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PUBLIC RELATION DAN CITRA LEMBAGA PENDIDIKAN
(Analisis Pada Kasus Bunuh Diri Siswa di Kabupaten Sambas)

Oleh: Halim Setiawan, S.Th.I.1

ABSTRAK

Kasus bunuh diri seorang putri yang masih berstatus siswa menjadi salah
satu masalah yang melibatkan sekolah. Kasus tersebut apabila dibiarkan tentunya
akan berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Terlebih lagi, kasus tersebut
mulai disoroti oleh media yang dalam hal ini adalah Surat Kabar. Sekolah
sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya sangat menyadari akan
pentingnya citra positif terhadap kemajuan sebuah lembaga. Kesadaran tersebut
menyebabkan berbagai upaya dilakukan oleh sekolah untuk menjaga reputasi dan
citra positif lembaga. Reputasi sebuah lembaga pendidikan memiliki pengaruh
yang sangat besar pada minat masyarakat terhadap lembaga tersebut. krisis
reputasi yang terjadi di sekolah masih dapat diperbaiki. Upaya memperbaiki
reputasi tersebut adalah dengan melakukan kebijakan bersifat sistemik dan
berkesinambungan. Upaya tersebut diantaranya dengan manajemen krisis yang
baik, membangun public relations dan membangun media relations.

Reputasi sebuah lembaga dapat dibangun melalui hubungan baik dengan
media. Hal ini karena pencitraan lembaga melalui media berimplikasi penting
terhadap lembaga. Dengan adanya hubungan baik tersebut, publik bisa
mendapatkan pencerahan terhadap kebermanfaatan sebuah lembaga baginya.
Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, maka pihak sekolah juga harus
memaksimalkan kemampuan public relations. Selain public relation pihak sekolah
juga membangun media relations yang merupakan salah satu cara yang tepat
dalam membangun pencitraan lembaga di mata publik. Tujuan pokok dari
membangun hubungan ini bukan hanya untuk tujuan pencitraan, tetapi untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Kata Kunci: Public Relation, Media Relatioan, dan Bunuh Diri.

A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan pilar penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa

ini. Cita-cita tersebut diantaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan
meningkatkan kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM harus diikuti dengan
perencanaan yang sistematis, terarah dan terfokus. Tujuan dari perencanaan
tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki SDM yang
tinggi. Kualitas yang dihasilkan dari proses pendidikan tersebut diharapkan
mampu membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Upaya untuk
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mewujudkan cita-cita bangsa diantaranya melalui proses pendidikan di
lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menjadi bagian
dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sekolah dalam proses pendidikannya
sangat memperhatikan kualitas pengajaran. Selain itu, untuk menjaga kualitas
pendidikan, pihak sekolah juga melengkapi sekolah dengan berbagai fasilitas
yang mendukung proses pembelajaran. Kualitas tersebut tercermin pada
lulusannya yang senantiasa berada pada tingkatan terbaik dibandingkan
lulusan sekolah lain.

Kualitas yang dimiliki sekolah membuat reputasi yang sangat baik di
masyarakat. Reputasi tersebut menyebabkan sekolah memiliki value yang
sangat tinggi. Atas reputasi yang dimilikinya, orang tua siswa sangat
menginginkan anaknya untuk belajar di sekolah yang memiliki reputasi tinggi
tersebut. Bahkan meskipun dengan biaya yang sangat tinggi, orang tua tetap
menyanggupinya.

Reputasi sekolah terancam memburuk bisa dikarenakan hal-hal yang
kecil. Ancaman tersebut disebabkan krisis yang terjadi di sekolah. Penyebab
krisis tersebut salah satu contohnya adalah adanya peristiwa bunuh diri yang
terjadi di kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas pada tanggal 7
Desember 2015. Korban (wanita) merupakan salah satu siswa salah satu
sekolah di Kabupaten Sambas. Akibat peristiwa tersebut terjadi berbagai
permasalahan internal sekolah. Selain itu sekolah ini mulai mendapatkan
tekanan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan orang tua siswa. Bahkan
beberapa pemberitaan di media juga mulai terkesan menyudutkan sekolah.
Peristiwa bunuh diri tersebut akhir ini sangat menyita perhatian publik.
Masyarakat mulai mempertanyakan reputasi sekolah. Sekolah yang selama ini
dipandang memiliki kualitas yang baik ternyata salah seorang siswanya
melakukan aksi nekat bunuh diri. Akibatnya reputasi sekolah mulai menurun
bahkan kemungkinan besar akan hilang.

