sebuah perusahaan
komersial yang cukup terhormat di mata konsumen karena kualitas
produk dan kepeduliannya pada konservasi sumber daya alam.
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f.2 Contoh Rencana Kampanye PR The Body Shop Indonesia

Product & Marketing

PR & CSR

Communication Objective :
Brand Essence / Product
/Service /Promotion
/ Issue / CSR

Key Messages
PR Strategy

-

Target Public
Differentiation
Timing
Place
Spoke Person

PR Tools
Media Plan
Media Coverage

Media Audit

ROI

Gambar 6.2 Kampanye PR The Body ShopIndonesia

Catatan:
ROI : Return On Investment (imbal balik yang diperoleh dari pengeluaran dana).

PR STRATEGY
• Choose who is your target
public (customer)
• Find your product
differentiation to
competitors
• Set the right timing
• Set the right place to run the
campaign
• Choose the right spokes
person
ALL THE STRATEGIES
SHOULD REPRESENT
THE KEY MESSAGE (S)

Gambar 6.3 Strategi PR The Body Shop Indonesia
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PR TOOLS
PR TOOLS

HOW

OUTPUT

Giving inspirational information to the press and their
readers
Press Release

Product Info (at least 1/4P)
Giving information and experience to media in an
interactive way

Press Event

Press Journey

News (at least 1/2 P)
Giving depth experience and information in an intimate
way

Getting 1 on 1 relationship with media by visiting their
office

Generate 2 or more pages

Inspiration article or Editors in chief pages

Media Visit

1 on 1 (personal)

Get deeper relationship by going out with the media,
informally : Lunch/dinner, treatment at beauty saloon,
etc

Daily in touch with media to maintain the relationship,
even there is no point to be informed

Inspirational article

Big opportunity for our product to be highlighted

Media Relations

MEDIA PLAN
PRODUCT

SES
Social Economic Status

TARGET PUBLIC

MEDIA DESK

Body Mist - Lifestyle
fragrance : Aqua Lily, Neroli
Jasmine, Cassis Rose

MEDIA
SELECTION

Kawanku, Go Girl,
Aneka Yess,
Girlfriend, etc
Young women (12 - 21 y.o )
Beauty Editor or
Lifestyle journalist

B + to A

Femina, Eve,
Cosmopolitan, Elle,
etc

Vitamin E (Skin Care - for
normal to oily skin)
Adults - Women (18 - 30 y.o)

Sekar, Pesona,
Herworld, Bazaar,
Dewi

Wise Women (Skin Care for mature skin)
Adults & Established (30 - more)
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BAB 7
KONTEKS SITUASI
1. Pendahuluan
Dalam menjalankan tugasnya, seorang praktisi kehumasan (Public Relations
Officer) perlu memperhatikan aspek-aspek konteks situasi seperti: what (apa yang
dipresentasikan), who (siapa audiens atau lawan bicara yang dihadapi), where (di
mana tempat penyelenggaraannya), when (kapan presentasi dilaksanakan), how
(bagaimana seharusnya presentasi dilaksanakan), why (mengapa dipilih format
presentasi dan tempat tertentu). Konteks situasi perlu dipertimbangkan oleh
seorang praktisi PR tidak saja dalam kaitannya dengan komunikasi lisan (oral
communication) tetapi juga komunikasi tertulis (written communication).
Dalam praktiknya, pertimbangan mengenai konteks situasi sebagai bagian
dari persiapan kerja seorang praktisi PR, tampak lebih dominan pada komunikasi
lisan dibanding komunikasi tertulis karena dalam proses komunikasi tulis, aspekaspek ini jarang diungkap sebab sudah menyatu menjadi strategi penulis.

2. Komunikasi Lisan dan Tulis
Seperti diketahui, tugas atau area kerja seorang praktisi kehumasan (PRO)
menurut Public Relatuions Society of America (PRSA), 1982, mencakup aktivitas
sebagai berikut:


programming: Tugas ini meliputi penganalisisan masalah dan peluang,
mendefinisikan tujuan perusahaan, menetapkan kelompok masyarakat yang
menjadi rekan kerja perusahaan serta menyarankan kepada pimpinan perlunya
kegiatan pendukung citra perusahaan sekaligus merencanakannya.



menjalin kerjasama: Meliputi kerjasama dengan publik internal dan eksternal.
Menjadi mitra dan penyambung lidah bagi keinginan dan harapan serta keluhan
anggota internal perusahaan yang kelak akan dikomunikasikan kepada
manajemen. Secara eksternal, seorang parktisi PR merupakan representasi
perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Dengan demikian ia perlu
memahami visi, misi dan tujuan organisasi dan berupaya untuk menciptakan
citra positif bagi perusahaan yang diwakilinya.
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menulis dan mengedit: Karena publik yang dijangkau cukup luas, maka
seorang praktisi PR dituntut memiliki kemampuan menulis untuk menunjang
pekerjaannya dalam menulis laporan, rilis berita, buklet, naskah pidato, skrip
film, buletin dan bentuk komunikasi tulis lainnya.



bekerjasama dengan media: Seorang praktisi PR harus memiliki link dengan
media baik cetak maupun elektronik untuk menyebarluaskan informasi
perusahaan/organisasi. Dengan demikian, ia perlu memahami prosedur kerja di
dunia keradioan, pertelevisian atau pemberitaan dan idealnya menguasai
pemanfaatan media sosial.



memproduksi materi: Seorang praktisi PR memang tidak perlu menjadi ahli
dalam bidang seni, tata letak atau fotografi, namun setidaknya ia memiliki latar
belakang pengetahuan yang memadahi untuk tugas perencanaan dan supervisi,
misalnya dalam pembuatan brosur, film atau program multimedia.



merencancakan kegiatan khusus: Meliputi tugas penyelenggaraan konferensi
pers, pameran, kontes, wisata atau kegiatan lain yang dimaksudkan sebagai
bentuk promosi bagi organisasi.



berbicara: Dalam tugasnya sehari-hari, seortang praktisi PR memerlukan
kecakapan dalam komunikasi lisan. Tugas ini bisa berupa menyarankan issue
yang tengah hangat pada pimpinan atau kolega, menyiapkan naskah pidato
bagi pimpinan atau menjadi presenter pada even tertentu.



melaksanakan riset dan mengevaluasi hasil: Fungsi ini meliputi kegiatan
mengumpulkan fakta dan data, baik lewat wawancara, riset kepustakaan atau
percakapan informal. Setelah program dilaksanakan, seorang praktisi PR
berkewajiban untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan program
tersebut.

Agar lebih fokus, berikut disajikan diagram yang menggambarkan perbedaan
antara komunikasi internal dan komunikasi eksternal, baik lisan maupun tulis yang
diadaptasikan dari Taylor, 1999: 3-4.
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report
telephone
memo

graphs/
charts

messages

intercom
face to face
discussion

staff
INTERNAL
newsletter
communication

ORAL

email

WRITTEN
fax

meeting/
conference

presentatio
n

form/
questionnaire

notice

Gambar 7.1 Komunikasi Internal
conversation
conference/
seminar

telephone

ORAL

meeting

presentatio
n

EXTERNAL
communication

WRITTEN

leaflet/brochure

letter

invitation

fax

forms/questionnair
ee

email

press release

report

customer/newsletter

conversation

graph/chart

notice

Gambar 7.2 Komunikasi Eksternal

Di dalam melakukan komunikasi lisan, baik internal maupun eksternal,
seorang praktisi PR perlu mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:


kecakapan berbicara. Seorang praktisi kehumasan harus menentukan pesan
yang akan disampaikan, fakta-fakta dan data-data untuk mendukung pesan,
mengidentifikasi inti pesan, merangkai pesan secara sistematis, memilih gaya
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penyampaian yang tepat melalui ekspresi wajah (hangat, tulus, tegas,
diplomatis), bahasa tubuh (rileks, antusias, penuh percaya diri, teguh pendirian),
atau lewat artikulasi (nada bicara, tekanan suara, volume suara).


