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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Community relations merupakan salah satu bentuk kegiatan seorang PR 

yang berorientasi dalam memelihara hubungan baik dengan publik eksternal. 

Hubungan komunitas atau community relations  munurut Effendy dalam bukunya 

Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis (1992:23) yang dikutip dari 

Wilbur J menjelaskan bahwa Community Relations atau hubungan komunitas 

sebagai suatu fungsi Humas yang merupakan partisipasi lembaga yang berencana, 

aktif dan sinambung di dalam komunitas untuk memelihara dan membina 

lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, yakni lembaga dan 

komunitas di sekitarnya.  

Salah satu obyek Humas yang penting bagi keberlangsungan organisasi 

atau lembaga adalah hubungan dengan komunitas sekitarnya. Komunitas adalah 

sekelompok orang yang memiliki minat yang sama yang saling berkaitan satu 

sama lain, orang-orang yang hidup dalam kelompok komunitas akan saling 

bergantung satu sama lain. 

Bandung Korea Community sebagai komunitas pencinta korea terbesar di 

Kota Bandung diperkirakan mampu mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan dari komunitas lainnya, karena tidak banyak komunitas-komunitas 

di luar sana yang memperhatikan dan menerapkan community relations untuk 

menjaga citra komunitasnnya.  
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Pada awal terbentuk Bandung Korea Community hanya memiliki 15 

member sebagai pionir pertama. Bandung Korea Community sendiri terbentuk 

atas dasar kecintaannya terhadap budaya asal negeri gingseng yaitu Korea Selatan. 

Beberapa sumber lainnya yang didapatkan dari laman website 

http://majalahasri.com yang diakses pada 8 Februari 2018 bahwa komunitas yang 

didirikan pada tahun 2006 ini berhasil mengumpulkan 147 orang saat gathering 

pertamanya. Kegiatan utama Bandung Korea Community (BKC) pada awal 

terbentuk saat gathering yakni saling berbagi ilmu dan informasi, kini kegiatan 

komunitas sudah berkembang  hingga mampu mengumpulkan kurang lebih 1.800 

member yang tersebar di seluruh wilayah, bukan hanya di Kota Bandung. 

Berdasarkan prapenelitian bahwa Bandung Korea Community sudah 

memiliki citra yang positif karena telah mendapatkan prestasi dan dukungan 

penuh dari Keduataan Besar Korea Selatan, namun memiliki citra positif saja 

tidak cukup untuk membuat komunitas ini dapat bertahan lama hingga bertahun-

tahun jika tidak adanya dukungan, baik itu dari public internal maupun public 

eksternal. Bandung Korea Community (BKC) diharapkan dapat mempertahankan 

citranya sebagai Komunitas Korea terbesar yang berada di Bandung.  

Pada awal berdiri Bandung Korea Community membangun citranya 

dengan mencampurkan dua budaya yaitu budaya lokal dan budaya korea, namun 

pada akhirnya peminat yang datang lebih menyukai budaya korea saja, padahal 

Bandung Korea Community sendiri selain ingin mengenal budaya luar juga tetap 

menerapkan budaya lokal. Mengenai hal tersebut Bandung Korea Community 

http://majalahasri.com/
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diharapkan dapat mempertahankan citranya sebagai komunitas yang selain 

mempelajari budaya korea juga tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal.  

Selain kepercayaan yang diberikan oleh Kedutaan Besar Korea Selatan, 

Bandung Korea Community juga mempertahankan citranya dengan membuat 

beberapa program yang dapat menarik minat masyarakat komunitasnya untuk 

tetap menjalin hubungan baik seperti mengadakan nonton bareng gratis di bioskop, 

berpartisipasi dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika sebagai delegasi yang 

memperkenalkan kebudayaan Korea, berpartisipasi dalam kegiatan gerakan clean 

campaign di Jakarta, dan mengadakan event tahunan seperti hallyu come on untuk 

memperingati hari jadi Bandung Korea Community yang di dalamnya terdapat 

program sosial yaitu dengan mengumpulkan pakaian dan dana untuk kemudian di 

sumbangkan. Kegiatan tersebut merupakan beberapa program community 

relations yang juga selalu di nanti-nantikan oleh para penggemar korea. Selain itu 

Bandung Korea Community juga pernah diliput oleh salah satu stasius TV dari 

Korea Selatan yaitu KBS (Korean Broadcast System). Bandung Korea Community 

sebagai komunitas korea terbesar di Bandung perlu mempertahankan citra 

baiknnya kepada masyarakat dengan berbagai prestasi yang membanggakan dan 

event yang dapat menghibur masyarakat. 