Adanya kemungkinan hilangnya reputasi sekolah harus ditanggapi
dengan serius oleh pihak sekolah, khususnya kepala sekolah. Berbagai upaya
harus dilakukan dengan segera oleh pihak sekolah untuk mengembalikan
reputasi sekolah di mata masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan dengan
memperhatikan berbagai aspek terkait. Dengan adanya upaya tersebut,
diharapkan reputasi sekolah akan kembali sebagaimana sebelumnya.

B. Definisi Reputasi
Reputasi didefinisikan beragam oleh beberapa ahli. Definisi tersebut

diantaranya:
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1. Kombinasi antara opini, persepsi dan perilaku para pemangku kepentingan
suatu lembaga.

2. Konstruksi perilaku yang ada dan berfungsi dalam benak publik pada
umumnya.

3. Sebagai sebuah kumpulan fakta yang dialami dan merupakan produk dari
proses sosial tetapi bukan merupakan kesan dalam pikiran orang secara
pribadi.2

4. Konstruksi kolektif yang menggambarkan keseluruhan persepsi dari
berbagai pemangku kepentingan mengenai performa lembaga.3

5. Sebuah evaluasi keseluruhan yang dilakukan oleh stakeholder terhadap
perusahaan/lembaga dari waktu ke waktu. Evaluasi tersebut didasarkan
pada pengalaman langsung dari para stakeholder terhadap perusahaan,
bentuk lain dari komunikasi dan simbolisme yang menyediakan informasi
mengenai aksi dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga
pesaing.4

6. Sebagai sebuah asosiasi mental mengenai organisasi/lembaga yang
dipikirkan oleh orang-orang di luar organisasi/lembaga tersebut.5

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa reputasi adalah
penilaian publik terhadap suatu lembaga yang dipengaruhi oleh emosi,
finansial, sosial dan hubungan kultural antara lembaga dan publik.

C. Urgensi Reputasi bagi Lembaga Pendidikan
Reputasi bagi sebuah lembaga pendidikan adalah salah satu faktor

terpenting dalam mempertahankan keberhasilan jangka panjang. Oleh karena
itu, setiap lembaga khususnya yang bersentuhan langsung dengan publik
berusaha keras untuk mempertahankan reputasinya. Pada kenyataannya ada
semacam paradoks terhadap upaya mempertahankan reputasi. Realitasnya
adalah meruntuhkan reputasi sebuah lembaga lebih mudah daripada
membangunnya. Pada beberapa kasus, ditemukan lembaga yang dengan
bersusah payah membangun reputasinya. Namun terkadang hanya dengan satu
masalah, reputasi lembaga bisa jatuh dengan sangat cepat.

2 Ike D. Sulistyaningsih, “Reputasi Organisasi yang dibentuk oleh Media Cetak”, Tesis
Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2005, tidak diterbitkan, h. 26

3 Charles J. Frombun, Reputation: Realizing Value from the Corporate Change, (USA:
Harvard Bissines School Press, 1996), h. 12

4 Vincent-Wayne Mitchell Walsh, Paul R. Jackson dan Sharon E. Betty, Examining the
antecendents and concequances of corporate reputation: a customer perspective, British Journal
of Managements Vol. 35, h. 4

5 Tom J. Brown, Identity, Intended Image, Construed Image and Reputation: an
interdiciplinary Framework and Suggested terminology, Journal of the Academy Marketing
Science, Vol. 34, h. 102
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Reputasi lembaga pendidikan pada dasarnya merupakan resultan dari
pemenuhan ekspektasi publik terhadap interaksi yang dilakukan lembaga.
Ekspektasi tersebut lebih didasarkan atas kinerja atau kualitas yang diberikan
lembaga terhadap publik. Pengelolaan reputasi harus senantiasa
memperhatikan kualitas interaksi setiap elemen yang terkait dengan lembaga
dan publik. Interaksi ini memberikan dampak yang besar terhadap bagi
reputasi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan komunikasi yang
baik dalam proses interaksi tersebut.

