
Orientasi  
Media Internal  

dalam Kehumasan 
Rama A Kertamukti 



3 Sides Credibility: 
Pathos  

Logos Ethos 

Seorang PR Officer harus mempunyai  
3 sisi kredibilitas yaitu: 

Pathos (Menjaga Hubungan baik dengan orang lain) 
Logos (Logika/mempunyai ilmu pengetahuan yang baik) 
Ethos (menuruti/mengikuti norma-norma yang ada) 



Orientasi dari media akan membawa konsekuensi  
terhadap variasi informasi yang disajikan.  
 
Orientasi media (kebijaksanaan keredaksian.) 
memberi gambaran tentang komposisi domain 
content media yang diterbitkan dalam kaitannya 
dengan target audience. 

Orientasi Media Komunitas 



•  content media harus merupakan refleksi 
dari visi perusahaan  

•  Orientasi dari media akan membawa 
konsekuensi terhadap variasi informasi 
yang disajikan  

•  Orientasi media sering disebut sebagai 
kebijaksanaan keredaksian.  



Orientasi Institusi: 

*Landasan orientasi Institusi membentuk  budaya 
media dalam khalayak.  
*Khalayak akan mempunyai konvensi atas media  
dan konvensi ini terbentuk dari karakteristik 
institusi media.  
*Di sini akan lahir ekspektasi khalayak yang 
proposional terhadap media.  
*Hubungan media dengan khalayaknya pada 
dasarnya terpelihara karena adanya kepercayaan 
bahwa media akan memenuhi ekspektasinya. 



 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
 

Struktur Kerja Media: 
FORMAT INSTITUSI Orientasi Khalayak Sasaran Utama 

KEBIJAKAN 
KEREDAKSIAN 

Orientasi Sub-ordinasi format institusi 

RUBRIK Orientasi Rubrik 

BLOCK Orientasi Karakter setiap block. 
Standart susunan item  materi 
informasi 

MATERI INFORMASI Tipe materi faktual/Kelayakan materi 
faktual 

TEKNIK PENYAJIAN Style Naskah/Cara Penyampaian 



•  Kebijaksanaan keredaksian memberi 
gambaran tentang komposisi domain 
content media yang diterbitkan dalam 
kaitannya dengan target audience.  



•  Landasan orientasi institusi harus jelas, 
kejelasan landasan orientasi ini akan 
terbentuk pula budaya media dalam 
khalayak  



•  Khalayak akan mempunyai konvensi atas 
media massa, dan konvensi ini terbentuk 
dari karakteristik institusi media.  

•  Hubungan media dengan khalayaknya 
pada dasarnya akan terpelihara karena 
adanya kepercayaan bahwa media akan 
memenuhi ekspektasinya. 



Komponen Produksi Media: 

Komponen Keterangan 

SISTEM Jaringan 
Owner dan Operated 
Independent 

PENGUSAAN Pemerintah 
Public  
Swasta 

SIFAT MEDIA Politik 
Sosial Kultural 
Komersial 

CAKUPAN Komunitas 

PENDANAAN Pajak 
Iuran Pembelian 
Iklan  
Sponsor 



Fungsi Media Internal bagi stakeholders 

1. Media Internal sebagai media komunikasi 
 
2. Media Internal sebagai sarana untuk  
    memecahan masalah (Problem Solving) 
 
3. Media Internal sebagai  
    wahana pengembangan diri 
    dan pemacu pemberdayaan  
     public internal . 



Hal-hal yang dipertimbangkan dalam  
penciptaan Media Internal 

1. Kebutuhan Pembaca 
2. Minat Pembaca 
3. Kebiasaan Membaca para  

 pembaca 
4. Tujuan Media Komunitas. 
5. Persaingan dengan media lain. 
6. Hal-hal yang disukai oleh donatur 