Berdasarkan data prapenelitian tersebut menjelaskan bahwa dari prestasi 

yang diraihnya Bandung Korea Community memiliki keunikan yang menjadi 

pembeda dari komunitas-komunitas lain karena dengan berbagai event, program 

dan kegiatan tersebut perlu adanya strategi yang baik untuk dapat  

mempertahankan citra komunitasnya sampai pada titik dimana masyarakat sangat 
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menantikan program-program tersebut. Sebagai bukti bahwa kegiatan atau 

program-program Bandung Korea Community sangat dinantikan oleh para 

penggemarnya seperti hasil dari prawawancara berikut ini dengan Meitsara (22) 

salah satu Mahasiswa UIN Bandung, berikut hasil prawawancara: 

“acaranya keren-keren sih terus acaranya tuh besar dan banyak juga 

bintang-bintang kpop indonesia kaya dance cover yang jadi guestar 

diundang, bahkan aku dulu jaman SMA sampe rela datang ke acaranya 

BKC jauh-jauh dari Garut ke Bandung cuman buat ikutin dan nonton acara 

mereka” (hasil prawawancara 10 Februari 2018) 

 Berdasarkan hasil prawawancara tersebut menggambarkan bahwa kegiatan 

Bandung Korea Community sangat dinanti-nantikan oleh  masyarakat komunitas 

yang juga menyukai kebudayaan korea. Soyusiawaty & Choirul Fajri (2016:102) 

dalam jurnalnya tentang Strategi Humas dalam Menjalin Good Relationship 

dengan External Stakeholders UAD Vol.VIII No.2 mengatakan bahwa publik 

memiliki peranan penting untuk membantu menyukseskan organisasi atau 

lembaga.  

Bandung Korea Community (BKC) meskipun sekelas komunitas 

diperkirakan juga memiliki strategi dalam mempertahankan citraya melalui 

beberapa program community reletions. Ini menjadi menarik untuk diteliti karena 

tidak banyak sekelas komunitas yang memperhatikan kegiatan community 

relations untuk dapat mempertahankan citranya 
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1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan dalam latar 

belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

community relations dalam mempertahankan citra pada Bandung Korea 

Community. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang diambil untuk membatasi 

wilayah penelitian ini, meliputi: 

1. Bagaimana Bandung Korea Community merumuskan komunitas organisasi 

pada program community relations dalam mempertahankan citra? 

2. Bagaimana Bandung Korea Community memilih metode yang digunakan 

dalam menyampaikan pesan pada program community relations dalam 

mempertahankan citra? 

3. Bagaimana Bandung Korea Community pada pelaksanaan program 

community relations dalam mempertahankan citra? 

4. Bagaimana Bandung Korea Community menganalisis hasil program 

community relations dalam mempertahankan citra? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan data kualitatif melalui 

analisis deskriftif dalam meneliti proses atau langkah community relations dalam 

mempertahankan citra di Bandung Korea Community. 

1. Untuk mengetahui Bandung Korea Community merumuskan komunitas 

organisasi pada program community relations dalam mempertahankan citra. 

2. Untuk mengetahui Bandung Korea Community memilih metode yang 

digunakan pada program community relations dalam mempertahankan citra. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan Bandung Korea Community pada program 

community relations dalam mempertahankan citra. 

4. Untuk mengetahui Bandung Korea Community menganalisis hasil program 

community relations dalam mempertahankan citra. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.4.1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

positif terhadap kajian keilmuan program studi ilmu komunikasi hubungan 

masyarakat, khususnya dalam topik manajemen humas pada sebuah komunitas. 

Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

yang aktual dan faktual mengenai strategi community relationsbagi perkembangan 

ilmu komunikasi yang didasarkan pada studi kasus, serta dapat memberikan 

gambaran bagaimana community relations Bandung Korea Community dalam 

mempertahankan citra dengan menggunakan konsep DeMartins. 
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Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya studi-studi tentang 

community relations yang berbasis penelitian studi kasus dengan pendekatan 

kualitatif. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama. 

