
KEGIATAN EKSTERNAL PUBLIC RELATIONS  DALAM 

MENINGKATKAN CITRA LORIN SOLO HOTEL 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan 

 Guna Meraih Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

 
 

 

 

Oleh :  

Paramitha Dessi Priyana 

D1213055 

 

 

 

 

 

 

 

ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2016 



1 
 

Kegiatan Eksternal Public Relations dalam  

Meningkatkan Citra Lorin Solo Hotel 

 

 

Paramitha Dessi Priyana 

Ch. Heny Dwi Surwati 

 

 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta 

 

 

 

Abstract 

This research was conducted in order to determine the external activities 

of Public Relations in improving the image of Lorin Solo Hotel. Start of Media 

Relations as an example of making the release. Each event will be held or 

activities of a Public Relations will make the release of any such activity and after 

it is sent to the release of a variety of print media such as Solopos, Joglosemar, 

Koran Sindo, Bisnis Indonesia and so forth to be sent by fax.The method used in 

the writing of this thesis is descriptive qualitative, ie methods that understand the 

phenomenon that occurs then attempt to analyze and explain the phenomenon of 

the picture is not a number. Data collection techniques that I use is through 

observation, interviews and documentation. While the withdrawal of the sample 

used in this research is purposive sampling. and to test the data do tringulasi data 

sources. Based on the results of research known external activities conducted 

Public Relations Lorin Solo Hotel in improving the image of Lorin Solo Hotel. 

This is seen in his ability to build a positive image, is able to maintain the 

existence of the company to have better relations with the public. In addition 

Lorin also further improve and expand how to communicate in a way that is 

media relations such as press conferences, releases, special events, 

etc.Suggestions to the authors convey to Lorin Solo Hotel is a need for 

coordination between the divisions each other. It is intended to allow the drafting 

of the activities to be organized in a planned and of course to run smoothly 

satisfyingclients  Lorin Solo Hotel. 

Keywords: communication, public relations, external activities. 
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Pendahuluan 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, dengan komunikasi 

manusia dapat berhubungan satu sama lain dimanapun mereka berada. 

Komunikasi yang efektif membuat pesan atau informasi yang disampaikan akan 

sesuai dengan apayang diharapkan. Komunikasi pula yang membantu individu 

untuk memahami saru sama lain dan membina hubungan jangka panjang yang 

baik. Adapun pengertian komunikasi itu sendiri menurut Trenholm & Jensen 

(Wiryanto, 2004 : 6) definisi dari komunikasi adalah Suatu proses dimana sumber 

mentransmisikan pesan kepada penerima melalui beragam saluran 

Sebuah perusahaan membutuhkan komunikasi yang baik dengan pihak 

stakeholder eksternal dan internal dengan menciptakan strategi komunikasi yang 

diterapkan secara terencana. Apalagi melihat realitas meningkatnya pertumbuhan 

perusahaan saat ini sehingga memperketat persaingan pasar. Setiap perusahaan 

berusaha menampilkan citra atau image yang baik dimata masyarakat maupun 

internal stakeholder. Perusahaan yang mampu mempertahankan eksistensi dan 

merebut pasar dinilai memiliki keunggulan dan nilai lebih di masyarakat.  

Public Relations merupakan salah satu saluran berkomunikasi, komunikasi 

yang dilakukan oleh Public Relations mempunyai untuk menjalin dan menjaga 

hubungan baik dengan public internal dan ekternal. Hal itu terwujud didalam 

suatu perusahaan yang diwakilinya, komunikasi dilakukan untuk mewujudkan 

kepentingan perusahaan tersebut, dengan adanya peranan public relations yang 

menunjang komunikasi tersebut. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Public 

Relations dititik beratkan pada komunikasi dua arah antara organisasi dengan 

publik,  Public Relations tidak sekedar menyebarkan informasi kepada publiknya, 

tetapi juga mendapatkan tanggapan atau opini dari publiknya. Publik dalam Public 

Relations yang dimaksud disini juga bukanlah hanya orang – orang dari luar 

organisasi (ekternal) tetapi juga orang – orang dari dalam organisasi (internal) 

misalnya para karyawan dari organisasi. 

Public Relations adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam 

suatu perusahaan karena memiliki fungsi manajemen untuk menjembatani dan 
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membina hubungan yang saling menguntungkan antara pihak perusahaan dengan 