kecakapan mendengarkan. Praktisi PR perlu mendengarkan dengan seksama,
menghormati lawan bicara dan bersikap open-minded. Sambil mendengarkan,
ia perlu memberikan respons lewat bahasa tubuh (anggukan kepala atau
senyuman),

menjaga

kontak

mata,

memperhatikan

sinyal

non-verbal,

menyimpulkan inti pembicaraan dan membuat catatan kecil tentang pokok
pembicaraan.


mengoptimalkan komunikasi non-verbal. Pada saat berkomunikasi dengan
orang lain, seorang praktisi kehumasan perlu menampilkan postur tubuh yang
relevan (duduk sembari menyilangkan kaki berarti rileks dan duduk dengan
posisi tubuh condong ke depan menunjukkan perhatian pada lawan bicara).
Demikian pula dengan ekspresi wajah (senyum menggambarkan keramahan
atau selera humor, mengangkat alis mata bermakna mempertanyakan atau
kurang mempercayai ucapan, jidat berkerut menunjukkan kecemasan, dan lainlain). Gerak-gerik atau bahasa tubuh juga merupakan medium berkomunikasi
yang turut mendukung makna (anggukan tanda setuju, menggelengkan kepala
bukti tak setuju, melipat tangan di dada berarti bosan, memegangi dagu
bermakna sedang mempertimbangkan sesuatu). Kontak mata adalah “bumbu”
pelengkap berkomunikasi secara non-verbal (menatap lawan bermakna
kejujuran, rasa nyaman dan percaya diri; membuang pandangan ke arah lain
berarti kurang yakin atas apa yang dibicarakan atau bermakna rasa kurang
nyaman).

3. Analisis Audiens
Seperti telah dibahas pada sub bab di muka bahwa audiens (pendengar
atau pembaca) merupakan salah satu aspek konteks situasi (who), yang perlu
dianalisis terlebih dahulu oleh seorang praktisi kehumasan agar kerjanya lebih
efektif dan terarah. Setidaknya ada lima konsideran yang perlu mendapat
perhatian:


pendidikan/ profesi audiens. Dalam hal bahasa sebagai alat penyampaian
pesan, pembicara perlu mengkritisi pilihan kosa katanya, terminologi yang

67

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB 8
BAHASA LISAN DAN BAHASA TULIS
1 Pendahuluan
Bahasa lisan dan bahasa tulis yang dimaksud dalam bab ini adalah bahasa
lisan dan bahasa tulis dalam Bahasa Inggris. Dengan demikian, penerapan teoriteori dan model yang disajikan beserta contoh-contohnya mengacu pada
pemakaian bahasa persuasif Bahasa Inggris dalam kehumasan. Seperti telah
diuraikan dalam bab sebelumnya bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang
praktisi Public Relations perlu memperhatikan konteks situasi yang melingkupi
aktivitas kerjanya, yakni: what, who, where, when, how dan why.
Dalam konteks kebahasaan, makna yang diungkapkan oleh pembicara atau
penulis dipengaruhi oleh konteks situasi (context of situation) dan konteks budaya
(context of culture). Dengan demikian, teks yang dihasilkan pembicara atau penulis
selalu berhubungan dengan kedua jenis konteks tersebut. Konteks situasi
direalisasikan lewat penggunaan variabel register: field, tenor dan mode.
Sedangkan konteks budaya direalisasikan lewat genre dan ideologi.
Field mencakup aktivitas yang dilakukan di dalam teks (nature of social
activity). Tenor

menyangkut hubungan sosial antar partisipan atau peran yang

dijalankan partisipan dalam sebuah teks, baik teks lisan maupun teks tulis.
Hubungan antar partisipan itu mencakup tiga sub-aspek, yaitu: status atau otoritas
penutur di dalam teks, misalnya relasi horizontal antar teman atau hirarkis antara
atasan dan bawahan. Sub-aspek kedua adalah afek, yakni relasi sosial antar
partisipan yang berkaitan dengan evaluasi atau penghakiman partisipan yang satu
terhadap partisipan lainnya. Evaluasi atau penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu
penilaian positif dan negatif. Partisipan dikatakan memberikan penilaian positif
apabila ia setuju, mendukung pendapat partisipan lain, menghargai atau
menyanjung partisipan lainnya. Penilaian berubah menjadi negatif apabila
partisipan sedang menyerang, mengriktik, mengejek, mencela atau tidak
menyetujui pendapat partisipan lainnya. Sub-aspek tenor ketiga adalah kontak. Di
dalam subkategori ini, bahasa yang digunakan partisipan dinilai apakah mudah
dipahami oleh partisipan lain, dengan demikian, readability-nya tinggi, apakah
bahasa yang digunakan menunjukkan kedekatan (intimacy) antara satu partisipan
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dengan partisipan lainnya. Sebagai misal ketika Anda menyapa anggota keluarga,
pembantu atau teman sejawat, realisasinya secara kebahasaan akan berbeda
dibandingkan ketika Anda menyapa orang asing atau orang tua yang lebih
dihormati.
Mode merepresentasikan struktur teks. Dari sudut pandang ini bisa
diidentifikasi apakah seseorang ketika berbicara atau menulis, struktur pembukaan
isi dan penutup teksnya membingungkan, runtut atau spiral (mbulet). Dari aspek ini
bisa diketahui pula apakah sistem kohesi (rujukan) nya jelas atau membingungkan,
sistem klausanya sederhana (simpleks) ataukah kompleks, bagaimana pula
dengan sistem grupnya (verba, nomina, adjunct) simpleks ataukah kompleks,
apakah teks menggunakan abstraksi ataukah teknikalitas (technical terms),
bagaimana pula dengan fonologi (bunyi) dan grafologi (keaksaraannya).

2 Bahasa Lisan dan Bahasa Tulis: Sebuah Komparasi
Di dalam memahami perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulis, perlu
dipahami perbedaan titik tolak diantara keduanya. Bahasa lisan berawal dari
lapisan (layer) yang paling bawah yaitu fonem (bunyi yang bermakna), pada lapisan
kedua terdapat rangkaian bunyi yang bermakna (morphem), sedangkan fase
ketiganya adalah unit makna (unit of meaning) dan pada lapisan berikutnya adalah
nada bicara (tone of language) yang meliputi tekanan kata dan jenis intonasi
(intonasi naik, turun atau datar) yang merepresentasikan sikap pembicara terhadap
lawan bicara (positif/negatif) atau topik (berminat/ tidak berminat) yang sedang
dibahas. Pada lapisan kelima, genre, berisi pilihan kata atau ekspresi tertentu yang
bersifat tetap atau khas (contoh: May I have your attention please...; I have the
honor to introduce you to a significant figure in information technology industry...) ,
disiplin ilmu dan latar belakang sosial pembicara. Sedangkan lapisan keenam
memuat ideologi pembicara yang mengindikasikan agenda terselubungnya, tujuan
komunikasi yang tengah dijalankan dan kesan yang ingin dibangun (contoh: Our
company will never be able to serve you up to the present without your on-going
participation as users of our products).
Bahasa tulis sebaliknya memiliki titik tolak huruf sebagai komponen
dasarnya. Lapisan berikutnya adalah asal kata (stem) atau kata (word). Di tingkatan
berikutnya adalah kalimat dan tata bahasanya (sentence and lexicogrammar),
disusul berikutnya

register/discourse semantics yaitu pilihan kata khusus
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(terminologi) yang secara kontekstual memiliki makna khas sesuai topik yang
dibahas. Tahap selanjutnya adalah genre yang menggambarkan latar belakang
budaya wacana secara makro atau bidang ilmu atau kelompok ilmu (misalnya:
sains, humaniora) dan lapisan puncaknya ideology yang menyiratkan tata nilai,
norma dan afiliasi politik yang dianut oleh produsen teks. Berikut adalah ilustrasinya
secara sederhana:
.