1.4.2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif yaitu menjadi tolak ukur bagi Bandung Korea Community dalam 

mempertahankan citra positifnya dengan komunitas dan masyarakat disekitarnya 

dengan melakukan langkah community relations yang baik. Selain itu hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi organisasi 

atau komunitas lain mengenai pentingnya pengelolaan manajemen untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan publik eksternal seperti community, karena komunitas 

di Indonesia jumlahnya sangat banyak diluar Bandung Korea Community yang 

mungkin tidak memperhatikan hal-hal kecil seperti melakukan langkah-langkah 

kegiatan community relations untuk menjalin hubungan yang baik, namun dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori aplikatif 

temuan-temuan penelitian di lapangan khususnya strategi community relations 

menggunakan konsep DeMartins. 

1.5. Landasan Pemikiran 

Penelitian membutuhkan sebuah landasan untuk mendasari berjalannya 

suatu penelitian, termasuk penelitian kualitatif. Penelitian dimulai dengan 

memetakan bahan-bahan pendukung penelitian melalui kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melakukan 
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penelitian agar peneliti dapat fokus dan tidak melenceng pada permasalahan 

pokok. 

1.5.1. Penelitian Terdahulu 

Kajian literatur dari penelitian terdahulu akan diawali dengan pemaparan 

dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang dianggap relevan dengan 

penelitian ini. Kajian literatur dimulai dengan mengumpulkan beberapa penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan, selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan 

penelitian-penelitian tersebut, selanjutnya akan dapat dilihat persamaan dan 

perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya sehingga akan 

terlihat orisinalitas dari penelitian ini. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Prijono S. tentang Aktivitas 

Community Relations PT Pfizer Indonesia Dalam Membina Hubungan Baik 

Dengan Komunitas (Jurnal 2015) Volume 14, No. 2. Pada penelitian ini 

menggunakam tipe penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif  dan 

metode penelitian yang digunakan adalah Studi kasus. Tujuan dari penelitian ini 

adalah penulis ingin mengetahui aktivitas Community Relations yang dilakukan 

PT Pfizer Indonesia dalam usahanya membina hubungan baik dengan penduduk 

sekitar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Community Relations yang 

dilakukan PT Pfizer Indonesia mencakup beberapa program kegiatan antara lain; 

perbaikan fasilitas sekolah dasar, pemberian edukasi pola hidup sehat, pelatihan 

manajemen sekolah sehat, capacity building, outreach, sponsorship dan kegiatan 

amal.  
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Kedua penelitian yang dilakukan oleh Agnes Datuela yang merupakan 

Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Sam Ratulangi Jurnal ini berjudul Strategi Public Relations PT. 

Telkomsel Branch Manado dalam Mempertahankan Citra Perusahaan (Jurnal 

2013) Vol II.No.1. Penelitian tersebutm enjelaskan tentang bagaimana strategi 

yang digunakan Public Relations  PT. Telkomsel Branch Manado dalam 

mempertahankan citra perusahaannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus  

dengan pendekatan kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam, studi pustaka dan dokumentasi. 

Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah bahwa Public 

Relations PT.Telkomsel Branch Manado telah berhasil menjalankan tugas-

tugasnya dan strategi-strateginya yakni pull, push dan pass strategy dalam 

mempertahankan perusahaannya. 

Ketiga. Penelitian yang dilakukan olehIra Nur Harini dari Program Studi 

Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya 

dengan judul Manajemen Hubungan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan 

Pencitraan Sekolah Studi Kasus Di Smp Al Hikmah Surabaya ( Jurnal 2014) Vol. 

4 No. 4. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

fungsi manajemen Humas yang dilakukan SMP Al-Hikmah Surabaya dalam 

meningkatkan citra sekolah.  Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, perencanaan hubungan 

masyarakat dalam upaya peningkatan pencitraan sekolah di SMP Al Hikmah 



10 

 

 

Surabaya melibatkan semua pengelola sekolah dengan mengagendakan semua 

kegiatan humas serta perencanaan yang baik dan rinci melalui rapat program  

tahunan. Kedua, pelaksanaan hubungan masyarakat di SMP Al Hikmah Surabaya 

dilaksanakan sesuai perencanaan dimana tugas humas menginformasikan segala 

kegiatan di sekolah untuk dapat diketahui masyarakat. Ketiga, evaluasi hubungan 

masyarakat di SMP Al Hikmah Surabaya dilakukan sesuai standar pelayanan 

sekolah, evaluasi dilakukan oleh pihak ekternal dan pihak internal sekolah. 