Reputasi pada dasarnya bersifat dinamis. Sifat ini menunjukkan bahwa
reputasi dapat berubah-ubah tergantung bagaimana upaya
mempertahankannya. Pada beberapa kasus, harapan reputasi suatu lembaga
ternyata tidak sesuai dengan harapan lembaga tersebut. Realitas tersebut
semestinya memberikan sebuah pelajaran bagi setiap lembaga untuk
memprioritaskan usaha mempertahankan reputasi.

Reputasi sebuah lembaga pendidikan memiliki pengaruh yang sangat
besar pada minat masyarakat terhadap lembaga tersebut. Realitas ini
disebabkan dua alasan. Pertama, sebagaiman teori identitas sosial yang
menyatakan bahwa orang akan berusaha untuk mengasosiasikan diri mereka
dengan lembaga yang mampu meningkatkan harga diri mereka. Atas alasan
itulah, publik cenderung mengejar lembaga yang memiliki reputasi bagus
karena akan menimbulkan sebuah kebanggaan dan rasa percaya diri. Kedua,
reputasi yang positif cenderung menjadi tanda bahwa lembaga tersebut
menyediakan pelayanan dan fasilitas yang diinginkan publik. Misalnya
sekolah yang memiliki reputasi bagus seringkali dianggap akan menghasilkan
lulusan yang terbaik.6 Dua alasan ini yang menyebabkan reputasi memiliki
pengaruh yang sangat besar terhadap minat publik terhadap suatu lembaga.

Terdapat empat elemen dasar yang dapat membangun reputasi baik
sebuah lembaga. Elemen tersebut yaitu :
a. Realibility (kemampuan untuk diandalkan publik)
b. Credibility (kredibelitas)
c. Trustwothiness (terpercaya)
d. Responsibility (tanggung jawab).

D. Upaya Mempertahankan Reputasi Sekolah Pasca Peristiwa Bunuh Diri
Siswa

Setiap lembaga penyelenggara pendidikan memiliki citra yang telah
melekat pada lembaga tersebut. Citra yang dimiliki oleh setiap lembaga
pendidikan seringkali didapatkan dari pandangan masyarakat terhadap kualitas

6 Walter C. Borman dkk. Industrial adn Organizational Psychology: Handbook of
Psychology, (USA: John Wiley and Sons Inc, 2003), h. 58
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penyelenggaraan pendidikan lembaga tersebut. Citra sebuah lembaga
pendidikan juga ditentukan oleh usaha lembaga tersebut untuk senantiasa
mempertahankan nama baik lembaga. Usaha tersebut kemudian berpengaruh
terhadap reputasi sebuah lembaga pendidikan di masyarakat. Reputasi yang
dimiliki oleh lembaga pendidikan akan mempengaruhi ketertarikan
masyarakat untuk menjadi bagian dari lembaga tersebut. Oleh karena itu
disadari maupun tidak, citra yang dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan
akan menentukan value sebuah lembaga pendidikan di mata masyarakat.7

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan tentunya sangat
menyadari akan pentingnya citra positif terhadap kemajuan sebuah lembaga.
Kesadaran tersebut menyebabkan berbagai upaya dilakukan oleh sekolah
untuk menjaga reputasi dan citra positif lembaga. Diantara upaya yang
dilakukan misalnya dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan,
peningkatan mutu pendidikan dan profesionalisme pegawai lembaga.

Upaya sekolah untuk menjaga citra positif sekolah tidak selamanya
berjalan sesuai yang direncanakan. Ada saja beberapa masalah dan kejadian
yang tidak diinginkan terjadi di sekolah. Masalah tersebut tentunya
disebabkan oleh berbagai faktor. Secara umum, masalah tersebut disebabkan
masalah internal sekolah, dan ada juga yang disebabkan oleh masalah
eksternal sekolah.8 Problematika tersebut tentunya harus segera diselesaikan
dengan sebijaksana mungkin. Jika tidak ada upaya untuk menyelesaikannya,
tentunya pasti akan berpengaruh terhadap rusaknya nama baik sekolah.