Spoken Language

6

5
2

3

4

Spoken Language
6. ideology
5. genre
4. tone of language
3. unit of meaning (chunks)
2. morpheme
1. phoneme

1

Written Language

6
5
4
3
2
1

Written Language
6. ideology
5. genre
4. register/discourse semantics
3. sentence/lexicogrammar
2. stem/word
1. graphology
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Karakteristik lain dari bahasa lisan adalah terdapatnya pola intonasi dan
ritme. Intonasi berpengaruh langsung terhadap sistem leksikogramar karena
pengaruhnya terhadap wording atau perangkaian kata/pengelompokan kata,
otomatis berpengaruh terhadap makna. Penjelasannya bisa dilihat pada contoh
berikut:
=

Menunjukkan pernyataan atau statement

It isfrightening

=

Menunjukkan sebuah keragu-raguan dan
permintaan konfirmasi

It is frightening

=

Menunjukkan sebuah opsi/pilihan bahwa ini,
bukan lainnya benar-benar menakutkan

It is

frightening

Adapun ritme berpengaruh terhadap pola silabikasi terutama untuk
membedakan bagian ujaran yang mendapat tekanan dan bagian lain yang tidak. Di
dalam

tradisi

Bahasa

Inggris,

content

words

mendapat

tekanan

dalam

pengucapannya sedangkan grammatical words tidak. Dengan demikian, content
words diucapkan dalam tempo lambat, sedangkan grammatical words diucapkan
dalam tempo cepat. Yang dimaksud dengan content words adalah noun, verb,
adjective dan adverb. Kata-kata ini membawa makna eksperensial penuturnya
yang diwujudkan dalam klausa yang digunakannya. Secara gramatikal, bahasa
lisan lebih kompleks, sedangkan bahasa tulis lebih rumit dalam hal penyusunan
leksisnya. Selain itu bahasa lisan memiliki ciri lexical scarcity (kelangkaan
kosakata). Ini bisa dilihat dari jumlah content word pada setiap klausa yang rendah,
namun jumlah klausa pada setiap klausa kompleks yang sangat tinggi.
Grammatical word sebaliknya lebih bersifat tertutup, artinya jumlah dan
pilihan lebih fiks dibandingkan dengan content word yang jumlah dan variasinya
bisa tidak terbatas bergantung pada gagasan dan makna yang ingin diungkapkan
oleh penuturnya. Kelompok kata-kata gramatikal ini terdiri atas preposisi, konjungsi,
kata kerja bantu (auxiliary verb), modal verb, pronoun dan article. Contoh berikut
menggambarkan bagaimana content words yang dicetak tebal di dalam bahasa
lisan berada tersebar di berbagai klausa, sedangkan grammatical words yang
dicetak miring berfungsi sebagai penyangga kalimat.
1. I can‟t mind the kids today
2. Because I must go to football training
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BAB 9
KOMUNIKASI NONVERBAL
1. Pendahuluan
Dalam menjalankan tugasnya, seorang praktisi kehumasan tidak mungkin
hanya mengandalkan kemampuannya dalam mengomunikasikan gagasannya
secara verbal. Tanpa dukungan aspek nonverbal, pesan yang dikomunikasikan
kepada lawan bicara tidak dapat disampaikan secara efektif dan optimal. Storey
(1997:83) bahkan berani mengatakan „It‟s not what you say, it‟s the way that you
say it‟ which is more important (tambahan penulis).
Meski kadang berfungsi sebagai unsur pendukung dalam berkomunikasi,
karena bahasa tidak selalu dapat mewadahi gagasan manusia yang terkadang
kompleks, bersayap dan kaya nuansa, bahasa nonverbal menjadi pilihan yang pas.
Untuk menyatakan kekaguman pada seseorang, kadang lebih indah dan berkesan
bila diungkapkan dengan gerak-gerik, ekspresi wajah atau bahasa tubuh tertentu.
Dalam bab ini, akan disajikan sembilan jenis komunikasi nonverbal yang dapat
dimanfaatkan oleh seorang praktisi kehumasan dalam menjalankan tugasnya.

2. Kontak Tubuh (Bodily Contact)
Kontak tubuh merupakan bentuk tindak sosial paling primitif dan terdapat
pula pada binatang. Selain kontak fisik secara agresif dan kontak seksual, ada
beberapa cara lain untuk mempengaruhi orang lain lewat medium kontak tubuh,
yaitu mendorong, menarik atau menuntun. Disamping kontak fisik yang bersifat
lebih nyata, ada pula kontak fisik yang lebih simbolik, misalnya menepuk pundak
atau berjabat tangan.
Terdapat banyak variasi kontak tubuh di lintas budaya. Di Inggris tindak
sosial semacam ini kurang populer dibanding di negara-negara lain. Di Indonesia
misalnya, kontak tubuh secara simbolik menjadi kultur yang dianggap „lumrah‟ dan
terjadi tidak hanya pada ibu-ibu peserta pengajian, namun juga pada bapak-bapak
yang tidak saja bersalaman, namun juga berpelukan dan mencium pipi untuk
menunjukkan kedekatan dan rasa persaudaraan. Kontak simbolik ini biasanya
terjadi pada awal atau akhir pertemuan. Di berbagai budaya, intensitas kontak
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tubuh ini di satu sisi menyenangkan bagi pelakunya, namun pada budaya tertentu,
kontak tubuh semacam ini menumbuhkan rasa sungkan.
3. Kedekatan Fisik (Physical Proximity)
Kedekatan fisik menjadi penanda penting untuk mendeteksi kedekatan
(intimacy) dan dominansi. Hal ini berlaku baik bagi sesama maupun lawan jenis.
Tingkat kedekatan berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lainnya. Bahkan
setiap jenis binatang memiliki ciri jarak sosial (social distance) tersendiri. Secara
kontekstual, kedekatan fisik memiliki signifikansinya masing-masing. Bersentuhan
di lift tidak memiliki implikasi apapun karena faktor sempitnya akses space. Bila
diperhatikan, melakukan kontak mata dan berbincang merupakan dua aktivitas
yang umumnya dihindari dalam konteks ini. Sebagai contoh, pada suatu tempat
entah di kafe atau dalam sebuah seminar, bila masih banyak tempat duduk lain
yang tersedia, keputusan A untuk duduk di sebelah B boleh jadi dilandasi motivasi
tertentu. Ke mana arah duduk A, apakah berhadapan dengan B ataukah duduk di
pojok ruangan, apakah diantara keduanya terdapat jarak yang memisahkan
mereka, mengimplikasikan sebuah tindak sosial tertentu. Pada perbincangan yang
bersifat intim dan pribadi, umumnya jarak antara pembicara dan lawan bicara dipilih
yang sedekat mungkin. Dalam konteks ini, sentuhan dan aroma tubuh turut
mengambil peran, dan pandangan mata menjadi kurang penting (Hall, 1963,
Argyle, 1972, Corner et. al, 1993).
Menurut penelitian, orang cenderung memilih duduk di dekat orang yang
disukainya. Orang Arab dan Amerika Latin misalnya, duduk saling berdekatan,
sedangkan bangsa Swedia dan Skotlandia duduk saling berjauhan (Lott et. al, 1969
dalam Corner et. al, 1993). Perubahan jarak secara fisik ini biasanya terjadi
sebagai tanda dimulainya atau berakhirnya sebuah pertemuan yang dibarengi
dengan pesan-pesan tertentu.
4. Orientasi
Orientasi menunjukkan sikap interpersonal seseorang. Apabila A (Ayu)
sedang duduk di posisi seperti tampak pada gambar 9.1, maka kemungkinan besar
Bimo akan duduk di beberapa posisi berbeda sesuai dengan pemahamannya
terhadap situasi yang dihadapinya. Seandainya Bimo telah lebih dulu diberitahu
bahwa situasi yang ditemuinya cukup kooperatif, kemungkinan besar ia akan
mengambil posisi di B1. Namun bilamana atmosfir yang dihadapi Bimo bersifat
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kompetitif, atau ia harus bernegoisasi, menjual sesuatu atau mewawancarai A,
posisi yang dipilih Bimo boleh jadi adalah B2. Apabila Bimo datang pada A untuk
berdiskusi atau berbincang, maka biasanya posisi B3 akan menjadi pilihannya
(Sommer, 1965, Argyle 1972, Corner, 1993). Implikasi dari kecenderungan ini
adalah bahwa seseorang bisa lebih sensitif dalam menanggapi fenomena yang
dihadapinya. Selain itu, sinyal verbal dan nonverbal sesungguhnya bisa
dikendalikan dan dikemas sedemikian rupa sesuai dengan tujuannya.
A