publiknya. Sehingga fungsi Public Relations adalah sebagai jembatan untuk 

menjalin hubungan dengan publiknya dalam kaitannya menciptakan hubungan 

baik dan citra yang positif. Dalam pengertian tersebut tampak bahwa kegiatan 

Public Relations berada pada kata manajemen relasi dan komunikasi yang 

berujung pada terciptanya hubungan baik demi meningkatkan pencitraan individu 

atau perusahaan tersebut.(Cutlip & Center 2007). Public Relations dalam dunia 

perhotelan telah menjadi hal yang tidak asing lagi. Terbukti beberapa hotel 

berbintang tidak melewatkan sosok Public Relations, Sebagai penunjang 

keberhasilan perusahaanya. Salah satunya hotel berbintang lima pertama di 

Surakarta, yaitu Lorin Hotel Solo yang berlokasi dekat dengan Bandara 

International Adi Sumarmo, Selain itu Lorin Hotel Solo juga sering mendapatkan 

Solo Best Brand Index yaitu Penghargaan atas Brand dengan penjualan jasa yang 

excellent. Maka dari itulah  yang menjadi pertimbangan penulis untuk menjadikan 

Lorin Solo Hotel menjadi tempat  penelitian. Lorin Hotel Solo selain memberikan 

jasa akomodasi juga menyediakan beberapa outlet restaurant. Disini peran Public 

Relations bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dapat 

mendukung kegiatan melalui event ,menyelenggarakan event dalam 

mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Salah satu event 

diselenggarakan untuk menarik pelanggan adalah dengan mempublikasikan 

kegiataneksternal Public Relations Lorin Solo Hotel. Kemudian 

mengkomunikasikan  atau memberikan informasi tersebut kepada masyarakat 

luas. Akan tetapi mengingat saat ini banyak sekali bermunculan hotel – hotel di 

Surakarta dengan memiliki masing – masing keunggulan dan kenyamanan untuk 

para tamu, baik dari segi lokasi maupun kemewahan yang ditawarkan. Maka dari 

hal tersebut yang membuat para competitor saling berlomba – lomba dengan 

strategi masing – masing untuk menarik minat para tamu dan kemudian melalui 

Public Relations menyampaikan melalui penggunaan media –media yang 

dianggap efektif dalam penyaluran pesan kepada berbagai kebudayaan yang 

berbeda. 
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Public Relations Lorin Hotel Solo telah melaksanakan program – program 

kerja yang efektif dan cukup menarik yang kemudian dipublikasikan guna 

menarik minat dan perhatian masyarakat untuk memilih Lorin Hotel Solo. 

Penyampaian informasi atau cara promosi harus berjalan seimbang karena hal 

tersebut merupakan elemen penting yang harus diperhatikan dan sangat 

berpengaruh besar terhadap pendapatan yang harus dicapai sebagai target 

pendapatan hotel. Untuk mengantisipasi adanya persaingan yang semakin ketat, 

perusahaan perlu melakukan koordinasi baik dari internal maupun eksternal. 

Internal sendiri yatu employee relations di dalam satu wadah management harus 

saling mendukung dan berkomunikasi dengan baik satu sama lain.Keberhasilan 

tersebut terbuktu dengan Lorin Hotel Solo menjadi icon Hotel Jawa Tengah. 

Promosi pada dasarnya adalah menginformasikan atau memberitahukan 

kepada orang atau konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan dengan 

tujuan agar orang atau konsumen tersebut mau mencoba bahkan sampai membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dalam Kegiatannya Public Relations juga mengelola relasi dengan media 

dibantu dengan assistant Public Relations, menjalin hubungan baik dengan para 

wartawan media dengan cara melakukan beberapa kegiatan media relation yaitu 

mengirimkan press release, mengadakan special event, wawancara pers ataupun 

melakukan media visit. Hubungan personal diluar hubungan kerja juga sangat 

mempengaruhi satu sama lain misalnya menjalin pertemanan tanpa 

menggabungkan dengan pembicaraan masalah pekerjaan.Maka dari itu hubungan 

yang baik antar kedua belah pihak juga berpengaruh dengan liputan. Hasil liputan 

yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik pula bagi 

perusahaan,serta berdampak meningkatkan kepercayaan konsumen hotel. 

Public Relations berfungsi untuk menjadi perantara, atau mediator antara 

pihak internal organisasi perhotelan agar saluran komunikasi tetap terbuka. Ketika 

menjalankan fungsi ini maka tujuan utama dari Public Relations adalah memberi 

informasi yang dibutuhkan baik dari manajemen internal maupun public agar 

mencapai tujuan dengan menjalankan strategi Public Relations untuk 
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memaksimalkan mendapatkan publisitas dalam rangka mempromosikan produk 

food and beverage di Lorin Hotel Solo. 

 

Perumusan Masalah 

Bagaimana Kegiatan Eksternal Public Relations Lorin Solo Hotel dalam 

meningkatkan citra di Lorin Hotel Solo ? 

 

Tujuan 

1. Mengetahui lebih dalam mengenai apa saja Kegiatan Eksternal Public 

Relations dalam meningkatkan citra di Lorin Hotel Solo. 