Keempat, usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya peningkatan hubungan 

masyarakat di SMP Al Hikmah Surabaya dengan peningkatan penyampian 

informasi pada masyarakat, memperbaharui informasi melalui sarana informasi 

yang dimiliki sekolah seperti majalah sekolah, website sekolah maupun media 

informasi atau sarana informasi lain. 

Keempat. Penelitian ini dilakukan oleh Adhitya Aris W, Jurusan Ilmu 

Komunikasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Kegiatan 

Community Relations Bagi Citra Perusahaan Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan 

Community RelationsPublic Affairs PT Djarum dalam rangka menjaga citra 

perusahaan di masyarakat Panjunan, Kudus Tahun 2009 (Skripsi 2010). Penelitian 

ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif, dengan metode studi kasus yang 

pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi nonpartisipan, wawancara 

mendalam, dan studi pustaka. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana sebenarnya proses kegiatan Community Relations Public 

Affairs PT Djarum dalam rangka menjaga citra perusahaan di masyarakat 

Panjunan, Kudus Tahun 2009. 
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Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Community Relations 

Public Affairs PT Djarum mampu menjaga citra perusahaan di Masyarakat 

Panjunan, Kudus karena selama pelaksanaan kegiatan Community Relations 

terjadi proses PR yang meliputi tahap pengumpulan fakta, perumusan masalah, 

perencanaan dan pemrograman, aksi dan komunikasi dan tahap evaluasi. Proses 

PR tersebut berpedoman kepada proses perencanaan strategis program Community 

Relations yang dibuat oleh Public Affairs PT Djarum. 

Kelima. Penelitian ini dilakukan oleh Fajar Setiyarini, Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta dengan judul Community Relations Dan Citra Perusahaan Studi 

Deskriptif Kualitatif Kegiatan Community Relations Public Relations Hotel 

Rumah Turi Dalam Membentuk Citra Perusahaan Di Masyarakat Sekitar (Skripsi 

2010). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode 

studi kasus yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi 

nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Communnity Relations yang dilakukan 

Public Relations atau Humas Rumah Turi, yang ditujukan kepada masyarakat 

khususnya masyarakat RW 11 dan RW 12 kampung Turisari, selain itu penelitian 

ini juga untuk mengetahui hambatan apa yang muncul saat pelaksanaan kegiatan 

Community Relations dan bagaimana penyelesaiannya, serta citra yang terbentuk 

di mata masyarakat sekitar perusahaan. 

Hasil penelitan yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan Community 

Relations tersebut dilaksanakan oleh Public Relations atau Humas untuk menarik 



12 

 

 

simpati masyarakat sekitar perusahaan yang pada akhirnya bisa membentuk citra 

positif Rumah Turi, dan melalui kegiatan Community Relations yang dijalankan 

dengan sangat baik oleh Public Relations Rumah Turi telah mampu membentuk 

citra positif perusahaan di mata masyarakat sekitar perusahaan. Hal ini terbukti 

dengan tanggapan positif yang diungkapkan masyarakat sekitar terhadap kegiatan 

Community Relations Public Relations Rumah Turi. 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Judul 

Penelitian 
Metode  Hasil  Perbedaan Penelitian  

1.  Dwi 

Prijono S. 

(Jurnal 

2015 

Aktivitas 

Communit

y 

Relations 

PT Pfizer 

Indonesia 

Dalam 

Membina 

Hubungan 

Baik 

Dengan 

Komunitas 

Kualitat

if 

dengan 

metode 

Studi 

Kasus 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

aktivitas Community 

Relations yang 

dilakukan PT Pfizer 

Indonesia mencakup 

beberapa program 

kegiatan antara lain; 

perbaikan fasilitas 

sekolah dasar, 

pemberian edukasi pola 

hidup sehat, pelatihan 

manajemen sekolah 

sehat, capacity 

building, outreach, 

sponsorship dan 

kegiatan amal. 

Perbedaan penelitian 

Dwi Prijono S. 

terdapat pada obyek 

penelitian yang 

digunakan, penelitian 

Dwi Prijono S. 

memilih PT Pfizer 

Indonesia sebagai 

obyek yang diteliti, 

sedangkan peneliti di 

Bandung Korea 

Community. 

2. Agnes 

Datuela 

(Jurnal 

2013) Vol 

II.No.1. 

Strategi 

Public 

Relations 

PT. 