B1

B3
B2
Gambar 9.1. Orientasi dalam berbagai hubungan interpersonal

5. Sikap Tubuh (Bodily Posture)
Sikap tubuh merupakan sinyal yang secara umum muncul tanpa disengaja
oleh si empunya. Akan tetapi sinyal ini dapat mengomunikasikan tanda-tanda
komunikasi sosial yang penting. Ada posisi tubuh tertentu yang mengindikasikan
dominansi dan superioritas, sebaliknya ada pula yang mengungkapkan inferioritas
dan sikap submisif pemiliknya. Keinginan seseorang untuk mendominasi orang lain
biasanya ditunjukkan dengan posisi tubuh berdiri tegak, dengan ujung dagu sedikit
ditarik ke atas dan kedua tangan di pinggang namun ada pula posisi tubuh yang
menunjukkan bahwa seseorang bersikap ramah atau bermusuhan, seperti
ditunjukkan oleh gambar 9.2.
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BAB 10
BAHASA PERSUASIF
1. Pendahuluan
Bahasa persuasif dalam konteks Public Relations adalah pemanfaatan
bahasa baik linguistik maupun nonlinguistik untuk tujuan mempengaruhi orang lain.
Bahasa

persuasif

bagi

seorang

praktisi

kehumasan

diorientasikan

untuk

menumbuhkan kesadaran (awareness), menimbulkan minat (interest), memancing
keinginan atau kehendak (desire) dan memotivasi tindakan (action). Keempat
model perilaku dimaksud lazim berlaku dalam dunia periiklanan dan dikenal melalui
kependekan AIDA : Awareness, Interest, Desire, dan Action.
Contoh berikut akan menunjukkan keefektifan sebuah persuasi. Kutipan
pariwara ini diilhami oleh keinginan Edward Bernays, seorang tokoh periklanan
Amerika, untuk membujuk kaum wanita agar merokok di akhir tahun 1920-an.
Pesan iklan yang datang dari The American Tobacco Company ini sanggup
meyakinkan orang mengenai manfaat rokok. Adalah George Buchan, mantan ketua
Asosiasi Petugas Medis Kesehatan Inggris yang memberikan saran kepada
Berneys untuk memasukkan aspek kesehatan dalam iklan yang dibuatnya guna
mendongkrak milai plausabilitas pariwara ini.
The correct way to finish a meal is with fruit, coffee and a
cigarette. The fruit hardens the gums and cleans the teeth; the
coffee stimulates the flow of saliva in the mouth and acts as a
mouth-wash; while finally the cigarette disinfects the mouth and
soothes the nerves.
Jelas sekali dalam kutipan di atas keberhasilan penulis dalam mengubah
asosiasi negatif kafein pada kopi dan nikotin pada rokok menjadi sesuatu yang
positif lewat sebuah teknik argumentasi yang cukup meyakinkan. Pemakaian
polarity positif „is‟ pada kalimat berita (statement) ‟The correct way to finish a meal
is fruit, coffee and a cigarette‟ merupakan sebuah pernyataan tegas (assertion)
yang dimanfaatkan untuk membujuk pendengar agar melihat permasalahan
menurut cara yang dipilih penulis. Sekalipun penulis berkeinginan agar pembaca
melakukan apa yang disarankannya, realisasi linguistik saran tersebut dilakukan
secara implisit. Bandingkan dengan „You must finish a meal with fruit, coffee and
cigarette‟. Pemakaian modulasi must pada contoh kedua mengimplikasikan sebuah
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perintah atau obligasi (kewajiban) yang harus dipenuhi. Hal ini akan menimbulkan
kesan, penulis mendiktekan keinginannya pada pembaca, sesuatu yang tidak bisa
diterima dalam konteks masyarakat barat.
Teknik menjelaskan manfaat fruit, caffee, dan cigarette digunakan untuk
mengadopsi tradisi „ilmiah‟ yang mengedepankan bentuk eksplanasi untuk
meyakinkan publik, agar aspek plausabilitas (benar dan meyakinkan) dapat
terpenuhi. Demikan pula dengan pemilihan kata-kata : hardens the gums, cleans
the teeth, stimulates the flow of saliva, disinfects the mouth, soothes the nerves
merupakan rangkaian kosa kata yang diambil dari khasanah dunia kesehatan, telah
menambah keyakinan pembaca terhadap manfaat kopi dan rokok, yang selama ini
memiliki citra negatif dalam dunia kesehatan. Pilihan kata kerja ‟hardens‟, ‟cleans‟,
‟stimulates‟, ‟disinfects‟ dan ‟soothes‟ dalam kutipan di muka merupakan
serangkaian kata kerja yang memiliki asosiasi makna positif bagi kesehatan
manusia.
Perhatikan pula teknik menyejajarkan coffee dan cigarette disamping fruit.
Kata fruit-lah yang sebenarnya berkonotasi positif. Dengan meletakkan secara
berurutan, diharapkan asosiasi positif yang dimiliki oleh fruit berimbas pula pada
coffee dan cigarette.
Dalam bab ini akan disajikan dua pembahasan mengenai bahasa persuasif
dan bahasa persuasif nonlinguistik, yang keduanya amat berperan dalam
membujuk dan mempengaruhi orang lain baik secara lisan maupun tertulis.