2. Mengetahui lebih lanjut bagaimana Kegiatan Eksternal Public Relations 

dalam meningkatkan citra di Lorin Hotel Solo. 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Public Relations/ Humas 

Dalam perkembangan jaman dalam dunia bisnis baik itu dunia 

perhotelan, pendidikan, transportasi serta usaha bisnis lainnya tengah 

memajukan usaha mereka dengan jasa Public Relations. Para Public Relations 

semakin dibutuhkan dan diterima masyarakat luas karena didalamnya terdapat 

suatu interaksi yang bertujuan untuk membangun komunikasi yang baik 

diantara sesamanya. 

Kegiatan Public Relations (PR) merupakan usaha yang terencana dan 

berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan hubungan baik 

serta saling pengertian antara sebuah organisasi dengan publiknya. (Iriantara, 

2004: 5) Mengingat publik suatu perusahaan, organisasi, badan dan instansi 

ada dua jenis yaitu : publik intern dan publik eksternal, tiap – tiap publik 

terdiri dari himpunan atau berbagai kelompok khalayak, maka hubungan atau 

komunikasi yang harus dilakukan pun banyak ragamnya. Oleh sebab itu istilah 
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relations dalam Public Relations selalu harus ditulis jamak (relation + s). 

(Suhandang, 2004 :34)\ 

Lebih dijelaskan oleh professional PR, Dr. Carter McNamara 

mendefinisikan PR berdasarkan tujuan kegiatan PR yang dirumuskan adalah 

aktivitas berkelanjutan untuk menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat 

dimata publik. (Iriantara, 2004: 6) 

Public Relations dalam pengertian method of communication 

merupakan rangkaian atau sistem kegiatan (order or system of action) yaitu 

kegiatan secara khas sedangakan Public Relations pengertian state of being 

adalah perwujudan kegiatan berkomunikasi tersebut sehingga melembaga. 

(Onong, 1993 : 94) Ini dapat memberikan penjelasan bahwa Public Relations 

(PR) adalah kegiatan sedangkan orang yang menjalankannya disebut Public 

Relations Officer (PRO). 

Dalam Public Relations tidak bisa dijauhkan dari komunikasi, karena 

kunci penting dari keberhasilan kegiatan Public Relations adalah komunikasi 

dalam menciptakan hubungan yang harmonis diantara dua pihak, dimana 

dalam satu dengan yang lainnya sama – sama memperoleh keuntungan 

sehingga terikat dalam suatu hubungan kekeluargaan yang akrab. (Suhandang, 

2004: 34). 

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dimana satu sama lain 

saling memberi dan menerima hal – hal yang dapat menguntungkan kedua 

belah pihak. Berdasarkan adanya dua jenis publik bagi suatu badan atau 

perusahaan (publik intern dan ekstern), maka tujuan Public Relations pun 

diarahkan melalui dua macam tugas yang setiap bagian memiliki tugas masing 

– masing : 

a. Internal Public Relations 

Kegiatan Public Relations ke dalam perusahaan diperlukan untuk 

memupuk adanya suasana yang menyenangkan diantara para karyawannya, 

komunikasi antara bawahan dan pimpinan atau atasab terjalin dengan akrab 

dan tidak kaku, serta meyakini rasa tanggung jawab akan kewajibannya 

terhadap perusahaan.Komunikasi yang dilakukan Public Relations kepada 
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publik intern bersifat interpersonal face to face persuasive communication 

yakni komunikasi antarpersonal secara tahap yang mengandung ajakan 

(Effendy, 2002:108) 

b. Eksternal Public Relations 

Bagi suatu perusahaan, hubungan dengan publik di luar perusahaan 

merupakan suatu keharusan yang mutlak. Pada kenyataannya publik ekstern 

suatu organisasi yang terdiri atas banyak orang itu berbeda – beda 

kepentingannya dengan suatu organisasi tertentu, karenanya bebrbeda pula 

teknik pembinaan hubungan dengan mereka itu. (Effendy, 2002:112) 

Definisi lain juga sama halnya dengan pemahaman sebelumnya, 

Devito (1997: 98) mendefinisikan komunikasi organisasi adalah sebagai upaya 

pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi di dalam kelompok 

formal maupun informal kelompok. Komunikasi organisasi memang sebuah 

hal yang harus di pahami karena sebuah komunikasi organisasi harus 

memahami bagaimana konteks dari organisasi akan mempengaruhi proses 

komunikasi dan bagaimana simbol alamiah dari komunikasi tersebut akan 

membedakan tingkah laku suatu betuk organisasi dengan bentuk organisasi 

lainnya. 

2.  Media Relations 

Menjalin hubungan dengan media merupakan salah satu tugas seorang 

Public Relations untuk membina hubungan baik dengan publik serta 

mendukung kelancaran arus informasi antara perusahaan dengan publik. 

Publik dalam perusahaan dapat dikategorikan menjadi publik internal 

dan publik eksternal. Publik internal meliputi orang – orang yang berada di 

dalam lingkungan perusahaan, Sedangkan publik eksternal adalah orang – 

orang yang berada diluar lingkungan perusahaan dan memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan, seperti media massa atau wartawan. Kedua publik 

tersebut sama pentingnya karena dapat berpengaruh terhadap kelangsungan 

suatu perusahaan. 

