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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Hubungan Internal dan Eksternal 

Pertemuan   :  VI (Enam) 

Topik/Pokok Bahasan :  Membangun Citra Organisasi 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Citra 

 Jenis-Jenis Citra 

 Tentang Citra Organisasi 

 Membangun Citra Organisasi  

___________________ 

 

MEMBANGUN Citra (image) secara sederhana diartikan bahwa dalam 

proses kehidupan kita selalu mempunyai cita-cita atau tujuan agar hal yang 

ingin kita raih dapat terwujud. Salah satunya kita harus mencoba memahami 

bahwa kita ini sebenarnya mau dicitrakan seperti apa, dan itu akan bergulir 

seiring berkembangnya waktu. Sehingga kalau kita lihat dalam organisasi , 

sumber daya kita terbatas karena sudah kita pakai atau sudah tidak relevan. 

Sedangkan pada lingkungan sekitar kita akan selalu mengalami perubahan. 

Saat kondisi sumber daya kita terbatas, kita perlu melakukan eksplorasi atau 

pengembangan lingkungan yang cepat. Akhirnya banyak organisasi yang 

mengambil strategi yang disebut dengan image building. 

 

1) Pengertian Citra 

Istilah citra atau image mulai populer sejak tahun 1950-an, yang 

dikemukakan dalam berbagai konteks seperti citra terhadap organisasi, citra 

terhadap perusahaan, citra nasional, self image, dan citra terhadap merek 

produk, dan sebagainya. Citra tidak dapat dicetak seperti mencetak barang di 

pabrik, karena sifatnya yang abstrak atau intangible. Citra hanya terwujud 

dalam bentuk penilaian, seperti kesan, atau persepsi dari publik atau 

masyarakat luas. Citra terbentuk berdasarkan impresi, berdasarkan 
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pengalaman yang dialami seseorang terhadap sesuatu, sehingga 

membangun suatu sikap mental. Sikap mental ini nanti dipakai sebagai 

pertimbangan untuk mengambil keputusan, karena citra dianggap mewakili 

totalitas pengetahuan seseorang terhadap sesuatu. Jadi, citra akan terus 

diperhatikan publik sepanjang waktu dan akhirnya akan membentuk suatu 

pandangan positif yang akan dikomunikasikan dari satu orang ke orang 

lainnya. 

Kotler (1997:57) menyebutkan, citra merupakan kepercayaan, ide, dan 

impressi seseorang terhadap sesuatu. Bagi suatu produk atau merek, maka 

citra merupakan kesan publik terhadap eksistensi merek atau produk itu 

sendiri. Citra konsumen yang positif terhadap suatu merek lebih 

memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian. Citra yang lebih baik 

juga menjadi dasar untuk membangun citra perusahaan yang positif. 

Sementara Buchari Alma (1992:32) berpendapat, citra merupakan kesan, 

impressi, perasaan atau persepsi yang ada pada publik mengenai 

perusahaan, suatu obyek, orang atau lembaga.  

Citra yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi produk, 

sedangkan citra yang buruk melahirkan dampak negatif dan melemahkan 

kemampuan eksistensi produk di pasaran dalam kancah persaingan bisnis. 

Sedangkan Simamora (2008:33) mengemukakan, citra merupakan persepsi 

yang relatif konsisten dalam jangka waktu panjang. Karenanya, tidak mudah 

untuk membentuk citra, ketika citra sudah terbentuk (positif atau negatif) 

maka akan sulit untuk mengubahnya. Karenanya, citra yang dibentuk harus 

jelas dan memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan pesaingnya, saat 

perbedaan dan keunggulan merek dihadapkan dengan merek lain. 

 

2) Jenis-Jenis Citra 

Menurut Frank Jefkins (dalam Munandar, 1995:17-19) terdapat 

beberapa jenis citra yang penting untuk diketahui oleh perusahaan atau 

lembaga, di antaranya : 



Firman T. Rahman, M.Si – Hub. Int/Ext 

[3] 

 

 Citra Bayangan (Mirror Image) – Adalah citra yang dianut oleh 

orang dalam (insider) mengenai pandangan luar terhadap 

organisasinya. 

 Citra Yang Berlaku (Current Image) – Adalah suatu citra atau 

pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar (outsider) 

mengenai suatu organisasi atau perusahaan. 