2. Karakteristik Bahasa Persuasif
Dalam praktiknya, bahasa telah digunakan secara retoris sedemikian rupa
untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang dikehendaki oleh pembicara
atau penulis. Bahasa persuasif umumnya bisa dikenali dari pemakaian atau
pemilihan kata dan ungkapan sebagai berikut:
 Adjektiva (adjectives) digunakan dalam persuasi untuk menghadirkan unsur
imajinasi pada pendengar atau pembaca. Nuansa imajinatif tertentu hadir di
benak pembaca manakala penulis menggunakan pilihan kata young, soft,
strong, warm, modern. Demikian pula dengan pemakaian adverbs (keterangan
kerja); smoothly, softly, creatively. Teks iklan berikut mengilustrasikan
kepiawaian penulis di dalam menciptakan dunia imajinatif di benak pembaca
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lewat pemilihan kata tasty, prime, tender, good rich meaty gravy, lovely, light,
crispy pastry.
Inside this can is a meal so tasty you might have made it yourself.
It‟s the new Fray Bentos Steak and Kidney pie. Your brother
couldn‟t sell you better meat. Prime, lean steak, tender kidney…in
good rich meaty gravy…and capped by lovely, light, crispy pastry.
A meal like this sets a man up! The new Fray Bentos Steak and
Kidney Pie. (Leech, 1966: 35)
 Kata kerja (verb) juga memiliki daya persuasif cukup kuat, misalnya: see how
the…, look how the…, give your face a touch of…, memberikan kesan
„bergerak‟ (movement) dan tindakan (action). Konstruksi kalimat semacam ini
sering disebut „gimmick‟. Di samping itu, pemakaian kata sandang (article) the
lebih disukai karena mengedepankan kesan uniqueness dari merek produk
yang bersangkutan, misalnya The Sunday Time is the Sunday paper.
 Permainan kata (pun). Pada masa lalu iklan sering memanfaatkan teknik untuk
menarik perhatian pembaca atau pendengar dengan memutarbalikkan aturan
formal ketatabahasaan, salah mengeja kata-kata, salah mengucapkan kata-kata
di TV, atau menciptakan kata-kata baru. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan
menciptakan adjektiva dari kata kerja, misalnya: crumble menjadi crumbly,
crunch menjadi crunchy, chew menjadi chewy atau bentukan adjektiva dari kata
benda flake menjadi flaky, meat menjadi meaty, beef menjadi beefy. Perlu
dicatat di sini bahwa penambahan ‟y‟ sebagai akhiran dimaksudkan untuk
menjadikannya bahasa lebih kekanan-kanakan (child-like language).
 Penggabungan kata-kata (compound) adalah cara lain untuk membujuk.
Biasanya dilakukan dengan cara menggabungkan dua kata menjadi satu frasa
dengan menambahkan ‟n‟, misalnya: tin n crispy, fish n chips, pick n mix.
Penggabungan kata menjadi frasa dimaksudkan untuk mengasosiasikan
perasaan dan emosi pembaca dengan produk yang ditawarkan, misalnya; eat a
bowl of sunshine yang dimaksud dengan sunshine di sini adalah Kelloggs,
sejenis sereal; smell the golden mast, The Inch war, Ryvita wants you to win
(Crompton, 1987: 55).
 Pemakaian simile untuk menonjolkan kesamaan. Perbandingan dengan
menonjolkan persamaan bisa dilihat dari contoh red as beetroot. Letak
persamaanya bukan pada aspek wajah orang yang sama dengan lobak merah,
melainkan warna keduanya. Dengan membandingkan wajah seseorang dengan
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expectation of his/her job, and this practice is done in most
civilized countries.
Untuk

menciptakan

suatu

efek emosi

tertentu,

penulis

mengakhiri

editorialnya dengan mempertanyakan:
Have we done our part in making the necessary sacrifice for this
country?
Pertanyaan semacam itu diyakini lebih menyentuh perasaan pembaca dan
bersemayam lebih lama dibenak pembaca yang membuat mereka merenung dari
pada sebuah pernyataan yang bernada memerintah, „do our part in making the
necessary sacrifice for this country‟ atau sebuah bentuk kalimat deklaratif yang
memiliki tingkat obligasi tertinggi, „we have to do our part in making the necessary
sacrifice for this country‟.
Untuk mempermudah pemahaman pembaca berikut disajikan ragam bahasa
persuasif yang digunakan untuk berbagai tujuan, tidak hanya pada konteks Public
Relations namun juga promosi, diplomasi, negosiasi, dan orasi. Ragam bahasa
persuasif berikut merupakan hasil adaptasi dan pengembangan oleh penulis yang
berasal dari Department of Education and Training, University of Adelaide (2007).

Realisasi
Kebahasaan
Bahasa
Pencitraan (Image
building language)

Definisi

Kegunaan

Contoh

serene
Adjektiva
dan Menyuratkan
dan  The
and
tranquil
keterangan kerja menyiratkan
citra
(adverb)
yang positif sesuatu.
hotel that feels
menggambarkan
like home.
opini
atau
 Enjoy
our
hazard
free
penilaian
and
highly
seseorang
reliable
terhadap sesuatu
services.
 Our
department
addresses
problems very
carefully.
 They
solve
problems
comprehensive
ly.
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Aliterasi

Pengulangan
bunyi konsonan di
awal kata secara
berturut-turut

Rima (persajakan) Pengulangan
bunyi vokal atau
konsonan di akhir
kata
Bahasa
Emotif
(The language of
affect, Dept of
Education
&
Training, Adelaide
University,
2007:2)
Bahasa
Ajakan
(Gimmick)

Permainan
(Pun)

Adjektiva
yang
menyuratkan dan
menyiratkan
kondisi emosional:
senang,
sedih,
puas, kecewa
Kata kerja yang
menyuratkan
ajakan
dan
memotivasi orang
untuk
bertindak
atau
mengubah
perilaku

kata Permainan
kata
yang merupakan
bentukan adjektiva
dan berasal dari
kata benda.

Penggabungan
kata-kata
(compound)

Penggabungan
dua
kata
atau
frasa menjadi satu
dengan
menambahkan ‟n‟
atau
konjungsi

Sebagai daya tarik  Our product is
(attention-getting
capped
by
lovely,
light,
device)
dan
menciptakan
crispy pastry.
rangkaian
kata  We will fight for
ritmis
our
families,
future
and
freedom.
Sebagai „attention  You will never
forget
our
getting device‟
meaty gravy,
lovely, crispy
pastry.
Menyuratkan
dan  We
are
honoured
to
menyiratkan kondisi
emosional
see you here.
seseorang
 They
are
relieved to
find
him
alive.
Mengajak
dan  Visit Solo and
feel the spirit of
memotivasi
orang
agar
melakukan
Java in every
tindakan
atau
corner of the
mengubah perilaku
city live.
 Make sure Bali
is
in
your
destination list
to visit.
crunchy
akhiran
„y‟  The
dimaksudkan untuk
(asal: cruch n
beefy burger
menjadikannya
bahasa yang lebih
kekanan-kanakan
(child-like
language).
Dimaksudkan untuk  Enjoy our fish n
chips, the best
mengasosiasikan
perasaan dan emosi
in town.
pembaca
dengan  Paris van Java,
your
new
produk
yang
shopping point.
ditawarkan.

92

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB 11
MENULIS SIARAN BERITA
(NEWS RELEASE)
1. Pendahuluan
Telah diungkapkan secara panjang lebar dalam Bab. 10 mengenai bahasa
persuasif dalam Public Relations beserta karakteristik dan contoh-contohnya. Tiba
waktunya semua pengertian dan pengalaman yang diperoleh pada bab-bab
sebelumnya mendapatkan wadah penerapannya.
Peranan bahasa persuasif menjadi sentral karena tujuan PR adalah
mempengaruhi pikiran dan tindakan orang. Semakin halus dan terarah perubahan
itu hingga audiens tidak menyadarinya, semakin canggih kualitas kerja praktisi PR,
mengingat bahasa adalah realisasi bentuk sedangkan konten atau substansinya
adalah pesan itu sendiri. Tentu saja tidak berarti bahasa yang padat dan lugas tidak
memiliki daya persuasif. Hal ini sangat tergantung pada konteks dan tujuan
komunikasi yang ingin dicapai.
Dengan

demikian,

mengkonstruksi

seorang

gagasan

dalam

PRO

dituntut

bahasa

yang

untuk
mudah

memahami

strategi

dipahami,

mampu

menginspirasi dan menggerakkan, baik pikiran maupun tindakan pada diri
pembaca/pendengar. Ia musti memulai dengan menentukan apa yang harus
disampaikan, bagaimana gagasan itu dirumuskan dalam tahapan atau urutan yang
jelas, dengan pilihan kata atau terminologi seperti apa agar efektif, dan dengan
cara bagaimana supaya didengar, dibaca, diperhatikan, dan akhirnya diikuti.
Sebagai salah satu perangkat PR (PR Tools), siaran berita (news release)
merupakan teknik PR yang paling popular dan paling sering dilakukan oleh seorang
praktisi PR setiap kali ada kegiatan baik rutin maupun insidental.