Menjalin hubungan dengan media merupakan sarana untuk 

berinteraksi dengan publik – publik yang berkepentingan terhadap perusahaan. 
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Menurut Frank Jefkins (Jefkins, 1995:98) hubungan pers (press relations) 

adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas 

suatu pesan atau informasi yang disampaikan oleh Public Relations dalam 

rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari 

organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 

Sementara itu, Media Relations menurut Iriantara adalah bagian dari 

Public Relations eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik 

dengan media massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan 

publiknya untuk mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2005:32). Dalam hal ini, 

untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan media seorang Public 

Relations harus mengetahui dan memahami kebutuhan dan kepentingan media 

massa terhadap perusahaan.  

Dengan melaksanakan komunikasi dua arah, Public Relations tidak 

hanya mengkomunikasikan ke luar perusahaan namun juga mendengar 

keinginan publik terhadap perusahaan yang dilakukan melihat praktik Media 

Relations.  Program Media Relations ini haruslah berkesinambungan untuk 

menjaga hubungan baik dengan publik mengingat opini publik dapat berubah 

seiring dengan informasi yang diperoleh melalui media massa. Berikut ini 

merupakan gambaran sederhana dari arus komunikasi dalam praktik Media 

Relations. 

Dalam hubungan antara media massa, organisasi, maupun publik harus 

tercipta saling pengertian sampai pada tingkat empati. Artinya, keadaan mental 

yang membuat seseorang mengidentifikasikan atau merasa dirinya dalam 

keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. 

Misalnya, jurnalis yang melakukan wawancara dengan pejabat, maka jurnalis 

atau wartawan tersebutb harus bisa merasakan bagaimana andai dialah yang 

menjadi pejabat. 

 

3. Corporate Social Responbility (CSR) 

Tanggung jawab sosial atau biasa disebut Corporate Social Respobility,  

merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan 
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publik. Perusahaan tak hanya mencari keuntungan semata, melainkan turut 

berpartisipasi dalam perkembangan masyarakat. Program Corporate Social 

Responbility ini adalah termasuk salah satu kegiatan dari Eksternal Public 

Relations. Kegiatan Corporate Social Responbility sudah sejak lama 

dilaksanakan oleh perusahaan internasional. Dalam jurnalnya yang berjudul 

Corporate Social Responbility : Evolution of a Definitional Construct (Archie, 

1992:2), Archie B. Carrol mengatakan bahwa di Amerika, evolusi konsep CSR 

yang dimulai dari tahun 1950-an, yang menandai era modern CSR. CSR 

kemudian berkembang pada tahun 1960-an dan berkembang pesat selama 

tahun 1970 hingga 1980-an. Pada saat itu industri di Negara ini sedang 

mengalami krisis kepercayaan dari public interestnya. Sehingga seiring 

berkembangnya jaman, program ini diyakini bisa memberikan efek positif 

dikalangan stakeholders dan bagi perusahaan. Di Indonesia sendiri istilah 

Corporate Social Responbility baru dikenal tahun 1970-an. 

Corporate Social Responbility kini menjadi perhatian banyak pihak. 

Karena perusahaan percaya bahwa bertanggung jawab terhadap stakeholders 

dapat memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan dalam hal kepercayaan, 

dan citra baik perusahaan. Di beberapa perusahaan, Corporate Social 

Responbility merupakan program atau berada dibawah tanggung jawab dari 

bagian Public Relations seperti yang sudah dijelaskan didalam teori 

sebelumnya, merupakan tools perusahaan atau tepatnya komunikator yang 

mencitrakan perusahaan. Citra positif yang muncul dari kegiatan yang dibawa 

Public Relations sangat mendukung untuk mempersuasif keterlibatan dan 

partisipasi publik perusahaan, terutana masyarakat sekitar perusahaan, yang 

menjadi sasaran program CSR.  

Definisi Corporate Social Responbility sangatlah beragam, beberapa 

ahli mengemukakan definisi Corporate Social Responbility dengan berbeda-

beda. Corporate Social Responbility adalah suatu mekanisme kegiatan yang 

terencanakan, sistematis, dan dapat dievaluasi. Menurut The World Business 

Council for Suistanable Development (Rahman, 2009:10) Corporate Social 

Responbility adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan 
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ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan prusahaan, keluarga 

karyawan tersebur, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara 

keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup. 

 

4. Citra Perusahaan 

Sebagian besar perusahaan mempercayai bahwa kegiatan ekternal 

Public Relations dapat meningkatkan citra perusahaan. Sekarang banyak 

perusahaan yang menganggap penting memberi perhatian kepada stakeholders 

untuk membangun citra yang menguntungkaan bagi perusahaan bukan hanya 

sekedar terhindar dari kesan negatif, tapi untuk kelangsungan perusahaan 

dalam jangka panjang. 