Telkomsel 

Kualitat

if 

dengan 

metode 

Studi 

Kasus  

Hasil yang 

didapatkan dalam 

penelitian tersebut 

adalah bahwa Public 

Relations PT.Telkomsel 

Branch Manado telah 

berhasil menjalankan 

tugas-tugasnya dan 

strategi-strateginya 

yakni pull, push dan 

Perbedaan penelitian 

Agnes Datuela dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan terdapat 

pada judul dan objek 

penelitian yang 

diajukan. Penelitian 

terdahulu mengenai 

Strategi Public 
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Branch 

Manado 

dalam 

Memperta

hankan 

Citra 

Perusahaa

n  

pass strategy dalam 

mempertahankan 

perusahaannya. 

 

Relations PT 

Telkomsel Branch 

Manado dalam 

Mempertahankan 

Citra Perusahaan 

sedangkan penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

mengenai Community 

Relations dalam 

mempertahankan citra 

(Analisis Deskriftif 

pada Bandung Korea 

Community) Selain itu 

objek yang di telitipun 

berbeda. Penelitian 

terdahulu menjadikan 

PT. Telkomsel Branch 

Manado sebagai objek 

sedangkan peneliti 

komunitas. 

3. 

 

Ira Nur 

Harini 

Sekolah 

( Jurnal 

2014) 

Manajeme

n 

Hubungan 

Masyaraka

t Dalam 

Upaya 

Peningkat

an 

Pencitraan 

Studi 

Kasus Di 

Smp Al 

Hikmah 

Surabaya 

Kualitat

if 

dengan 

metode 

Studi 

Kasus 

Pertama, perencanaan 

hubungan masyarakat 

dalam upaya 

peningkatan pencitraan 

sekolah di SMP Al 

Hikmah Surabaya 

melibatkan semua 

pengelola sekolah 

dengan mengagendakan 

semua kegiatan humas 

serta perencanaan yang 

baik dan rinci melalui 

rapat program  tahunan. 

Kedua, pelaksanaan 

hubungan masyarakat 

di SMP Al Hikmah 

Surabaya dilaksanakan 

sesuai perencanaan 

Ketiga, evaluasi 

hubungan masyarakat 

di SMP Al Hikmah 

Surabaya dilakukan 

sesuai standart 

Perbedaan penelitian 

Ira Nur Harini dengan 

peneliti yakni dari 

objek penelitian, dan 

judul yang diajukan. 

Penelitian memilih 

lembaga pendidikan 

(SMP Al Hikmah 

Surabaya) untuk 

dijadikan objek 

penelitian sedangkan 

peneliti memilih 

Bandung Korea 

Community sebagai 

objek, judul penelitian 

terdahulu juga 

memfokuskan pada 

upaya peningkatan 

citra sekolah, 

sedangkan peneliti 

memfokuskan pada 

kegiatan Community 

Relations dalam 
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pelayanan 

sekolah.Keempat, 

usaha-usaha yang 

dilakukan dengan 

peningkatan 

penyampian informasi 

pada masyarakat, 

memperbaharui 

informasi melalui 

sarana informasi yang 

dimiliki sekolah seperti 

majalah sekolah, 

website sekolah 

maupun media 

informasi atau sarana 

informasi lain. 

 

mempertahankan citra. 

4. Adhitya 

Aris W, 

(Skripsi 

2010). 

Kegiatan 

Communit

y 

Relations 

Bagi Citra 

Perusahaa

n Studi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Kegiatan 

Communit

y 

RelationsP

ublic 

Affairs PT 

Djarum 

dalam 

rangka 

menjaga 

citra 

perusahan  

di 

masyaraka

t 

Kualitat

if 

dengan 

metode 

Studi 

Kasus 

Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa 

bahwa kegiatan 

Community Relations 

Public Affairs PT 

Djarum mampu 

menjaga citra 

perusahaan di 

Masyarakat Panjunan, 

Kudus karena selama 

pelaksanaan kegiatan 

Community 

Relationsterjadi proses 

PR yang meliputi tahap 

pengumpulan fakta, 

perumusanmasalah, 

perencanaan dan 

pemrograman, aksi dan 

komunikasi dan tahap 

evaluasi. Proses PR 

tersebut berpedoman 

kepada proses 

perencanaan strategis 

program Community 

Relations yang dibuat 

oleh Public Affairs PT 

Djarum. 