2. Struktur Internal Siaran Berita
Sebuah siaran berita yang baik mempersyaratkan informasi yang jelas, faktual
dan menghindari keinginan untuk memuji diri atau produk sendiri sebagaimana
halnya iklan. Secara internal, news release memiliki dua aspek mendasar yang
harus ada, yaitu:
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a. Pokok permasalahan. Awal kalimat sebuah siaran berita biasanya memuat
bidang

kegiatan

atau

apa

yang

tengah

dikerjakan

oleh

perusahaan/organisasi bersangkutan. Sebagai contoh, siaran berita yang
baik akan berbunyi „Rute penerbangan baru ke Papua telah dibuka oleh
Garuda

Indonesia‟,

bukan

„Garuda

Indonesia

telah

membuka

rute

penerbangan baru ke Papua‟.
b. Paragraf pembuka merangkum keseluruhan cerita. Ini dimaksudkan sebagai
langkah antisipasi apabila tidak memungkinkan bagi media untuk memuat
kalimat atau paragraph selanjutnya, maka setidaknya paragraph pembuka
telah mengemukakan inti pesan kepada pembaca. Praktisi PR harus
menyusun sedemikian rupa siaran beritanya agar bisa dimuat karena ia
bersaing dengan ratusan siaran berita yang dikirimkan oleh perusahaan atau
organisasi lainnya. Kesan pertama para editor biasanya diperoleh melalui
membaca paragraph pertama dan kesan itu pula yang akan menentukan
dimuat tidaknya siaran berita.
3. Tips menyusun Siaran Berita
Menurut Jefkins dan Yadin (2004), standar yang dianut oleh para editor dalam
penulisan siaran berita dikenal dengan akronim SOLAADS seperti berikut.
1. Subyek (Subject) – apa yang dijelaskan dalam siaran berita?
2. Organisasi (Organisation) – apa nama organisasi yang berkepentingan?
3. Lokasi (Location) – di mana lokasi organisasi itu?
4. Keunggulan (Advantages) - Apanya yang baru?
5. Penerapan (Aplication) – Apa saja manfaatnya? Siapa saja yang bisa
memanfaatkannya?
6. Rincian (Details) – berapa ukurannya?, apa warnanya? berapa harganya?,
bagaimana bentuk atau penampilannya?
7. Sumber (Source) -

di mana produk itu bisa diperoleh? Apabila tidak ada

lokasi khusus, maka sumber yang digunakan adalah alamat kantor
organisasi.
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Secara visual penulisan siaran berita disajikan sebagaimana gambar 11.1 di
bawah ini.

4. Teknik Penulisan Siaran Berita
Dalam menuliskan siaran berita (news release), seorang praktisi PR harus
berusaha keras untuk menghindari dorongan berpromosi atau beriklan lewat
tulisannya.
a. Paragraf. Upayakan memilih kata-kata yang padat dan lugas dalam kalimat
yang singkat, misalnya tulislah bertani, bukan bercocok tanam, villa, bukan
tempat peristirahatan.
b. Panjang siaran berita tidak lebih dari satu halaman kuarto.
c. Hindari pemakaian bahasa superlatif seperti paling bergengsi, lebih teruji
atau ekspresi yang mengindikasikan kehebatan, misalnya:

perusahaan

otomotif kampiun, tercanggih di dunia, pelopor di bidangnya.
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BAB 12
MEMBANGUN CITRA DIRI MELALUI PROGRAM PUBLIC
RELATIONS PERSONAL
1. Pendahuluan
Era informasi membuat akses informasi dapat diperoleh dengan lebih luas,
sebagai akibatnya privasi menjadi komoditas yang berharga. Dengan munculnya
jaringan informasi global dan nasional, privasi menjadi hal yang sulit dimiliki.
Demikian juga, komunikasi dari mulut ke mulut yang didukung oleh telepon dan
berbagai media sosial mampu membuat rumor tersebar dengan sangat cepat.
Media masa memiliki peran penting dalam distribusi informasi ini.
Pengadilan oleh pers memungkinkan seseorang menjadi sorotan dan hal ini
menjadi beban ekstra bagi siapapun yang diduga bersalah. Konsekuensi berikutnya
adalah munculnya opini publik yang cenderung menghakimi pelaku sebagai akibat
dari kurangnya informasi yang seimbang. Salah satu contoh bagaimana tidak
seimbangnya akses terhadap pentingnya program pemulihan Public Relations
personal tampak pada kasus guru mengaji sekitar satu dekade lalu.Pada kasus ini,
para guru mengaji kekurangan dukungan finansial dan jejaring yang membuat
mereka difitnah atas praktek ilmu hitam di Jawa Timur tanpa kesempatan untuk
membela diri.
Salah satu contoh kontroversial yang menunjukkan jatuhnya reputasi
seseorang sebagai akibat tidak dimilikinya kemampuan public relations personal
adalah kasus yang dialami kandidat hakim agung Indonesia, Daming Sanusi.Di
hadapan anggota DPR RI pada Senin, 14 Februari 2013, komentar Daming yang
tidak sensitive yang berbunyi: “Dalam kasus perkosaan, pelaku dan korban samasama menikmati”, telah menghancurkan karir profesionalnya.
Isu lain yang tidak kalah heboh datang dari Ahmad Fathanah, salah satu
teman dekat Luthfi Hasan, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang mampu
membuat orang tercengang dengan keterlibatannya dalam kasus gratifikasi ilegal
impor daging. Fathanah dinyatakan bersalah atas kasus tindak pencucian uang
terhadap gratifikasi ilegal yang diterimanya dari Luthfi Hasan. Luthfi dan Fathanah
adalah sasaran ekspos media. Keduanya diyakini memerlukan program Public
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Relations Personal, jika suatu hari nanti memutuskan untuk kembali terjun ke arena
politik.
Beberapa

figur

publik

wanita

Indonesia

tampaknya

membutuhkan

pendampingan agen Public Relations untuk memulihkan citra publik mereka akibat
beberapa kasus tindakan asusila. Salah satu contohnya adalah kasus Maria Eva,
penyanyi dangdut yang pose vulgarnya di BlackBerry bersama seorang politisi
telah mengejutkan banyak orang. Contoh lainnya adalah Cut Tari dan Luna Maya
yang menarik perhatian media masa akibat kasus video pornonya bersama Ariel.
Para publik figur ini cenderung bersandar pada ketakpahaman khalayak
dibandingkan berkonsultasi dengan agen Public Relations profesional untuk
memulihkan reputasi mereka.
Publisitas

banyak

dianggap

sebagai

bentuk

lazim

aktivitas

Public

Relations.Namun demikian, kita harus sadar bahwa publisitas hanyalah salah satu
alat Public Relations yang menggunakan surat kabar, majalah, televisi, radio, dan
pertemuan sebagai medianya. Pemilihan televisi sebagai media komunikasi
misalnya, membutuhkan analisis cermat terhadap kekuatan dan kelemahan yang
ditimbulkan. Beberapa manfaat yang bisa didapat antara lain cakupan luas dan
aspek audiovisual yang membantu pemirsa menjembatani hal-hal yang tidak benar
dan hal-hal yang merupakan fakta. Dampak psikologis dari aspek gambar yang
ditampilkan akan diingat penonton lebih lama. Namun, televisi juga memiliki
kelemahan karena membutuhkan kemampuan teknologi yang mumpuni dan
berbiaya tinggi.
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, makalah ini
menunjukkan penggunaan program Public Relations personal sebagai salah satu
cara menciptakan citra diri (personal brand image) dan bentuk realisasi
linguistiknya.