Definisi citra perusahaan menurut Bill Canton dalam Soleh Soemirat 

(Soemirat, 2004:112-113) mengatakan bahwa citra adalah kesan, perasaan, 

gambaran dari public terhadap perusahaan, kesan dengan sengaja diciptakan 

dari suatu obyek, atau organisasi. Jadi citra itu dengan sengaja perlu diciptakan 

agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu asset penting dari 

suatu perusahaan atau organisasi.  

Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah perusahaan, 

seseorang, suatu komite, atau suatu aktivitas. Setiap perusahaan mempunyai 

citra. Berbagai citra perusahaan dating dari pelanggan di sektor perdagangan 

yang mempunyai pandangan terhadap perusahaan,menurut Katz (Soemirat, 

2005:113). Yang harus dipahami perusahaan adalah perusahaan mengetahui 

citra seperti apa yang ingin dibentuk di mata masyarakat. 

Frank Jefkins dalam buku Soleh Soemirat Dasar-Dasar Public 

Relations (Soemirat, 2004:114), menyimpulkan bahwa secara umum, citra 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan 

dan pengertiannya tentang fakta-fakta yang ada. Untuk mengetahui citra 

seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek 

tersebut. Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima seseorang. 
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Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 

cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasi citra ke lingkungan. 

(Danasaputra dalam Soemirat, 2005:114) 

Rhenald Kasali dalam memiliki definisi juga tentang citra. Menurutnya, 

citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan 

(Kasali, 1988:28). Pemahaman tersebut berdasarkan informasi yang dimiliki 

tentang suatu organisasi atau institusi. 

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan dan 

menggambarkan suatu fenomena atau kejadian berdasarkan fakta atau data yang 

ada, kemudian mengkaji kegiatan eksternal Public Relations yang dilakukan di 

Lorin Solo Hotel. Menurut Jalaludin Rakhmat, 

Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau membuat prediksi.” (Rakhmat, 1998 : 24) 

Sehingga penelitian hanya sekedar mengungkap fakta yang terjadi di 

lapangan. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah 

dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan 

fakta. Variabelnya mandiri tanpa membuat perbandingan dan menghubungkannya 

dengan variable lain.” (Susanto, 2006 : 16) 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi data sumber dilakukan dengan 

melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada 

manajemen dan konsumen dari produk food and beverage Lorin Solo Hotel 

kemudian dibandingkan dengan dengan hasil observasi mengenai strategi Public 

Relations yang dilakukan dan dokumen – dokumen yang berupa dokumentasi 

kegiatan, arsip atau laporan kegiatan dan bentuk – bentuk publikasi yang dimuat 

di media massa. 
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Sajian Data dan Analisis Data 

A.   Media Relations 

Media Relations sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk 

melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan 

perusahaan. Hubungan media semakin meningkat dank arena publisitas telah 

berperan penting dalam kegiatan Public Relations. Hubungan media mengambil 

tempat yang penting dalam kerja harian seorang Public Relations . Kepercayaan 

dari wartawan adalah salah satu asset Public Relations yang paling penting. 

Hubungan Public Relations dengan wartawan harus merupakan suatu kepercayaan 

dan kepentingan Disini seluruh elemen yakni anggota aktif True Blue Indonesia 

sangat memahami pembicaraan kepada khalayak luas mengenai segala bentuk 

kegiatan yang akan dijalankan ataupun yang sedang dijalankan. Strategi 

komunikasi banyak menentukan keberhasilan dalam kegiatan komunikasi. Karena 

rencana-rencana atau strategi komunikasi yang berada dan diterapkan di setiap 

bentuk kegiatan atau hal apa . 

B. Corporate Social Responbility (CSR) 

Disini Lorin Solo Hotel melakukan program CSR dengan mengajak anak 

dari panti asuhan Seribu Pulau untuk menghadiri christmas Dinner (makan malam 

natal)s, sebelumnya mereka dijemput dan diajak berkeliling Kota Solo kemudian 

mereka diajak ke Lorin Solo Hotel untuk berjalan-jalan dan meninkmati suasana 

Hotel. Disini anak-anak juga diajarkan bermain gamelan yang kebetulan dan ada 

dan memang sengaja disediakan untuk program CSR bidang pendidikan. Berikut 

penuturan Public Relations Lorin Solo Hotel dalam wawancaranya: 

“sebuah perusahaan perlu menjalin hunungan yang baik dengan 

masyarakat sekitarnya. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitar dimana perusahaan berada. Untuk terus terjaga 

hubungan baik, pada kesempatan kali ini kami memang sengaja mengajak 

adik-adik dari Panti Asuhan Seribu Pulau dan kebetulan bersamaan dengan 

moment Natal.” (Inka Sativa, Public Relations Lorin Solo Hotel, 25 Des 

2015 pk.13.00) 
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 Perusahaan menempatkan seorang Public Relations yang bertugas 

menjalankan fungsi komunikasi dari perusahaan kepada masyarakat. 