Kasus bunuh diri seorang putri yang masih berstatus siswa tersebut
merupakan masalah yang tidak diinginkan di sekolah. Kasus tersebut apabila
dibiarkan tentunya akan berpengaruh terhadap nama baik sekolah. Terlebih
lagi, kasus tersebut mulai disoroti oleh media yang dalam hal ini adalah Surat
Kabar. Surat Kabar tentunya menganggap kasus ini memiliki nilai jual untuk
menjadi topik pemberitaan ke masyarakat. Akibat dari adanya pemberitaan di
Surat Kabar, akan muncul tanggapan masyarakat baik pro maupun kontra.
Terlepas dari realitas tersebut, pada intinya akibat adanya kasus ini reputasi
sekolah yang bersangkutan mulai terancam rusak.

Kasus bunuh diri yang terjadi dapat dikatakan sebagai sebuah krisis
yang terjadi di lembaga pendidikan. Menurut Rhenald Kasali, krisis adalah
suatu waktu yang krusial atau poin yang menentukan. Jika krisis tersebut

7 Trimanah, Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations, Jurnal Ilmiah Komunikasi
MAKNA, Vol. 3 No. 1 Edisi Februari-Juli 2012, h. 93

8 Indhira Hari Kurnia, Strategi Humas dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Kasus
di SMA Negeri 1 Surakarta, Jurnal Penelitian Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol I, No. 2
edisi April 2013, h. 2
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diselesaikan dengan baik, maka akan menghasilkan kemenangan. 9 Definisi
tersebut menunjukkan bahwa merupakan sebuah titik balik untuk semakin
baik atau semakin buruk.

Definisi di atas menunjukkan bahwa krisis memiliki dua sisi yang saling
bertolak belakang. Di satu sisi, krisis yang dibiarkan akan menimbulkan
dampak merugikan bagi lembaga maupun masyarakat yang terlibat di
dalamnya. Bahkan krisis yang ditangani tetapi tidak dengan cara yang benar
juga akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Disisi lain, krisis juga mampu
untuk memberikan kebaikan pada lembaga atau masyarakat yang terlibat di
dalamnya. Kebaikan tersebut akan didapatkan apabila manajemen terhadap
krisis dilakukan dengan baik. 10 Dibeberapa kasus bahkan krisis mampu
menimbulkan dampak yang positif. Misalnya kasus perseteruan antara PSSI
dan Kemenpora mampu menarik simpati masyarakat untuk sama-sama
memikirkan nasib persepakbolaan di Indonesia. Contoh lainnya adalah
penggunaan judul buku yang kontroversial dan terkesan menyimpang ternyata
mampu meningkatkan jumlah penjualan dan nilai jual buku tersebut.
Peningkatan tersebut karena masyarakat tertarik mendapatkan buku tersebut
demi mengetahui isi kandungannya. Contoh lainnya dapat juga dilihat pada
pemikiran kontroversial dan dianggap nyeleneh dari kelompok Jaringan Islam
Liberal (JIL) mampu menarik perhatian umat Islam Indonesia. Wacana yang
dikemukakan oleh JIL mampu menyebabkan terjadinya pro dan kontra di
masyarakat. Namun akibat fenomena tersebut, gerakan pembaharuan dan
gerakan rekonstruksi pemikiran mulai kembali deras digaungkan setelah
sebelumnya umat Islam terlena pada produk pemikiran ulama terdahulu.

Dampak yang ditimbulkan oleh sebuah krisis ditentukan oleh upaya
manajerial terhadap krisis tersebut. Realitas itu menunjukkan bahwa reputasi
baik sekolah masih memungkinkan untuk dipertahankan. Reputasi baik
sekolah dapat dipertahakan dengan upaya sebagai berikut :
a. Manajemen Krisis

Kasus negatif di sebuah lembaga akan selalu menimbulkan krisis.11

Begitu juga dengan Kasus bunuh diri yang terjadi pada serang siswa telah
menimbulkan krisis internal dan eksternal. Krisis internal yang terjadi
adalah muncul sikap saling mencurigai dari keluarga korban. Krisis ini
tidak berpengaruh secara langsung terhadap reputasi sekolah di publik.