 Citra Yang Diharapkan (Wish Image) – Adalah suatu citra yang 

diinginkan oleh pihak manajemen. Biasanya citra yang diharapkan 

lebih baik atau lebih menyenangkan daripada citra yang ada. 

 Citra Perusahaan (Corporate Image) – Adalah citra dari suatu 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan, termasuk 

didalamnya adalah citra atas produk dan pelayanan. Citra 

perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal. Hal positif yang dapat 

meningkatkan citra suatu perusahaan, antara lain sejarah atau 

riwayat hidup perusahaan yang gemilang dan sebagainya. 

 Citra Majemuk (Multiple Image) – Citra ini dapat diterapkan pada 

semua jenis organisasi atau perusahaan yang memiliki banyak unit 

dan pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu memiliki 

perangai dan perilaku tersendiri sehingga secara sengaja atau 

tidak sengaja akan memunculkan suatu citra yang belum tentu 

sama dengan citra organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. 

 

3) Tentang Citra Organisasi 

Citra adalah kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap 

perusahaan atau organisasi; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu 

objek, orang, atau organisasi (Canton, seperti disitir Sukatendel, dalam 

Soemirat dan Ardianto. 2002). Sedangkan citra perusahaan merupakan kesan 

psikologis dan gambaran dari berbagai kegiatan suatu perusahaan di mata 

khalayak publiknya yang berdasarkan pengetahuan, tanggapan serta 

pengalaman-pengalaman yang telah diterimanya. Penilaian tertentu terhadap 

citra perusahaan oleh publiknya bisa berbentuk citra baik, sedang dan 

bahkan buruk.  
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4) Membangun Citra Organisasi  

Image building mencoba membuat satu dinamika yang lebih tinggi 

agar hal yang didambakan bisa terwujud melalui kegiatan yang didukung 

oleh sumber dan lingkungan yang adaptable. Kalau kita bicara image 

building sebetulnya kita bicara tentang kita itu mau direposisi seperti apa, 

sehingga citra kita positif. Ada satu pernyataan William shakespiere yang 

menarik, bahwa kekayaan abadi pada saat kematian adalah reputasi yang tak 

ternoda. Artinya, reputasi saat ini menjadi taruhan dalam berbagai level, baik 

ditingkat individu maupun di tingkat organisasi. Karena reputasi ini adalah 

sesuatu yang menjadi asset atau modal agar kita mendapatkan benefit yang 

lain 

Image building mencoba membuat satu dinamika yang lebih tinggi 

agar hal yang didambakan bisa terwujud melalui kegiatan yang didukung 

oleh sumber dan lingkungan yang adaptable. Kalau kita bicara image 

building sebetulnya kita bicara tentang kita itu mau direposisi seperti apa, 

sehingga citra kita positif. Ada satu pernyataan William shakespiere yang 

menarik, bahwa kekayaan abadi pada saat kematian adalah reputasi yang tak 

ternoda. Artinya, reputasi saat ini menjadi taruhan dalam berbagai level, baik 

ditingkat individu maupun di tingkat organisasi. Karena reputasi ini adalah 

sesuatu yang menjadi asset atau modal agar kita mendapatkan benefit yang 

lain. Mengelola image adalah upaya membangun reputasi dan kepercayaan 

publik. Keberhasilan individu maupun organisasi dalam mengelola kesan 

merupakan salah satu kunci keberhasilannya memenangkan persaingan.   

Memahami betapa pentingnya mengelola image membuat selalu 

sadar, menjaga citra baik jauh lebih sulit dibanding menghancurkannya. Citra 

dan reputasi yang terlanjur jatuh, butuh waktu lama untuk membangunnya 

kembali. Disinilah manajemen citra berperan. kemampuan individu atau 

organisasi dalam mengelola citra membuatnya siap menghadapi segala 

situasi, bahkan yang tak terduga sekalipun.  

