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Functions of Theories for PR


Theories are used to :
- explain things work or happen
- predict things work or happen

Basis to apply professional skill to the task
of doing PR activities
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•System Theory
•Situational
Theory
•Approaches to
conflict resolution
•Dramaturgis
•Model of PR
•Network comm
•Basic principles
of comm

*Theories of perception:
- Hallo Efect
- Atribution
*uncertainty reduction
•Diffusion Theory
* Social learning Theory
•Elaborated Likelihood
Theory
* Social exchange theory
•Action assembly
theories

•Uses &
Gratifications
•Agenda Setting
•Spiral of silence
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System Theory

Organization

PR

Environment

= PR explain the organz to publics/environment & interpret the environment
the environment to the organz
= PR warn of problems in the environment & help the organz develop respons
to those problems
= Organization must be adaptive

PR as a System
• Keseluruhan dan saling bergantung (whoeleness and interdependence)
Organisasi adalah satu kesatuan karena bagian-bagiannya berhubungan satu sama lain
dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Misalnya, departemen Public Relations
berkaitan dan saling mendukung fungsi pemasaran. Kegagalan melaksanakan fungsi
yang dilakukan Public Relations akan memengaruhi bagian yang lain dan organisasi
sebagai keseluruhan.
• Hirarki (hierarchy)
Satu sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Sebuah sistem adalah bagian
(subsistem) dari sistem yang lebih besar (suprasistem). Organisasi adalah sistem yang
terdiri dari beberapa subsistem, seperti departemen Public Relations, marketing,
keuangan, human resources development, dan produksi. Masing-masing departemen di
atas adalah sistem yang juga mempunyai beberapa subsistem. Misalnya, departemen
Public Relations adalah suprasistem dari beberapa subsistem, seperti eksternal relations,
internal relations, dan media relations. Sifatnya yang hirarki membuat sistem dilengkapi
struktur dan pembagian kerja yang jelas, baik vertical, horizontal, maupun diagonal.
• Peraturan sendiri dan control (self-regulation and control)
Aktivitas sistem diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu, sistem mengatur
perilakunya dalam mencapai tujuan tersebut. Wujudnya adalah melalui peraturanperaturan. Dalam organisasi, peraturan ini dapat berupa standar operational procedures
(SOP). Misalnya, Departemen Public Relations mempunyai aturan-aturan tentang
bagaimana membuat press-release, bagaimanan menggelar konperensi pers,
bagaimana menulis memo, dan sebagainya.

• Pertukaran dengan lingkungan (interchange with the environment)
Sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap sistem dapat memengaruhi dan
dipengaruhi lingkungannya. Interaksi ini akan menghasilkan proses pertukaran input dan
output. Contoh, opini publik menjadi informasi yang berguna bagi departemen Public
Relations dalam merumuskan program kerjanya.
• Keseimbangan (balance)
Sistem harus tinggal dalam keseimbangan agar tetap hidup. Kesimbangan akan dapat
dicapai, jika sebuah sistem berfungsi dengan baik. Sistem yang berfungsi dengan baik
disebut homeostatis atau equilibrium. Kondisi equilibrium bagi organisasi berarti setiap
subsistem (departemen dan staf) melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk
mendukung eksistensi organisasi secara keseluruhan. Sistem harus mendeteksi
bilamana terjadi kerusakan sistem atau mengalami gangguan dan membuat penyesuaian
kembali.
• Perubahan dan kemampuan adaptasi (change and adaptability)
Untuk mencapai keseimbangan, sistem harus mempunyai kemampuan menyesuaikan
diri dengan perubahan lingkungan. Organisasi, misalnya, harus dapat menyesuaikan
dengan perubahan perilaku konsumen, perubahan daya kristis konsumen akibat
demokratisasi atau perubahan teknologi.
• Sama tujuan (equifinality)
Sistem mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama ini akan mengarahkan perilaku
anggota-anggota sistem. Tujuan ini biasanya dirumuskan ke dalam visi dan misi
organisasi (Littlejohn & Foss, 2008).

Situational Theory
► Explain

why some group are active on a
single issue, some are active on many
issues, and others are apathetic.
► Helping PR to identify key publics (active
public)
► Active public is one that seeks & processes
information about organization:
- problem recognition, constrain recognition,
level of involvement

Type of Public
►

►

►

Publik tersembunyi (Latent public) adalah sekelompok orang yang
sebenarnya mempunyai permasalahan yang sama tetapi tidak dapat
mengidentifikasi atau menyadari permasalahan tersebut sehingga
mereka tidak memberikan respon.
Publik teridentifikasi (Aware public) adalah bentuk perkembangan dari
Laten public, yaitu jika kelompok tersebut kemudian menyadari dan
dapat mengidentifikasi suatu permasalahan (isu) maka kelompok
tersebut berkembang menjadi “aware public”. Mackey (2009:55)
mengatakan bahwa pada tahap ini, kecenderungan untuk komplain,
protes atau mendukung sudah mulai muncul.
Publik aktif (Active public) adalah sekelompok orang yang
mendiskusikan dan merespon permasalahan tersebut dengan
mengeluarkan opini atau melakukan aksi-aksi tertentu. Pada tahap ini,
anggota publik dapat menyampaikan ekspresinya secara perorangan
atau berkelompok dan dapat menggunakan berbagai saluran
komunikasi. Menurut MacKey (2009:55), teori ini juga mengidentifikasi
seseorang disebut bukan publik organisasi (non-publik), jika dia
merasa tidak khawatir dengan aktivitas organisasi.