9 Rhenald Kasali, Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,
(Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafisi, 1994), h. 222

10 Marsefio S Luhukay, Penerapan Manajemen Krisis di Indonesia: Memotret Krisis dalam
Kacamata Public Relations, Jurnal Ilmiah SCRIPTURA, Vol. 2, No. 1, Edisi Januari 2008. h. 19

11 Lihat Philip Lesly, Everything You Wanted to Know About Public Relations, (Singapore:
Mubaruk and Brodhers PTE, 1993), h. 25
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Krisis eksternal yang terjadi adalah menurunnya reputasi sekolah.
Penurunan reputasi disebabkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap
sekolah. Akibat ketidakpercayaan itu, orang tua siswa khawatir untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Krisis eksternal lainnya
adalah adanya tekanan dari pemerintah yang meminta sekolah untuk
segera menyelesaikan krisis tersebut.

Krisis yang terjadi akan menimbulkan resiko terhadap sebuah
lembaga. Resiko tersebut diantaranya intensitas masalah meningkat,
menjadi sorotan publik, dibawah tekanan pemerintah, operasional lembaga
terganggu dan reputasi lembaga terancam.12 Kelima resiko krisis inilah
yang telah terjadi disekolah dimana tempat siswa yang melakukan bunuh
diri tersebut menuntut ilmu. Oleh karena itu resiko tersebut harus
diminimalisir dengan manajeman krisis yang baik.

Manajemen krisis adalah salah satu bentuk respon manajemen
terhadap perubahan yang terjadi pada sebuah lembaga. Respon tersebut
dilakukan untuk mengelola perubahan. 13 Manajemen krisis dapat juga
diartikan sebagai upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan faktor
resiko serendah mungkin. Upaya menekan resiko tersebut dapat dilakukan
dengan mengupayakan informasi sebanyak mungkin mengenai alternatif
yang dapat digunakan dalam menyelesaikan krisis tersebut.14 Berdasarkan
definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen krisis adalah upaya
untuk meminimalisir akibat krisis dengan mengkaji berbagai kemungkinan
alternatif yang dapat menyelesaikan krisis tersebut.

Manajemen krisis harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
Manajemen krisis yang baik adalah dengan menggunakan strategi yang
tepat. Sebelum menentukan strategi dalam menajemen krisis tersebut,
harus diahami terlebih dahulu pendekatan yang tepat dalam menganalisis
permasalahan. Pendekatan tersebut yaitu :
1) Pendekatan skenario

Pendekatan skenario adalah pendekatan yang mendeskripsikan
sejumlah gambaran tentang lembaga pada masa depan untuk kemudian
dipilih gambaran yang paling sesuai.

2) Pendekatan prioritas
Pendekatan prioritas adalah dengan mengumpulkan sejumlah

permasalahan kritis yang teridentifikasi melalui analisis situasi.

12 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-dasar Public Relation, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 183

13 Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relations, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004), h. 116

14 http://www.dephan.go.id, Diakses tanggal 10 Desember 2015
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Permasalahan tersebut kemudian disusun berdasarkan skala
prioritasnya untuk selanjutnya dipilih solusi terbaik.

3) Pendekatan sasaran
Pendekatan ini dilakukan dengan menetapkan sasaran yang ingin

dicapai sebuah lembaga terhadap permasalahan. Setelah itu baru
ditetapkan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut.15

Manajemen krisis yang terjadi di sekolah menurut penulis lebih tepat
menggunakan pendekatan sasaran. Alasannya adalah karena sasaran
sekolah dalam menyelesaikan krisis ini harus jelas terlebih dahulu, baru
kemudian menentukan strategi yang dipandang tepat. Sasaran yang ingin
dicapai oleh sekolah dalam manajemen krisis ini adalah :
1) Untuk memperbaiki reputasi sekolah secara bertahap
2) Membantu media massa untuk tetap fokus terhadap data dan fakta

yang objektif dan apa adanya.
3) Mengembalikan kepercayaan bahwa sekolah adalah sekolah yang

mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.
4) Menciptakan citra bahwa sekolah adalah sebuah tempat yang memiliki

kepedulian terhadap peserta didiknya.
Krisis yang terjadi di sekolah harus tangani dengan sebaik mungkin.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, krisis dalam sebuah lembaga
tidak selamanya menimbulkan dampak negatif. Jika krisis tersebut tangani
dengan baik, maka akan dimungkinkan menimbulkan dampak positif.16