Berikut ini beberapa strategi yang bisa ditempuh untuk membangun 

citra perusahaan yang baik di mata publiknya. Citra baik atau positif penting 

sebagai bagian dari pengembangan dan kemajuan organisasi ke depan. 
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 Arah Yang Jelas – Merupakan hal pertama yang harus ditetapkan 

dalam rangka membangun citra organisasi. Hal ini perlu 

dirumuskan secara jelas, karena arah akan menjadi dasar dalam 

penentuan kebijakan-kebijakan yang mengikutinya. Arah yang 

jelas akan mempermudah manajemen dalam merancang berbagai 

aktivitas untuk mewujudkan citra yang diinginkan. Arah juga akan 

mempermudah organisasi untuk melakukan evaluasi atas 

keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 

 Perencanaan Kegiatan Yang Fokus – Salah satu bentuk aktivitas 

organisasi adalah diselenggarakannya berbagai bentuk kegiatan 

penunjang. Misalnya selain kegiatan rutin pembelajaran, salah satu 

bentuk kegiatan penunjang perguruan tinggi adalah kegiatan 

seminar, lokakarya, diklat, penelitian, dan pengabdian pada 

masyarakat. Untuk menunjang proses pencitraan lembaga, maka 

seluruh kegiatan yang direncanakan harus diintegrasikan dengan 

arah yang telah digariskan dalam proses pembentukan citra 

lembaga. 

 Publikasi Yang Memadai – Publikasi adalah upaya untuk 

menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat luas, 

khususnya stakeholder organisasi. Dalam rangka proses 

komunikasi dan proses pencitraan organisasi, maka manajemen 

wajib melakukan publikasi terkait dengan profil, program, 

keberhasilan yang telah dicapai, kegiatan yang telah dan akan 

dilaksanakan melalui media baik cetak maupun elektronik. Namun 

demikian, pemilihan media dan isi berita juga harus dipilih secara 

selektif untuk memberikan kesan tersendiri terhadap masyarakat. 

Sementara penggunaan media massa yang berskala nasional atau 

regional memberikan kesan bonafiditas organisasi. 

 Pembentukan Budaya Organisasi – Budaya yang dimaksud adalah 

kebiasaan-kebiasaan yang lebih mengarah pada pembentukan 

sikap dan perilaku orang-orang yang menjadi  anggota organisasi. 

Misalnya kebiasaan menutup sementara jam pelayanan pada jam 
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11:30 untuk memberikan waktu kepada anggota organisasi 

melakukan sholat dhuhur secara berjamaah. Langkah ini akan 

mempercepat proses pencitraan organisasi sebagai organisasi 

bernafaskan Islam. 

 Mobilisasi Sumber Daya – Pencitraan organisasi bukanlah menjadi 

tanggung jawab individu pimpinan, atau bagian Humas semata, 

namun menjadi tanggung jawab seluruh komponen yang ada 

dalam organisasi tersebut. Semua pihak yang tergabung dalam 

organisasi memiliki tanggung jawab untuk membentuk citra 

organisasi sebagaimana yang telah digariskan. Demikian juga 

dalam hal pemanfaatan sumber daya anggaran. Tentunya 

beberapa aktivitas penunjang yang diorientasikan secara khusus 

untuk pembentukan citra organisasi harus diberikan alokasi 

anggaran yang memadai. 

 Penetapan Target Yang Terukur dan Bertahap – Pencitraan 

organisasi adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Tentunya dalam pelaksanaannya harus dilakukan 

secara bertahap dan harus dilakukan evaluasi pada setiap 

tahapanya. Untuk melakukan evaluasi, tentunya akan lebih mudah 

kalau ada target-target yang terukur sebagai parameter 

keberhasilan kegiatan pencitraan pada setiap tahapannya.  

 

_________________________ 

 

Sumber Referensi : 

 

1. Abdurrachman, Oemi. 1995. Dasar-Dasar Public Relations. Citra Aditya 

Bakti: Bandung. 

2. Effendy, Onong U. 1993. Human Relations dan Public Relations. Mandar 

Maju: Bandung. 

3. Frank Jeffkins. 1995. Public Relation Edisi ke 4, Penerbit Erlangga: Jakarta. 

4. Maria, Assumpta. Sr. 2002. Dasar-Dasar Public Relation Teori dan Praktek. 

PT Gramedia: Jakarta. 



Firman T. Rahman, M.Si – Hub. Int/Ext 

[7] 

 

5. May, Rudi. T. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional. 

PT. Refika Aditama: Bandung. 

6. Rosady, Ruslan. 2005. Manajemen Public Relation & Media Komunikasi. 

PT Raja Graffindi Persada: Jakarta. 

7. Scott M Cutlip. 2000. Effective Public Relations. Prentice Hall International: 

New Jersey. 

8. Soemirat, Sholeh. 2005. Dasar-Dasar Public Relation. PT Remaja 

Rosdakarya: Bandung. 

9. Suhandang, Kustadi. 2004. Public Relations Perusahaan. Nuansa: Bandung. 

 

 

 