2. Pemahaman lebih lanjut mengenai Public Relations dan Pencitraan
Personal (personal branding)
Public Relations adalah ilmu yang mempelajari tentang reputasi (reputation),
yaitu hasil dari apa yang Anda kerjakan, yang Anda katakan, dan yang orang lain
katakan tentang Anda. Public Relations merupakan disiplin ilmu yang menekuni
reputasi – dengan tujuan memahami dan mendukung, serta mempengaruhi opini
dan tingkah laku orang. Praktik ini merupakan usaha yang terencana dan
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berkesinambungan untuk membentuk dan memelihara hubungan baik serta rasa
saling pengertian antara organisasi dan publiknya (IPR, 1991:1 diambil dari
Harrison, 2002:2).
Dalam rangka menunjukkan reputasi positif

dihadapan para calon

pelanggan, seorang Public Relations Officer (PRO) perlu membangun kepercayaan
(trust) dan kredibilitas (credibility). Usaha untuk membangun kepercayaan dan
kredibilitas ini disebut dengan upaya membangun citra atau pencitraan (image
building effort, Kristina, 2011). Salah satu contoh upaya pencitraan dengan media
iklan adalah profil perusahaan (company profile). Profil perusahaan mengekspos
produk, layanan, kegiatan dan peristiwa sebagai upaya membangun kepercayaan
atau establishing credentials sebagai sumber utama persuasi (Bhatia, 2004)
dengan demikian segala bentuk upaya membangun kepercayaan digolongkan
sebagai salah satu upaya pencitraan. Establishing credentials merupakan suatu
usaha untuk menunjukkan bahwa kualitas sebuah produk sesuai dengan yang
ditawarkan (diadaptasi dari Hornby, 1987).
Menurut Kristina (2011) pencitraan (image building) merupakan usaha yang
dilakukan

untuk

membangun

kepercayaan

dan

kredibilitas

dengan

cara

mendeskripsikan dan mengklaim keunggulan sebuah produk maupun jasa, sebuah
keberadaan maupun prestasi. Selanjutnya, Kristina meyakini bahwa deskripsi
substansial dari sebuah produk atau jasa membantu membangun kepercayaan;
mendukung fungsi profil perusahaan sebagai dokumen bisnis yang membentuk
citra. Oleh karena itu, pencitraan merupakan suatu cara untuk membangun citra
yang dilakukan melalui deskripsi mengenai apa saja yang Anda lakukan (produk,
layanan, tindakan, komitmen), segala sesuatu yang Anda katakan (ide, kontribusi,
saran), dan apapun yang dikatakan orang lain tentang Anda (deskripsi, label,
reputasi, stigma).
Keberhasilan upaya pencitraan (image building) menghasilkan reputasi yang
baik. Membangun citra merupakan nama lain establishing credentials. Hal ini
dilakukan dengan cara menggambarkan nilai positif dan mengklaim keunggulan
sesuatu dengan maksud membangun kredibilitas dihadapan pelanggan. Upaya
pencitraan (image building efforts) membutuhkan cara-cara yang khas dan jujur
untuk mendapat dukungan, serta opini publik dan reputasi yang positif. Kekhasan
dan kejujuran, dua komponen utama upaya pencitraan,oleh Motion (2000:31)
diistilahkan sebagai authenticity. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa moralitas dan
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BAB 13
BUILDING TRUST AND CREDIBILITY:
THE RHETORICS OF POSITIVE SELF IMAGE IN THE
ADVERTORIALS OF GARUDA INDONESIA
Trust and credibility in business occupies a crucial role. No business will survive
unless it has a good reputation and public trust. The present study explores the
linguistic meaning making devices made used by the text producer to regain public
trust after a tremendous event that deteriorates its public image. This study tries to
explicate the way trust and credibility is pursued through manipulated linguistic and
rhetorical efforts. Additionally, the study reveals how institutional and situational
dynamism determine the way verbal communication is constructed in order to win
the heart of the customers. Data of the research were obtained from five (5)
advertorials of Garuda Indonesia written in Bahasa Indonesia. They were then
analyzed using genre as a perspective in which communicative purposes of the
texts, generic convention, rhetorical structure, formulaic expressions and
vocabularies, discourse markers, relationship between text producer and text
consumers were all explored and scrutinized. The results of the study suggested
that verbal expressions were carefully selected for positive image purposes and a
rhetorical strategy was employed to cover up some confidential reasons.
Keywords: credibility, rhetoric, self image.

1. Introduction
A public relations officer (PRO) or a marketer normally makes use of the
good reputation of a company, a product or a service in order to create trust and
credibility. An effort done to create trust and credibility is called an image building
effort (Kristina, 2011). An example of image building advertisement is a company
profile because it heavily relies on establishing credentials as the main source of
persuasion (Bhatia, 2004). Establishing credentials refers to an effort of showing
that a product is what it claims to be (adapted from Hornby, 1987). Image building
however has to do with any effort done to create trust and credibility by describing
and claiming for excellence on a product or service, a state of being or an
achievement (Kristina, 2011).
In a business context, image building is a means of establishing the image
conducted through a description of what you do (product, action, commitment),
what you say (ideas, contribution, suggestion) and what others say about you
(description, reputation, label, stigma). A successful image building effort
contributes significantly to a good reputation. Building the image or establishing
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credentials is carried out by describing the positive values of something and
claiming for excellence in order to establish credibility before the targeted audience.
Image building efforts require genuine and honest means to obtain support, positive
public opinion and reputation.
Linguistically, there are many ways a producer of text can do to regain trust
and credibility after a severe crisis takes place that deteriorates the reputation of a
business industry. Similar crisis happened to Garuda Indonesia, our national flight
industry that took place sometime in 2005. Many efforts were done since in order to
win the hearts of the customers such as setting up internal efficiency, increasing
productivity, promoting services and providing Garuda Indonesia experience that
starts by using batik for interior decoration purposes, providing new uniforms for the
flight attendants, playing re-arranged Indonesian traditional songs during the flight,
serving Indonesian unique cuisines and employing Indonesian aromatherapy and
herbal essence in the offices and waiting rooms of Garuda Indonesia and
eventually the hospitality and friendly services conducted by Garuda Indonesia
crews.
The overall transformation done by Garuda Indonesia is not only a business
phenomenon but also an interesting linguistic phenomenon to address, especially
how the meaning-making processes take place in their advertorials, what
communicative strategies they try to apply and how the emotional and
psychological engagement between the text producer and the text consumers is
established through the rhetorical staging, selection of vocabularies, formulaic
expressions and discourse markers (Swales, 1990, 2000; Bhatia, 1993, 2004).
Besides, this study attempts to scrutinize the generic convention in Garuda
Indonesia advertorials. In order to achieve the objectives stated previously, the
present study sets up some steps namely: describing the moves of Garuda
Indonesia advertorials, identifying the rhetoric for positive self image or claim of
excellence in those documents (5 advertorials), and showing how trust and
credibility is created visually in Garuda Indonesia advertorials.

2. Advertorial: nature and functions
Merriam-Webster dictionary (1946) suggests that advertorial is derived from
a combination of advertisement and editorial. It therefore tends to use a story
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format or editorial to wrap-up its original intention of promoting products or services.
Robinson (2002) in his study claims that consumers‟ perception of advertorial is
dependent on how similar the advertorial is to an article or an advertisement.
Advertorials which were perceived as articles were more believable than those
perceived as advertisements. He further argues that advertorial with high quality
executions may be perceived as articles and hence have higher believability than
advertisements. Besides, one of the key aspects of believability of advertorials has
to do with the source credibility in all situations.
Peng (2008) in his thesis claims that the sentence structure of advertorial
texts, namely the diagrammatic structure and surface modality structure of the
advertorial texts, are not parallel to news discourse framework. In his analysis he
shows that advertorial has inclined to news discourse in form and it represents
more of a news in terms of content in which form is the exterior while content is the
essence. The two studies mentioned above differ from the present study in terms of
the back-grounding theories applied and type of texts used. The lens of analysis for
this study is drawn mainly from the theories of ESP approach to genre advocated
by Swales (1990) and Bhatia (1993, 2004) in order to identify the generic
convention of the advertorials produced by an Indonesian airline company, Garuda
Indonesia and show how the rhetoric of positive self image is realized linguistically
in Bahasa Indonesia to promote trust and credibility.