Oleh karena itu, strategi penanganan yang tepat sangat diperlukan dalam
menangani krisis di sekolah. Dampak positif yang benar-benar diharapkan
adalah reputasi sekolah yang kembali membaik dihadapan publik.
Memperbaiki reputasi sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan
strategi adaptif dan melakukan program pengendalian krisis.
1) Strategi adaptif

Strategi adaptif adalah strategi penyesuaian diri terhadap krisis
yang terjadi. Dalam konteks krisis yang terjadi di sekolah, pihak
sekolah harus menyesuaikan diri dengan apa yang telah terjadi.
Penyesuaian diri tersebut direalisasikan dengan melakukan investigasi
terhadap kasus yang terjadi. Hasil investigasi harus diterima dan
dipublikasikan oleh pihak sekolah kepada publik.  Jika ternyata
hasilnya menunjukkan bahwa krisis yang terjadi disebabkan kesalahan
dari pihak sekolah, maka pihak sekolah harus mengakuinya dan
bersedia bertanggung jawab. Dengan strategi adaptif yang diambil,
publik akan menyadari niat baik dari lembaga untuk bertanggung

15 Yosal Iriantara, Manajemen Strategis Public Relations..., h. 30-31
16 Marsefio S Luhukay, Penerapan Manajemen Krisis..., h. 19
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jawab. Dengan demikian diharapkan reputasi sekolah akan dapat
diperbaiki.

2) Program pengendalian krisis
Krisis yang terjadi di sekolah harus dikendalikan sebaik

mungkin. Pengendalian krisis bertujuan untuk memperbaiki kesalahan
lembaga dan mencegah agar krisis tidak terulang kembali.
Pengendalian krisis juga merupakan upaya untuk memperbaiki reputasi
lembaga. Program pengendalian yang dapat dilakukan sekolah
diantaranya :
a) Melakukan evaluasi internal
b) Melakukan perubahan internal
c) Melaksanakan publikasi melalui media secara intensif

b. Membangun Public Relations
Public relations dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun

hubungan baik antara lembaga dan publik. Upaya tersebut harus dilakukan
secara berkesinambungan agar tercipta hubungan saling menguntungkan
antara lembaga dan publik.17 Hubungan antara lembaga dan publik bisa
dalam bentuk kerja sama maupun keterbukaan informasi. Bagi sebuah
lembaga, hubungan yang baik dengan publik akan meningkatkan reputasi
lembaga tersebut di mata publik. Semakin baik reputasi sebuah lembaga,
akan semakin baik juga dukungan publik terhadapnya. Begitu juga jika
sebaliknya. Tidak hanya lembaga yang diuntungkan dengan adanya
hubungan baik tersebut, tetapi publik juga akan merasakan manfaatnya.
Dengan adanya hubungan baik tersebut, publik bisa mendapatkan
pencerahan terhadap kebermanfaatan sebuah lembaga baginya.

Public relations merupakan komunikasi dua arah antara lembaga
dan publiknya. Fungsi komunikasi dua arah dalam public relations adalah
sebagai berikut :
1) Memberikan penerangan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga

dan publik sesuai dengan zamannya.
2) Mengukur dan menafsirkan sikap, pendapat dan perilaku masyarakat

terhadap lembaga, sehingga tercapainya misi pesan yang dikehendaki.
3) Merumuskan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan

pengertian masyarakat terhadap aktivitas lembaga guna memperoleh
dukungan publik.

4) Melaksanakan dan mengembangkan setiap program yang berhubungan
dengan usaha untuk menciptakan saling pengertian antara lembaga dan
masyarakat sehingga terjalin kerjasama yang diharapkan.