Perbedaan penelitian 

Adhitya Aris W 

dengan peneliti ialah 

objek dan judul yang 

diajukan. Penelitian 

terdahulu 

menggunakan objek 

penelitian di PT 

Djarum untuk 

dijadikan objek 

penelitian sedangkan 

peneliti memilih 

Bandung Korea 

Community sebagai 

objek, judul penelitian 

terdahulu juga 

memfokuskan pada 

kegiatan Pubblic 

Affair dalam rangka 

menjaga citra 

perusahaan sedangkan 

peneliti menggunakan 

strategi community 

relationsdalam 

mempertahankan citra 
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Panjunan, 

Kudus 

Tahun 

2009 

5. Fajar 

Setiyarini 

(Skripsi 

2010) 

Communit
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y 
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ublic 
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k Citra 

Perusahaa

n Di 

Masyaraka

t Sekitar) 

Kualitat

if  

Dengan 

metode 

Studi 

Deskrip

tif 

Hasil penelian yang 

diperoleh menunjukkan 

bahwa kegiatan 

Community Relations 

tersebut dilaksanakan 

oleh Public Relations 

atau Humas untuk 

menarik simpati 

masyarakat sekitar 

perusahaan yang pada 

akhirnya bisa 

membentuk citra positif 

Rumah Turi, dan 

melalui kegiatan 

Community Relations 

yang dijalankan dengan 

sangat baik oleh Public 

Relations Rumah Turi 

telah mampu 

membentuk citra positif 

perusahaan di mata 

masyarakat sekitar 

perusahaan. Hal ini 

terbukti dengan 

tanggapan positif yang 

diungkapkan 

masyarakat sekitar 

terhadap kegiatan 

Community Relations 

Public Relations 

Rumah Turi. 

Perbedaan penelitian 

Fajar Setiyarini  

dengan peneliti ialah 

objek dan judul yang 

diajukan. Penelitian 

terdahulu 

menggunakan objek 

penelitian di Hotel 

Rumah Turi untuk 

dijadikan objek 

penelitian sedangkan 

peneliti memilih 

Bandung Korea 

Community sebagai 

objek, judul penelitian 

terdahulu juga 

memfokuskan pada 

pembentukan citra 

perusahaan sedangkan 

peneliti menggunakan 

strategi Community 

Relationsdalam 

mempertahankan citra 

Tabel 1.1 

Sumber :diolah oleh peneliti 

 

 

1.5.2. Landasan Konseptual 

1.5.2.1.Public Relations 
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Public Relations menurut J.C Seidel dalam Ardianto (2013:10) 

merupakan proses continue dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh 

goodwill (itikad baik) dan pengertian dari pelanggan, pegawai dan publik yang 

lebih luas seperti melakukan analisis dan memberikan pernyataan-pernyataan. 

Pada intinya Public Relations merupakan good image (citra baik), goodwill 

(itikad baik), mutual understanding (saling pengertian) mutual confidence 

(saling mempercayai), mutual appreciation (saling menghargai) dan toleransi. 

Kegiatan PR sendiri menurut Ardianto (2013:5) adalah sebagai 

mediator yang menjembatani kepentingan sebuah organisasi, lembaga atau 

perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan PR itu sendiri. 

Bandung Korea Community sebagai salah satu komunitas yang memiliki visi 

dan misi untuk  mengenalkan budaya Korea merupakan sebuah organisasi yang 

di dalamnya memiliki divisi Public Relations. Fungsi Public Relations di 

Bandung Korea Community akan sangat membantu dalam menjembatani 

hubungan baik dengan publikserta mengatur berbagai kegiatan, aktifitas dan 

program-program yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

1.5.2.2.Hubungan Eksternal 

Hubungan eksternal menurut Ardianto (2013:105) merupakan kegiatan 

PR yang melakukan hubungan dengan publik eksternal sebuah organisasi atau 

perusahaan, seperti pers, komunitas, pendidik dan para pemuka pendapat. 

Ketika melakukan hubungan eksternal, seorang PR harus bisa menyerap 

aspirasi publik eksternal, terutama masalah kebutuhan dan keinginan publik 

eksternal dari organisasi atau perusahaan. Hal inilah yang harus dilakukan oleh 
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seorang PR yang menjembatani antara kepentingan manajemen organisasi atau 

perusahaan dan kepentingan publiknya. Sebagai analogi bahwa seorang Public 

Relations itu adalah satu kaki berada di organisasi atau perusahaan dan satu 

kakinya lagi berada dipublik. Begitu pula PR Bandung Korea Community yang 

diharapkan mampu merentangkan kedua kakinya yaitu untuk lembaganya dan 

juga untuk publik atau komunitas lainnya. 

