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Gambar 1. Media Relations Plans: Pertimbangan dan Atribut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Elemen-elemen Dasar dari Media Relations Plan. 
 
 
 

Ekspektasi Organisasional Ketertarikan Media 

Kepemilikan Tipe Organisasi 

PERTIMBANGAN DASAR 

Atribut Kunci 

Direction – dituangkan dalam bentuk kebijakan 

Clarity – tertulis dalam bentuk bahasa yang lugas 

Unity – merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan 

Sponsorship –  mendapatkan dukungan dari pengambil 
keputusan & sistem 

Needs assessment 
Identifikasi kesenjangan 
antara konsep/kondisi 

ideal dan riil. 

Media Relations Plan 

Goal setting 
Penentuan desain 
sasaran/tujuan dan 

mengeliminir problem. 

Problem Analysis 
Identifikasi dan analisis 
problem- terkait dengan 

kebutuhan saat ini. 

Strategy selection 
Pengembangan metode 

untuk pemcapaian 
tujuan. 
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Tabel 1. Beberapa Pertanyaan Kunci dalam Mengembangkan Media-Relations Plan. 
Questions Relevance 

Bagaimana data historis tentang media 
relations organisasi? 

Dengan merujuk pada data historis masa 
lampau, kita dapat melakukan komparasi 
tentang kondisi riil dan ideal. 

Media apa sajakah yang memberikan interest 
pada organisasi? 

Identifikasi terhadap media yang paling 
banyak melakukan kontak dengan pihak 
organisasi. 

Siapakah jurnalis yang telah ditugaskan 
meliput pada organisasi? 

Identifikasi terhadap reporter yang paling 
banyak melakukan kontak dengan pihak 
organisasi. 

Pesan apa yang hendak disampaikan? Menetapkan tujuan sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan yang telah 
teridentifikasi. 

Apa sasaran dan interest dari target media 
kita? 

Penentuan strategi yang dapat menghasilkan 
peluang pencapaian coverage yang 
maksimal. 

Apa yang menarik untuk diberitakan oleh 
target media kita? 

Memberikan pembekalan informasi yang 
tepat bagi para staff. 

Siapa yang akan mendapat tanggung jawab 
atas pelaksanaan rencana tersebut? 

Identifikasi terhadap pihak yang diberi 
tanggung jawab terhadap implementasi dari 
rencana tersebut dan bagaimana alur 
informasi yang akan digunakan. 

Siapa yang akan menggunakan rencana 
tersebut? 

Memberikan jaminan bahwa rencana yang 
telah tertuang adalah jelas dan dengan 
mudah dipahami oleh si pengguna-nya. 

Seberapa sering rencana tersebut akan 
direvisi? 

Memberikan jaminan bahwa rencana yang 
telah dibuat akan selalu dievaluasi secara 
periodik. 

 
Tabel 2. Summary of Media-Relations Suggestions. 

Issue Suggestions 
Membuat keputusan organisasional. Mengembangkan rencana hubungan dengan 

media,menentukan siapa yang bertanggung 
jawab secara administratif dan menentukan 
siapa yang menjadi juru bicara. 

Memahami pekerjaan reporter Mempelajari jurnalistik, termasuk job 
deskripsi seorang reporter. 

Membangun dan memelihara hubungan yang 
positif 

Tidak perlu menunggu reporter, untuk 
mengambil langkah iniaiatif pertama. 

Memberikan kemudahan dalam menjawab 
pertanyaan. 

Peka terhadap permasalahan dan merespon 
telepon setiap saat. 

Menjawab pertanyaan reporter. Jangan berbohong ataupun menghindar 
seperti berkata “no comment” 

Berkata “off the record” Jangan pernah lakukan. 
Menghadapi pemberitaan negatif. Jika permasalahannya memang riil, hadapi 

saja, berfokus pada solusi. 
Mengadakan press release Gunakan gaya jurnalis. 
Menyelenggarakan konferensi pers. Memastikan bahwa hal itu telah 

direncanakan dengan baik dan terkendali. 
Menyampaikan pesan organisasi. Menyusun dengan menarik sehingga 

menarik interest pemberitaan. 
Menghadapi kesalahan Membawa kesalahan tersebut adalah berasal 

dari sudut pandang reporter, tentukan 
apakah suatu koreksi merupakan langkah 
yang baik. 

Bekerja dengan media broadcasting Pahami komunikasi nonverbal, antisipasilah 
pertanyaan dan tetaplah fokus pada pesan. 

 