17 Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 2
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5) Melakukan evaluasi internal terkait dengan sejauhmana terjalinnya
kerjasama harmonis dan sampai sejauhmana telah terciptanya citra
positif lembaga dimasyarakat.18

Fungsi public relations sebagaimana yang telah dijelaskan di atas
terlihat tidak hanya sekedar fungsi teknis, tetapi juga fungsi manajerial.
Fungsi tersebut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya hubungan
signifikan antara lembaga dan publik. Oleh karena itu, agar komunikasi
dengan publik berjalan dengan baik, lembaga pendidikan harus
memaksimalkan fungsi bidang hubungan masyarakat yang ada
dilingkungan sekolah. Dalam kasus tersebut, pihak sekolah harus
memaksimalkan fungsi bidang humas yang dimiliki sekolah. Jika secara
struktural sekolah tidak memiliki bidang humas, maka dalam krisis yang
terjadi tersebut setidaknya sekolah menunjuk seseorang untuk mengurus
hubungan sekolah dengan publik.

Bidang humas berperan dalam pembenahan hubungan sekolah
dengan publik. Bidang tersebut juga berperan penting dalam memelihara
kerja sama lembaga dengan masyarakat. Peran lain dari bidang humas di
sekolah adalah untuk mengidentifikasi opini tentang sekolah yang
berkembang di publik. Hasil identifikasi opini yang berkembang di publik
dapat dimanfaatkan sekolah dalam menentukan kebijakan untuk menjaga
reputasi sekolah di mata publik.

Peran bidang humas di sekolah menunjukkan bahwa bidang tersebut
ibarat radar bagi sekolah. Radar tersebut berfungsi sebagai pemberi tanda
bahaya ke sekolah terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi.
Kemungkinan tersebut diantaranya timbulnya isu negatif, penurunan
reputasi dan terjadinya berbagai krisis internal maupun eksternal di
lembaga. Untuk memaksimalkan fungsi tersebut, maka pihak sekolah juga
harus memaksimalkan kemampuan public relations.

Public relations berfungsi untuk membangun reputasi lembaga atau
individu.19 Pada kasus tersebut, reputasi sekolah dapat diperbaiki dengan
membangun keterbukaan kepada publik. Dengan adanya sikap
keterbukaan, diharapkan akan terlahir kepercayaan publik kepada sekolah.
Dalam hal ini, pihak sekolah harus senantiasa memberitahukan kepada
publik tentang apa yang terjadi, apa yang sedang dan akan dilakukan
dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tugas ini harus dilakukan secara
bersama-sama oleh pihak internal sekolah. Pihak sekolah juga harus

18 Rosadi Ruslan, Manajemen Publik Relation dan Media Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), h. 119

19 Elvinaro Ardianto dkk, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2014), h. 181
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menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus tersebut
sampai tuntas. Hasil penyelidikan kemudian disampaikan apa adanya
tanpa ada rekayasa dari pihak manapun. Dengan kebijakan ini, diharapkan
akan berkembang persepsi publik bahwa pihak sekolah tidak lepas tangan
dengan kasus ini. Persepsi baik dari publik terhadap sekolah mampu untuk
mengembalikan reputasi sekolah.

Public relations dapat digunakan untuk memperbaiki reputasi
sekolah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak sekolah harus melakukan
komunikasi yang jujur dan terbuka kepada publik. Oleh karena itu, ada
beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah, diantaranya:
1) Memberi respon yang cepat kepada publik

Kasus bunuh diri siswa yang terjadi tersebut tentunya menarik
sejumlah media untuk memberitakannya kepada publik. Dengan
pemberitaan dari media tersebut, publik menjadi mengetahui informasi
terkait kasus ini. Publik tentunya ingin mengetahui lebih detail tentang
kasus ini. Oleh karena itu demi menjaga agar tidak terjadi
kesimpangsiuran isu yang beredar kepada publik, pihak sekolah harus
memberikan respon yang cepat kepada publik. Respon tersebut
ditunjukkan dengan kesediaan memberikan informasi, klarifikasi dan
menjawab pertanyaan dari wartawan dan publik.

2) Selalu bersikap koperatif dalam memberikan informasi
Kasus bunuh diri seorang siswa telah menarik perhatian publik

dan media. Publik senantiasa tertarik untuk mendapatkan informasi
terkait perkembangan kasus ini. Besarnya minat publik menyebabkan
pemebritaan kasus ini memiliki value bagi media.  Media kemudian
berusaha untuk mendapatkan informasi terbaru dan menyampaikannya
kepada masyarakat. Hal tersebut karena pemberitaan terkait kasus ini
tentunya mampu untuk menaikkan rating media.

