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� Jika Anda adlh Public relations Officer RS 

Omni “Internasional” yang menemukan 
seorang Prita Mulyasari menulis surat seorang Prita Mulyasari menulis surat 
elektronik yang menyebar melalui media 
sosial, apakah yg akan Anda lakukan?



Pendekatan dalam studi PR

�Pendekatan Rhetoris – rhetorical approach : PR adlh 
alat organisasi membujuk publik melalui wacana. PR 
sebuah bentuk rhetorika

�Pendekatan Sistem – systems approach : PR sebagai �Pendekatan Sistem – systems approach : PR sebagai 
fungsi dlm organisasi untuk melakukan penyesuaian 
thd lingkungan

�Pendekatan kritis – critical approach : melihat PR 
sebagai alat atau tool bg kelompok dominan untk 
dominasi

Toth, 1992

Jenis fungsi PR dlm Organisasi
� Fungsi Publisitas, informasional, hubungan media : 

publikasi, berita kampanye informasi, kontak media

� Fungsi Pemasaran : mendukung pemasaran melalui 
publisitas

� Fungsi Manajemen Strategis� Fungsi Manajemen Strategis

�Terlibat aktif dlm mengambil keputusan

�Mewakili suara publik dlm mengambil keputusan

�Berbasis riset : organisasi yg mendengar dan belajar

�Membangun hubungan utk fungsi lain termasuk 
pemasaran



Paradigma yang Melandasi
� Paradigma simbolik atau interpretive

� Paradigma behavioral atau manajemen Strategic

kedua paradigma ini ada dlm sejarah PR (AS) dan 
dipraktekkan oleh organisasi, terrefleksi dlm teori dipraktekkan oleh organisasi, terrefleksi dlm teori 
akademis dan berkompetisi utk mempengaruhi 
profesi publik relations 

(Grunig, 2009)

Paradigma Simbolik/interpretive
� PR mengelola bgmn publik menginterpretasi 

organisasi – untuk melindungi organisasi 
lingkungannya

� Interpretasi ini meliputi konsep populer : image, 
identitas, kesan, reputasi dan brand

� Penekanan adalah pd publisitas, hubungan media 
dan dampak media

� Memandang dampak public relations dalam 
wujud perubahan representasi kognitif dan 
negosiasi makna



Paradigma Behavioral, stratejik 

manajemen
� PR terlibat dlm pembuatan keputusan strategis 

utk mengelola perilaku organisasi

� PR adlh aktivitas penghubung yg membangun 
hubungan organisasi dg stakeholdershubungan organisasi dg stakeholders

� Penekanan pd komunikasi simetris dua arah yg 
memfasilitasi dialog antara organisasi dg berbagai 
publiknya

� Melihat dampak PR pd perubahan perilaku sbg 
negosiasi perilaku

Beberapa prinsip umum dlm PR 

sbg stratejik manajemen
� PR adlh fungsi manajemen yg unik yg membantu 

organisasi berinteraksi dg lingkungan sosial 
politik

� Nilai PR ditentukan dr kualitas hubungan antara 
organisasi dan lingkungannyaorganisasi dan lingkungannya

� PR bertindak dlm peranan manajemen dan teknisi

� Bagian PR merencanakan, mengadministrasi, dan 
mengevaluasi program PR

� PR membantu membentuk ondisi yg menentukan 
kesempurnaan organisasi



Prinsip-lanjutan
� Kegiatan komunikasi diintegrasikan melalui bagian 

PR atau ekskutif senior komunikasi 

� PR diberdayakan melalui atau oleh koalisi dominan 
dlm organisasidlm organisasi

� PR tdk disubordinasikan ke dlm bagian pemasaran

� PR bersifat dua arah dan simetris

� PR adalah penasehat etis dlm organisasi dan 
penganjur tanggungjawab sosial

� Para profesional dlm bidang PR punya basis 
pengetahuan profesional 

Kontribusi Program PR
� Grunig (2009:12) menyatakan, komunikasi 

dg publik sblm sebuah keputusan diambil 
merupakan sebuah acara paling efektif dlm merupakan sebuah acara paling efektif dlm 
menyelesaikan isu dan mencegah krisis, krn 
dg cara itu PR dpt membantu manajer 
perusahaan utk mengambil keputusan yg 
memiliki konsekuensi negatif paling kecil 
pd publik



lanjutan
� Kontribusi PR menurut paradigma ini, bukan pd 

pengembangan, pembentukan dan pemeliharaan 
image atau citra, ttp pd kemampuannya dlm 
membangun hubungan yg positif antara organisasi membangun hubungan yg positif antara organisasi 
dan publiknya, shgg terbangun reputasi organisasi 
yg bermuara pd pencapaian tujuan organisasi. Ini 
bisa dilakukan kl praktisi PR mampu terlibat dlm 
proses pengambilan keputusan strategis dlm 
organisasi

Tantangan Baru: Media Baru
�Jurnalisme warga dan setiap orang bisa 

menjadi wartawan

�Penyebaran informasi berantai yg sngat �Penyebaran informasi berantai yg sngat 
sulit dikendalikan

�Gaya interaktif – komunikasi dialogis

�Kemudahan dlm pemindahan lingkungan 



Cara Pemanfaatan Media Baru
� Pertama, penggunaan website sbg media dg karakter 

yg statis. Website yg statis biasanya mjd saluran 
komunikasi yg bersifat satu arah (one-way traffic)

� Kedua, website dg format yg dinamis bergaya � Kedua, website dg format yg dinamis bergaya 
penyajian media penyiaran seperti radio maupun 
Televisi

� Ketiga, website sbg media komunikasi dg gaya 
interaktif. Website ini memanfaatkan scr maksimal 
perkembangan software web 2.0
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�Sebuah restoran yg terserang krisis 
karena beredar rumor akhirnya 
berhasil mengidentifikasi seorang berhasil mengidentifikasi seorang 
pelajar yg menulis di selembar kertas 
tentang penularan virus HIV/AIDS 
direstoran tersebut. Tindakan apa yg 
perlu diambil terhadap anak itu?