 

1.5.2.3.Community Relations 

Komunitas merupakan istilah yang sering digunakan dalampercakapan 

sehari-hari pada berbagai kalangan. Hubungan dengan komunitas merupakan 

usaha titip diri kepada lingkungan, kepada penduduk sekitar agar tidak 

mengganggu dan dapat mempertahankan citra perusahaan di mata publik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Wilbur J. (Bill) Peak dalam karyanya 

“Community Relations” yang dimuat Lesly’s Public Relations Handbook, dan 

dikutip oleh Effendy (1992:89) mendefinisikan hubungan dengan komunitas 

merupakan fungsi dari hubungan masyarakat yang merupakan partisipasi suatu 

lembaga yang berencana, aktif dan sinambung dengan masyarakat di dalam 

suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi 

keuntungan kedua belah pihak yaitu lembaga dan komunitas. 

Definisi tersebut dapat dilihat bahwa hubungan dengankomunitas 

berorientasi kepada kegiatan (action oriented), yakni kegiatan yang dilakukan 

oleh lembaga, dalam hal ini tentu PR sebagai pelaksananya, yang bersifat 

partisipatif. Partisipasi itu maka keuntungan bukan hanya pada organisasi atau 
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lembaga saja, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan 

tidaksembarangan atau asal saja, tetapi dengan perencanaan yang matang dan 

pelaksanaanya dilakukan secara aktif dan bersinambung. Menurut DeMartins  

(2004:2-4) langkah-langkah dalam community relations pada organisasi 

nonprofit adalah sebagai berikut : 

1) Merumuskan komunitas organisasi. 

2) Menentukan tujuan program community relations. 

3) Menyusun pesan yang disampaikan. 

4) Memilih metode penyampain pesan. 

5) Melaksanakan program. 

6) Menganalisis hasil. 

Pada penelitian kali ini, Bandung Korea Community menggunakan 

empat langkah berdasarkan konsep DeMartins yaitu mulai dari merumuskan 

komunitas organisasi, memilih metode penyampain pesan, melaksanakan program 

dan menganalisis hasil. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh hanya sesuai 

dengan empat poin dari langkah-langkah community relations pada organisasi 

nonprofit. 

1.5.2.4.Citra 

Citra menurut Ardianto dalam bukunya Handbook of Public Relations 

Pengatar Komprehensif (2013:59) bahwa citra adalah perasaan atau gambaran 

diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang disengaja 

diciptakan dari suatu objek orang atau organisasi. Citra tersebut sengaja dibuat 

agar bernilai positif. Citra itu sendiri juga merupakan salah satu asset penting 
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bagi perusahaan atau lembaga. Citra adalah bagaimana pihak lain memandang 

sebuah perusahaan, seseorang atau suatu aktifitas. 

Tugas perusahaan dalam membentuk citranya adalah dengan 

mengidentifikasi citra seperti apa yang ingin dibentuk dimata publik atau 

masyarakatnya. Begitu juga dengan Bandung Korea Community dirinya sudah 

menanamkan citra bahwa Bandung Korea Community ini merupakan 

komunitas pencinta korea terbesar yang berada di Bandung  dan citra yang 

dimilikinya bukan hanya dipandang oleh warga Bandungnya sendiri melainkan 

dari luar kota juga, maka dari itu Bandung Korea Community dengan citra yang 

sudah tumbuh di masyarkat perlu di pertahankan dengan baik agar masyarakat 

lebih percaya dan mendukung segala bentuk kegiatan Bandung Korea 

Community tersebut. 

1.6. Langkah-Langkah Penelitian 

1.6.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif  dengan analisis 

deskriftif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma 

konstruktivistik. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivistik dengan 

alasan bahwa realitas selalu terkait dengan nilai jadi tidak mungkin bebas nilai 

dan pengetahuan hasil konstruksi manusia itu bersifat berkembang terus dan tidak 

bersifat tetap. Konstruktivistik berarti menciptakan makna dan penilaian sendiri. 

