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Public dan Opini Publik dalam PR 
 
 
 
Pengertian Publik 
Secara sederhana pengertian publik secara umum adalah sekelompok individu dalam 
jumlah besar. Sedangkan dari beberapa pakar dapat diperoleh beberapa pengertian 
sebagai berikut: 
 
Publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian 
sama terhadap suatu permasalahan sosial. (Emery Bogardus) 
 
Publik adalah sekelompok orang yang (1) dihadapkan pada suatu permasalahan, (2) 
berbagi pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, (3) terlibat dalam 
diskusi mengenai persoalan itu. (Herbert Blumer) 
 
Sedangkan pengertian publik dalam publik relation secara lebih spesifik adalah 
sekelompok orang yang menjadi sasaran kegiatan public relation,- artinya, kelompok 
yang harus senantiasa dihubungi dan diperhatikan dalam rangka pelaksanaan fungsi 
public relation.  
 
 
Publik dalam PR 
Dalam public reation, terdapat dua macam publik yang menjadi sasaran kegiatannya: 

 Publik Intern 
Adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha/badan/perusahaan/organisasi itu 
sendiri. 

 Publik Ekstern 
Adalah publik yang merupakan pihak diluar perusahaan atau organisasi. 

 
 
Pengertian Opini Publik 
Opini publik adalah pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok orang 
terhadap suatu permasalahan. (Prof. W. Doop) 
Opini publik adalah ekspresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan 
atas suatu masalah. (William Abig) 
 
Dari pendapat/definisi di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa poin: 

 Opini publik adalah pendapat rata-rata kelompok tertentu atas suatu hal yang 
penting. 

 Opini publik adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai macam; pikiran, 
kepercayaan, paham, anggapan, prasangka, dan hasrat. 

 Opini publik bukanlah suatu hal yang baku dan dapat berubah-ubah. 
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Pembentukan Opini Publik 
 

Kejadian / informasi  
▼ 

dikaji sesuai background dan secara kelompok  
(ada yang berdasar fakta, ada yang berdasarkan sentimen, prinsip, harapan, dsb) 

▼ 
Opini 

 
Jika opini mengenai permasalahan yang diperdebatkan tadi didukung oleh sebagian 
besar orang dan memiliki platform yang ‘jelas’,- maka tercapailah Social Judgement � 
Opini Publik 
 
 
Karakteristik dari Opini Publik  

 Bukan merupakan kata sepakat. 
 Pada dasarnya, opini publik tidak merupakan jumlah pendapat yang dihitung secara 

numerical. 
 Hanya dapat berkembang di negara-negara demokratis. 

 
Kemampuan Opini Publik 

 Opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan, sebab tanpa 
dukungan opini publik maka perundangan akan sulit dijalankan. 

 Opini publik merupakan pendukung moril dalam masyarakat. 
 Opini publik merupakan pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial. 

 
Pengukuran Opini Publik 
Cara-cara untuk mengukur opini publik antara lain; 

 Pooling, -pengumpulan suara/pendapat masyarakat secara lisan maupun tertulis. 
 Attitude Scales,- menetapkan berapa orang yang setuju dan yang tidak setuju 

mengenai sesuatu masalah. 
 Interview,- wawancara yang bersifat umum dan terbuka. 
 Tulisan-tulisan,- tulisan dalam surat kabar yang mengemukakan suatu pandangan 

atas suatu permasalahan dengan maksud memancing reaksi publik. 
 
Meski dengan beberapa metode pengukuran opini publik tersebut, bukan berarti bahwa 
dengan dasar menghitung berapa orang dimasing-masing pihak, sehingga mayoritas 
opini dapat disebut opini publik.  
Memang, seringkali opini publik merupakan opini dari jumah mayoritas orang. Tetapi jika 
opini dari mayoritas itu lemah, tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak berdasarkan 
suatu pendirian, maka opini tersebut akan lekas hilang. 
 
Beberapa Hal Lain tentang Opini Publik 

 Opini publik sangat peka terhadap peristiwa. 
 Peristiwa yang luar biasa akan dapat mengubah opini publik secara ekstrim / 

seketika. 
 Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh pendangan dan kepentingan 

pribadi/golongan. 