Model of Public Relations
•

•

•

•

Press-agentry
- intent to press for sales
- one-way
- oldest form of PR
- similar to promo + publicity
- to get their organ’s name mentioned in media
Public information
- intent to inform
- one way
- become proactive when they belive their publics need to know
Asymetric model
- two way
- to short-term attitude change
- use scientific method to measure public
- is much more interested in having the public adjust to organz rather than the
reverse
Symetric model
- two way, negotiation, long-term relations
- adjust to each others
- much suggest internal changes

Network Communication
Liason: penghubung klik tp bukan anggota
klik manapun
Bridge:penghubung klik yg juga anggota
suatu klik
Opinion leader
Clique: bagian suatu sistem jaringan
komunikasi yg anggotanya relatif lebih
sering berhubungan satu sama lain.
Isolate
Boundary Spanning
Dominant Coalition
(source: Teknik Praktis Riset Komunikasi, Rachmat Kriyantono, Prenada Jkt, 2012)

Aksioma Uncertainty Reduction
Hubungan ketidakpastian dengan komunikasi verbal: Jika pesan-pesan verbal
seseorang dan lawan bicara meningkat, maka level ketidakpastian lawan bicara anda
akan menurun. Akibatnya, komunikasi verbal akan meningkat. Dengan kata lain,
semakin tinggi tingkat komunikasi verbal semakin rendah tingkat ketidakpastian
(Hubungan negatif).
Hubungan ketidakpastian dengan komunikasi nonverbal: Jika ekspresi nonverbal pada
saat awal pembicaraan meningkat, akan menyebabkan ketidakpastian menurun
(Hubungan negatif).
Hubungan ketidakpastian dengan pencarian informasi: Seseorang akan meningkatkan
upaya pencarian informasi jika ketidakpastian semakin tinggi. Jika ketidakpastiannya
berkurang, maka berkurang pula upaya pencarian informasi tersebut (Hubungan
positif).
Hubungan ketidakpastian dengan keakraban (keintiman): Pada interaksi yang
mengandung ketidakpastian tinggi, maka keakraban komunikasinya pun rendah
(Hubungan negatif).
Hubungan ketidakpastian dengan resiprositas: Semakin tinggi seseorang merasa
ketidakpastian, maka semakin tinggi seseorang itu menggunakan strategi komunikasi
yang timbal balik (resiprokal/berbalasan) (Hubungan positif).
Hubungan ketidakpastian dengan persepsi akan kesamaan dan ketidaksamaan:
Semakin seseorang mempersepsi lawan bicara banyak mempunyai kesamaan (tinggi
level homofilinya), semakin berkurang ketidakpastiannya (Hubungan negatif).
Hubungan ketidakpastian dengan perasaan suka (liking): Perasaan saling menyukai
akan meningkat, jika perasaan ketidakpastian berkurang (Hubungan negatif).

Elaborated Likelihod Theory
kegiatan persuasi bisa berhasil melalui dua alternatif teknik, yang
disebut “route”, yaitu “central route” dan “peripheral route” (Petty &
Cacioppo, 1986).
Central route adalah teknik yang digunakan jika sasaran (penerima)
pesan persuasi diasumsikan dalam situasi secara aktif memikirkan
atau melibatkan diri dengan ide atau informasi atau isu atau pesanpesan persuasi. Teknik penyusunan pesan yang digunakan
biasanya lebih terorganisir, detail, kompleks dan fokus atau
tersentral pada ide atau isu atau informasi yang disampaikan.
Karena itulah disebut sebagai pesan-pesan yang tersentral atau
terelaborasi (Dainton & Zelley, 2005; Petty & Cacioppo, 1986).
Praktisi Public Relations bisa menggunakan teknik peripheral
(peripheral route) untuk memersuasi sasaran yang tidak memiliki
perhatian yang tinggi terhadap ide atau isu yang dipersuasikan.
Kata “peripheral” bisa diartikan sebagai “tidak terpusat, tidak
terfokus atau tidak signifikan”. Dengan kata lain, pesan persuasi
yang disampaikan tidak langsung fokus pada isi pesannya tetapi
fokus pada upaya-upaya untuk membuat sasaran tertarik pada
pesan/ide/isu yang ditawarkan.
(source: PR Writing, Rachmat Kriyantono, Prenada Jkt, 2012)

Uses & Gratification
Teori Uses & Gratifications menekankan bahwa khalayak dianggap aktif
dalam memilih media dan informasi yang akan dia konsumsi. Khalayak
mempunyai motif tertentu yang mendorongnya untuk memilih topik atau
tema informasi yang dianggap dapat memenuhi kebutuhannya. Karena itu,
riset tentang motif dan kebutuhan khalayak ini perlu dilakukan Public
relations sebelum memutuskan tema-tema apa yang akan ditulisnya.

Agenda Setting
Teori ini menekankan bahwa media massa mempunyai kekuatan
dalam menciptakan agenda publik melalui berita-beritanya. Artinya,
khalayak akan menganggap sebuah isu sebagai hal yang penting
dan perlu diperhatikan, jika isu tersebut semakin sering diberitakan
media massa.
Implikasi teori ini pada penentuan tema ada dua. Pertama, Public
relations dapat mengirim tulisan kepada media tentang isu-isu yang
sedang hangat diberitakan. Misalnya, jika media sering
memberitakan isu lingkungan hidup, Public relations dapat
membuat program kampanye lingkungan hidup dan menulisnya
(antara lain press-release atau menulis artikel untuk media massa).
Kedua, untuk mengenalkan hal baru kepada karyawan (antara lain
program, kebijakan, kebiasaan baru). Jika hal-hal baru tersebut
sering disosialisasikan (diagendakan) dan disebarkan melalui
tulisan, seperti majalah dinding, newsletter, buletin, diharapkan
akan dianggap penting oleh karyawan.
(Source: PR Writing, Rachmat Kriyantono, Prenada Jkt, 2012).
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