Salah satu upaya perusahaan dalam menjaga hubungan baik dan 

menciptakan citra yang baik adalah dengan melaksanakan program Corporate 

Social Responbility (CSR) kepada stakeholder. Untuk melaksanakan programCSR 

perlu adanya strategi komunikasi yang dilakukan sehingga ada keterlibatan dari 

pihak yang terkait . Pelaksanaan CSR dilakukan untuk mendapatkan goodwill, 

kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat sehingga terjalin sebuah 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungannya. Program CSR ini 

merupakan suatu bentuk perwujudan rasa tanggung jawab perusahaan terhadap 

masyarakat lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian Lorin Solo Hotel terhadap 

lingkungan dalam memajukan sumber daya manusia. 

Dalam melaksanakan program CSR, Lorin menjadikan sebagai subjek 

bukan objek. Segala program disusun dengan melakukan observasi terlebih 

dahulu. Berikut penuturan Public Relations hasil wawancara dengan peneliti: 

“Untuk melakukan program CSR, divisi Public Relations senantiasa 

melakukan survey berdasarkan aturan perusahaan dan merumuskannya. 

Daerah mana yang masuk menjadi sasaran dannlayak untuk dijadikan 

focus utama.” (Inka Sativa, Public Relations Lorin Solo Hotel, 28 Des 

2015 pk.13.00) 

 

Kepedulian Lorin Solo Hotel dalam program CSR yang tergabung dalam 

program “Dari Anda Lorin Berbagi” antara lain ditunjukkan dengan bantuan 

yakni, penyediaan sarana dana prasarana gamelan bagi warga dan anak-anak SD, 

sumbangan beasiswa pendidikan, dan sumbangan buku kepada Panti asuhan 

Seribu Pulau. Adanya kegiatan ini tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan 

masyarakat khususnya di Panti asuhan Seribu Pulau untuk memperoleh fasilitas 

maupun bantuan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Beragam bantuan yang diberikan Lorin disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat. Sebelumnya Panti asuhan Seribu Pulau juga mendapatkan bantuan 

beasiswa pendidikan dan sumbangan buku untuk mereka belajar, hal ini 

diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut penuturan Kepala 

Panti Asuhan Seribu Pulau : 
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“Pemberian beasiswa ini sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, sehingga 

anak-anak kami tidak perlu khawatir untuk meneruskan sekolahnya selain 

itu penyediaan sarana prasarana gamelan yang ada di Lorin bisa membantu 

menambah ketrampilan anak-anak dalam bermain dan mengenal alat 

music daerah.” (Stephanus, Kepala Panti Asuhan Seribu Pulau, 24 Des 

2015 pk.13.00) 

 

Penetapan program CSR Lorin Solo Hotel mengacu pada visi kegiatan 

CSR yang telah ada.Visi tersebut yakni ingin mewujudkan masyarakat yang maju, 

memiliki kesadaran pendidikan yang tinggi dan juga taraf ekonomi yang semakin 

membaik, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa Lorin merupkan 

perusahaan besar yang peduli akan permasalahan yang ada dilingkungan sekitar. 

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, misi program CSR kemudian 

dirumuskan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil. 

Berikut penuturan hasil wawancara dengan Public Relations Lorin Solo Hotel, 

yaitu: 

“tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan 

pendidikan harus menjadi prioritas dan juga peningkatan ketrampilan yang 

akan bermanfaat bagi terciptanya masyarakat yang mandiri. Lalu 

permasalahan citra tentang Lorin Solo Hotel, dimana merupakan hotel 

bintang lima yang terletak dipinggiran kota dan memiliki banyak kegiatan. 

Tidak hanya bantuan pendidikan tetapi juga bentuk CSR yang lain seperti 

bidang sosial dan pelayanan kesehatan itu pada intinya biar masyarakat 

memandang perusahaan kami memiliki perhatian dan kepedulian ke warga 

sekitar. Jadi masyarakat dapat menerima dan citranya baik, sehingga juga 

menguntungkan perusahaan.” (Inka Sativa, Public Relations Lorin Solo 

Hotel, 28 Des 2015 pk.13.00) 

 

Sebuah program dapat dikatakan berhasil dan akan terlaksana dengan baik 

jika memiliki perencanaan yang matang. Untuk mengukur program CSR dapat 

terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen menerapkan evaluasi 

secara teratur pada program CSR yang telah dijalankan. Evaluasi merupakan salah 

satu penentu keberhasilan program-program tersebut, tujuannya adalah untuk 

mengetahui apakah kegiatan kehumasan benar-benar dilaksanakan dengan baik 

atau tidak, karena tanpa diadakannya kegiatan evaluasi tidak akan diketahui 

sampai mana kegiatan public relations yang telah berlangsung. 
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C. Citra Perusahaan 

Demi menjaga kelangsungan hubungan dengan khalayak disekitar daerah 

operasi, Lorin Solo Hotel telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui 

Kegiatan eksternal Public Relations. Dalam rangka memperoleh kepercayaan 

(goodwill), saling pengertian (mutual understanding), saling memepercayai 

(mutual appreciation), toleransi, serta citra yang baik yang dapat mengahantarkan 

perusahaan pada hubungan baik, pihak Lorin Solo Hotel telah melakukan kegiatan 

eksternal Public Relations. 