3. The Macro analysis of Garuda Indonesia advertorials
Some elements such as title of the texts, layout, pictures and illustrations
and logo of the texts are to be discussed so as to examine the advertorials of
Garuda Indonesia in terms of their macro structures. The advertorials of Garuda
Indonesia were taken from two sources. Three of them were quoted from
detikNews and the rest were from Kompas.com.
In terms of graphology, they are distinct. The ones made by detikNews were
more interesting visually and more provoking verbally while the advertorials
developed by Kompas.com seem to highlight the logo of Kompas rather than titles
of the advertorial. Besides, pictures are significant components to the advertorials
as attention getter. The first advertorial for example, entitled „Garuda Indonesia
Telah Bangkit Kembali: Quantum Leap dan Garuda Indonesia Experience‟ (Garuda
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Indonesia has re-awakened: Quantum Leap and Garuda Indonesia Eperience)
uses a picture that captures the friendly and warm greeting of the flight attendant as
one of the points of Leap that Garuda Indonesia has set up as its new image.
Another advertorial made by detikNews however employs a more provocative and
persuasive title that says „Asyik, Garuda Indonesia Tebar Promo Early Bird Fares
Lagi!‟ (What a good news, Garuda Indonesia has set up a new promo Early Bird
Fares again!).The ones made by Kompas.com seem to be more conventional and
flat: „Garuda Indonesia dukung Wonderful Indonesia‟ (Garuda Indonesia supports
the Wonderful Indonesia) and „Garuda Indonesia maskapai penerbangan terbaik di
dunia‟ (Garuda Indonesia the best flight industry in the world). The blue sky that
corresponds to the logo of Garuda Indonesia is used dominantly in all of the
advertorials. In the first advertorial for example, the blue color occurs in the uniform
of the flight attendant while the fifth advertorial takes the same color as the
background of its illustration. In short, the employment of the blue colour has been
consistently done in every visual appearance of the advertorials. The illustration of
the silhouette of temples and a pinisi boat strengthens the cultural color of
Indonesia. Therefore, it supports one of the Garuda Experience aspects of service.
Additionally, the pro-government policy that Garuda Indonesia adopts is visually
expressed through the employment of the two leading figures representing the
Indonesian government (Minister of Tourism and Creative Economy) and the
President Director of Garuda Indonesia in the advertorial made by Kompas.com.

4. The Micro analysis of Garuda Indonesia advertorials
In terms of rhetorical structure or move structure, the Garuda Indonesia
advertorials consist of nine (9) components. They are distributed in table 13.1.
Intro of

Describing

Descri

Detail

Establishing

Describing

Describing

Detailing

Solicite

Issue

previous

bing

ing

credentials

issue/event

product

product

respons

or

condition

plans

plans

1

1 (op)

1 (op)

1 (op)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2 (a+b)

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

4 (a+b)

4

4

4

-

5

-

5

5

5 (op)

event

4
5

-

-

-

Table I3.1. Distribution of advertorial components
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The most frequent components that appear in the advertorials are
Introducing the issue/event (IE), Establishing credentials (EC), Describing the issue
or event (DE), Describing product or service (DPS), and Detailing product or service
(DETPS). These five moves represent the obligatory components that occur in most
of the advertorials studied. They occur in the order as mentioned earlier in which IE
is positioned initially followed by EC, DE, DPS and DETPS. The other four
components belong to the optional, namely Describing previous condition (DPC),
Describing plans (DP), Detailing plans (DETP), and Soliciting response (SR). In
terms of position, the optional components of DPC, DP and DETP occur right after
the obligatory component of IE. The final position however is occupied usually by
the SR whenever it exists, an exception happens to text 5 in which SR occurs at the
initial position. The generic rhetorical structure of the Garuda Indonesia advertorials
is presented in the following table.

No

Obligatory Component

Optional Component

1.

Introducing issue/event (4 out of 5 =

Describing previous condition (1 out of

80%)
2.

Establishing credentials (4 out of 5=

5=20 %)
Describing plans (1 out of 5=20 %)

80 %)
3.

Describing issue/event (2 out of 5=

Detailing plans (1 out of 5=20 %)

40 %)
4.

Describing product (2 out of 5=40 %)

5.

Detailing product (2 out of 5=40 %)

Soliciting response (1 out of 5= 20 %)

Table I3.2. Generic rhetorical structure of Garuda Indonesia advertorials
The move of introducing the issue or event (IE) is meant to provide a setting
or back-grounding to the issue or event set up in the advertorials. This move has
some steps like: describing constructive change (1), showing result (1), claiming for
trust and credibility (1), describing activities (3), highlighting achievement (4),
soliciting response (5) and persuading prospective customers (5).
Establishing credentials (EC) refers to the effort of highlighting the
excellence of the product or service. The EC may cover the steps of showing
existing condition (1), soliciting response (1), showing reasons (why something
unpleasant happens - 2), showing a concrete commitment (2), claiming for
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18
.

Maskapai
terbaik
(the
best
airline
industry)
19 91
%
.
responden
menyatakan
very satisfied
(91 % of the
respondents
say they are
satisfied)
20 Melebihipenilai
.
an
(highly
considered)
21 Di
bawah
.
Garuda
Indonesia
(under
Garuda‟s
position)
22 Penghargaan
.
(awards)
Table 13.3 Rhetorical expressions for showing excellence
6. Discussion
The first advertorial text entitled „Garuda Indonesia Telah Bangkit Kembali:
Quantum Leap dan Garuda Indonesia Experience‟ is interesting to note because it
has a larger continuum of being a story or an editorial rather than an advertisement.
The use of temporal discourse markers at the initial position of most paragraphs
made the text more of a description of an on-going change. It starts with the
previous condition (Padatahun 2009…; „Setelah berhasil bangkit…‟) and present
condition („Saati ni Garuda Indonesia sudah menjadi maskapai yang „berbeda‟).
Here, the text producer intends to promote a product of airline service not by
directly persuade the readers but by reciting a success story of Garuda Indonesia.
This positive image making is believed to be more effective and convincing than
persuading readers to buy a product or service through an advertisement.
In an advertorial,

information can be made more comprehensive and

impressive by describing, suggesting and telling rather than directly inviting readers
to purchase a product or a service. Some observers however criticize the use of
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advertorials because it misleads people by disguising a selling effort into an
informing effort.
Text 2 seems to be deviating the generic convention of an advertorial as it
consists of indirect establishing credentials in the form of asking for an apology to
all of the Garuda Indonesia passengers all over Indonesia. It is an indirect
establishing credentials because in fact the humble attitude of Garuda Indonesia to
ask for an apology has indirectly promoted its reputation as a reliable and honest
flight industry.

7. Conclusion and implications
The expertise of using formulaic expressions, specific vocabularies,
promotional rhetoric and a grounded knowledge of the generic convention of
different kinds of text with their particular communicative purposes certainly will
provide a stronger ground for students of the English for Specific Purposes to
create a text of their own with more confidence. Knowledge of genre will provide an
anticipative awareness on the novel writers and shorten the turmoil of innovating a
piece of writing for diverse communicative purposes. As a text consumer however,
knowledge of genre will make us understand what to expect from a piece of writing
that we read.
A larger number of advertorial texts from different contexts written in Bahasa
Indonesia are badly needed for further studies. Bahasa Indonesia for specific
purposes is an area that has not been explored considerably. I strongly believe this
is the right time to take a step into this new, complex and promising sphere.

Solo, January 2014.
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