Penelitian ini membahas bagaimana kegiatan community relations dapat 

mempertahankan citra Bandung Korea Community yang mana hasil dari 

konstruksi ialah citra positif yang didapat oleh Bandung Korea Community 
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tersebut karena dalam konstruktivistik memiliki pandangan bahwa realitas itu 

bebas sesuai dengan pandangan peneliti. Maka dari itu community relations dalam 

mempertahankan citra merupakan hasil dari konstruksi humas. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini memilih pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriftif serta penerapan 

paradigma konstruktivisme untuk membuat pemaparan, gambaran, faktual dan 

apa adanya berdasarkan fakta-fakta dilapangan. 

1.6.2 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam peneltian ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sumber data primer, untuk mendapatkan data tentang penelitian ini didapat 

dari Ibu Megie Garmini sebagai wakil ketua Bandung Korea Community 

dari Ibu Citra sebagai Humas Bandung Korea Community sebagai sumber  

data primer. 

b. Sumber data sekunder, sedangkan untuk mendapatkan data sebagai sumber 

data didapatkan dari Ibu Friska sebagai Divisi Bidang Exhibition Bandung  

Korea Community. 

1.6.3  Teknik Pemilihan Informan 

Subjek penelitian yang dijadikan sebagai informan adalah bagian Humas 

Bandung Korea Community dengan kriteria : 

a) Informan adalah pihak Humas Bandung Korea Community. Peneliti 

menentukan kriteria ini dengan alasan bahwa informan merupakan individu-

individu yang berkaitan langsung dengan kegiatan Public Relations. 
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b) Informan adalah pengurus dan anggota dari Bandung Korea Community 

c) Informan memiliki pengetahuan yang luas tentang kegiatan community 

relations dan mengetahui seluk beluk tentang Bandung Korea Community. 

 

 

 

 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4.1.Wawancara 

Wawancara ini ditujukan kepada Divisi Humas dan kepengurusan yang 

memegang kegiatan community relations yang dilakukan oleh Bandung Korea 

Community. Hal ini bertujuan untuk mengetgahui bagaimana langkah dan proses 

kegiatan community relations yang dlakukan Bandung Korea Community sebagai 

organisasi nonprofit. 

1.6.4.2.Observasi Partisipasi Pasif 

Observasi atau pengamatan menurut Sugiyono (2006:310) dapat diartikan 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana 

peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati 

atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi secara langsung 

ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan 

pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di dalam situasi yang 
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sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran serta atau 

partisipan. 

Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data 

mengenai pelaksanaan kegiatan community relations dalam mempertahanka citra 

di Bandung Korea Community. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung 

ke Kantor Bandung Korea Community dan juga dengan menanyakan kepada pihak 

Public Relation mengenai community relations yang dilakukan dalam 

mempertahankan citra Bandung Korea Community. 

1.6.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam Moleong (2004:190) Proses analisis data 

dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Analisis data kuliatatif 

menurut Kriyanto (2010:196) adalah cara berpikir yang berangkat dari hal-hal 

yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Teknik 

analisis data dilakukan agar mengetahui data apa yang masih diperlukan, 

pertanyaan apa saja yang perlu diajukan, metode apa yang harus digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang baru serta mengetahui kesalahan apa yang harus 

diperbaiki. Adapun cara yang bisa dilakukan untuk menganalisis data yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.5.1.Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang didapatkan di 

lapangan kemudian dianalisis dengan memililih hal-hal yang pokok sesuai dengan 
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fokus penelitian yang kemudian dicarikan temanya agar memberikan gambaran 

tentang hasil pengamatan. 

1.6.5.2.Penyajian Data 

 Penyajian data memberikan gambaran secara menyeluruh dalam bentuk 

apapun yang memudahkan peneliti menguasai data yang telah diperoleh baik narat 

atau grafik. 

 

 

1.6.5.3.Penarikan Kesimpulan 

Setelah data dipilih dan digambarkan secara keseluruhan sesuai fokus 

penelitian, diambil kesimpulannya secara jelas sehingga mendapatkan makna dari 

data yang diperoleh. 

1.6.6  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Komplek Setrasari Mall B-3 No.81, Jl. 

Terusan Sutami, Sukagalih, Sukajadi Kota Bandung. Alasan peneliti memilih 

lokasi ini karena peneliti tertarik dengan Bandung Korea Community dalam 

mempertahankan citra melalui kegiatan community relations sehingga peneliti 

ingin mengetahui lebih dalam bagaimana community relations Bandung Korea 

Community dalam mempertahankan citra. 
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