Lorin Solo Hotel telah melaksanakan kegiatannya untuk menjalin 

hubungan baik dengan pihak ekstern dengan melaksanakan kegiatan media 

relations dan CSR. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan, karena dapat menjalin 

hubungan baik dengan media dan masyarakat sekitar. 

Kegiatan eksternal Public Relations yang dilaksanakan Public Relations 

Lorin Solo Hotel ini mendapat banyak dukungan dan tanggapan baik dari media 

/wartawan dan masyarakat sekitar. Hal ini secara tidak langsung semakin 

menumbuhkan rasa ketertarikan dan berujung pada kepercayaan pada masyarakat 

kepada perusahaan. Berikut penuturan Public Relations dalam hasil wawancara 

dengan peneliti sebagai berikut: 

“Pada dasarnya hubungan yang terjalin sudah baik melalui kerjasama 

sebelumnya, sehingga kegiatan eksternal media relations dan program 

CSR  yang dilakukan juga mendapat respon dan dukungan yang baik dari 

masyarakat maupun media, hal ini semakin memudahkan perusahaan 

dalam citra positif.(Inka Sativa, Public Relations Lorin Solo Hotel) 
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Pernyataan tersebut juga didukung oleh Kepala Panti Asuhan Seribu 

Pulau: 

“Lorin itu merupakan perusahaan yang peduli dengan lingkungan sekitar, 

banyak program CSR yang diberikan, termasuk dalam bantuan beasiswa 

pendidikan ini dilaksanakan rutim selain itu juga rutin memberikan bahan 

makanan, serta buku-buku bacaan ataupun buku pelajaran. (Stephanus, 

Kepala Panti Asuhan Seribu Pulau) 

 

Selain itu juga ada pernyataan lain dari Feature Writter Koran Jitu : 

“Media relations sangatlah penting sehingga pesan promosi terdapat 

didalamnya dapat disampaikan dengan baik dan menarik minat 

masyarakat.Promosi yang telah dibuat tersebut dijadikan, lalu public 

relations yang bertugas untuk berhubungan langsung dengan media, 

sebagai media untuk menyebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat. 

Lorin selalu gencar melakukan kegiatan media relations tersebut.” 

(Feature Writter Koran Jitu, RIni Siregar). 

 

Kegiatan Public Relations seperti media relations dan CSR ini dilakukan 

sebagai bentuk wujud tanggung jawab dari segenap Lorin Solo Hotel terhadap 

rekan media atau pers serta komunitas yang ada disekitar daerah operasi mereka. 

Selebihnya terhadap program CSR khususnya bagi warga yang memiliki keahlian 

dan ketrampilan tapi tidak memiliki dana atau sarana prasarana yang memadai. 

Selain itu program ini juga dilaksanakan sebagai media komunikasi untuk 

menumbuhkan rasa kepercayaan dan citra perusahaan yang positif di masyarakat 

sekitar. Masyarakat juga memberikan tanggapan bahwa Lorin Solo Hotel/ 

merupakan perusahaan yang peduli akan permasalahan yang terjadi dimasyarakat 

Program CSR ini selain bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab , 

perusahaan juga berharap adanya “timbal balik” dari masyarakat berupa 

kepercsyaan dan citra positif. Citra positif dan kepercayaan dari masyarakat 

merupakan aset perusahaan untuk dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

Berikut penuturan Public Relations dalam hasil wawancara : 

“Program CSR kami laksanakan bertujuan untuk mendapatkan simpati 

dari masyarakat. Karena jika komunikasi yang baik sudah terjalin dan 

kepercayaan sudah timbul maka akan mempengaruhi keberlangsungan 

perusahaan dan selslu ingin menanmkan dibenak masyarakat dan 

stakeholder bahwa Lorin Solo Hotel tidak hanya memikirkan kepentingan 

sendiri melainkan juga peduli akan masyarakat.” (Inka Sativa, Public 

Relations Lorin Solo Hotel_ 
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Pernyataan tersebut juga didukung dengan kepala Panti Asuhan Seribu 

Pulau: 

“Lorin sangat banyak membantu dalam hal kerjasama maupun bantuan. 

Jadi kita selalu mendukung kegiatan apapun yang dilakukan oleh Lorin. 

Kami segenap yayasan panti asuhan anak seribu pulau mengucapkan 

banyak terima kasih kepada seluruh pihak Lorin yang sudah membantu.” 

(Stephanus, Ketua Panti Asuhan Seribu Pulau) 

 

Melihat tanggapan dan respon dari masyarakat dapat disimpulkan bahwa 

pihak Divisi Lorin Solo Hotel sudah melaksanakan kegiatan eksternalnya. Hal ini 

sesuai dengan tujuan dan kepentingan Lorin Solo Hotel sebagai bentuk peduli 

perusahaan untuk memajukan kualitas dan mutu daro Lorin Solo Hotel sekaligus 

mendapatkan citra yang positif dari publik. Sekali maupun seminngu sekali yang 

penting rutin, tetapi konferensi pers tidak berkala. 

 

Kesimpulan 

Dari serangkaian data yang diperoleh di lapangan, baik itu melalui 

wawancara dengan responden maupun dari hasil pengamatan selama penelitian, 

maka disini peneliti dapat menarik kesimpulan proses dari Kegiatan Eksternal 

Public Relations sebagai berikut: 

1. Media Relations 

a.  Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu informasi yang 

diberikan secara simultan/bebarengan / mengundang wartawan untuk 

berdialog dengan materi yang telah disiapkan. (Press Kit, Media Kit) 

b. Press Breafing (Jumpa Pers) yaitu Kegiatan penyampaian informasi dalam 

sebuah kegiatan. Informasi diselenggarakan secara regular oleh Public 

Relations, disini juga diadakan tanggapan atau pertanyaan bila wartawan 

belimpuas dan menginginkan keterangan terperinci. 
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c. Press Tour (Media Visit) yaitu Kegiatan yang diselenggarakan oleh 

perusahaan untuk berkunjung kekantor media. 

d. Press Release, siaran pers sebagai publisitas, yaitu media yang banyak 

digunakan dalam kegiatan Public Relations untuk menyebarkan berita. 

e. Special Event, yaitu kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh suatu 

perusahan. Dalam kegiatan ini Public Relations biasanya mengundang 

media atau pers untuk meliputnya. 

f. Press Luncheon, yaitu kegiatan dimana Public Relations mengadakan 

jamuan makan siang bagi wakil media massa/wartawan, sehingga pada 

kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan 

guna mendengarkan perkembangan perusahaan tersebut. 

g. Wawancara Pers, yaitu wawancara ini lebih bersifat pribadi, lebih 

individu. Public Relations atau pimpinan yang diwawancarai bersifat 

pribadi dan hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. 

2. Corporate Social Responbility (CSR) 

a. Penelitian program CSR, perusahaan menempatkan divisi Public 

Relations untuk bertugas menjalankan fungsi komunikasi perusahaan 

yakni untuk kepentingan perusahaan untuk melakukan penelitian akan 

permasalahan masyarakat. 

b. Perencanaan program CSR di Lorin Solo Hotel dilakukan dengan melihat 

fakta dan permasalahan yang terjadi di publik. Sehingga dalam 

perencanaan ditentukan langkah-langkah yang bisa membantu 

menyelesaikan permasalahan dan rencana startegis yang ditentukan 
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bersifat jangka panjang sehingga dapat dilakukan secara terus menerus 

dan berulang. 

c. Pelaksanaan program CSR Lorin Solo Hotel sebagai bentuk tahapan 

penyampaian pesan kepedulian masyarakat, perusahaan merespon dengan 

memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan dan penyediaan 

bantuan.  

d. Evaluasi program CSR dengan menerapkan monitoring dan evaluasi yang 

dilakukan secara berkala. Kegiatan CSR yang dilakukan  di evaluasi 

dengan baik oleh Public Relations yang bertujuan untuk mengukur 

keberhasilan dari program.  

3. Citra Perusahaan  

Merupakan tujuan diadakannya kegiatan eksternal yang dilakukan oleh 

divisi Public relations. Pesan yang ingin disampaikan adalah kepedulian 

perusahaan terhadap publik yang menghasilkan pandangan positif dari publik. 

Sehingga pelaksanaan kegiatan eksternal ini merupakan timbal balik dari kedua 

belah pihak. Melalui kegiatan eksternal Public Relations mendapatkan respon 

yang baik sehingga secara tidak langsung berdampak pada citra perusahaan, 

meskipun dampak yang dirasakan tak berlangsung saat ini melainkan beberapa 

waktu mendatang. 

 

Saran  

1. Meskipun para pelaksana kegiatan perusahaan merupakan personel yang sudah 

tepat, akan tetapi Public Relations merupakan fungsi manajemen yang menilai 

sikap publik,  

2. Untuk lebih mengembangkan ide kreativitas dalam pembuatan perencanaan 

kegiatan yang dibuat, Public Relations menggunakan lebih banyak referensi 



20 
 

dengan sebagai bahan agar jka dilihat keliahatan lebih menarik dan berbeda 

daripada yang pernah dibuat. 
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