Tingginya ketertarikan publik dan media menyebabkan lahirnya
sebuah hubungan saling memerlukan antara publik, media dan pihak
sekolah. Disatu sisi, media dan publik mengharapkan selalu ada
informasi terbaru terkait kasus tersebut. Di sisi yang lain, pihak
sekolah juga harus melakukan klarifikasi terkait kasus tersebut.
Realitas tersebut merupakan sebuah kesempatan bagi pihak sekolah
untuk menjaga reputasi sekolah. Oleh karena itu, pihak sekolah harus
bersedia memberikan informasi apa adanya kepada masyarakat.
Keterbukaan dan kejujuran informasi yang diberikan dapat
menghindari munculnya cerita tidak benar yang beredar di masyarakat.
Bahkan dengan keterbukaan tersebut, tidak menutup kemungkinan
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akan terbangun opini publik bahwa pihak sekolah mempunyai itikad
baik dalam menyelesaikan kasus tersebut.

3) Bekerjasama dengan berbagai pihak
Siswa bunuh diri merupakan sebuah peristiwa yang

menggemparkan dunia pendidikan. Terlebih lagi jika dalam kasus
tersebut adanya kemungkinan disebabkan oleh manajemen dan proses
pembelajaran yang tidak ideal di sekolah. Kondisi ini sangat
memungkinkan akan menjatuhkan reputasi sekolah. Jatuhnya reputasi
sekolah, akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Bahkan, tidak menutup
kemungkinan, jika masalah tersebut tidak diselesaikan maka sekolah
akan ditutup oleh pemerintah.

Masalah yang muncul di sekolah harus ditangani secara
bijaksana oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus jeli melihat setiap
celah yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kepala sekolah juga
harus menyadari bahwa masalah seperti ini tidak dapat diselesaikan
secara sendirian. Oleh karena itu, kepala sekolah harus bekerja sama
dan membina hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.
Upaya tersebut bertujuan agar masyarakat juga memiliki andil dalam
menyelesaikan kasus ini. Dengan demikian, publik akan memandang
masalah ini adalah masalah bersama yang harus diselidiki dan
diselesaikan secara bersama-sama juga. Diantara pihak yang dianggap
penting untuk bekerja sama adalah :
a) Pemerintah
b) Badan perlindungan anak
c) Lembaga penegak hukum
d) Tokoh agama dan tokoh masyarakat

Krisis reputasi yang terjadi di sekolah juga dapat diselesaikan
dengan membangun hubungan emosional antara orang tua siswa dan
lembaga. Hubungan dibangun dengan adanya sikap untuk saling
memberi dan menerima antara dua pihak. Hubungan yang dibangun
ini, pada gilirannya akan mewujudkan sekolah menjadi bagian dari
masyarakat.20 Oleh karena itu, kebijakan sekolah terkait dalam proses
pembelajaran sekolah sebaiknya dikomunikasikan lebih dahulu dengan
orang tua. Tindakan ini akan menimbulkan rasa memiliki orang tua
siswa  terhadap sekolah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus senantiasa
mengadakan hubungan dengan masyarakat. Hubungan ini seringkali
disebut dengan suprasistem. Hubungan yang dilakukan bertujuan agar

20 Fuad Hasan, Dasar-dasar Kependidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 98
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sekolah tersebut tidak hilang kepercayaannya di masyarakat.
Kepercayaan yang diperoleh dari masyarakat kemudian menyebabkan
reputasi sekolah tersebut tetap bisa dipertahankan, bahkan
ditingkatkan.21

Sekolah harus selalu melakukan komunikasi terhadap publik,
khususnya terkait dengan kasus bunuh diri yang terjadi. Komunikasi
juga harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kejujuran dan
keterbukaan. Melalui prinsip tersebut, diharapkan akan tercipta
transparansi dan akuntabilitas sekolah di mata publik. Akuntabilitas
yang dimiliki sekolah kemudian akan membuat publik percaya
terhadap sekolah.

Kepercayaan publik terhadap sekolah akan menimbulkan
hubungan yang harmonis antara keduanya. Keharmonisan ini
kemudian akan menimbulkan rasa memiliki publik terhadap sekolah.
Jika rasa memiliki itu sudah muncul, maka publik juga akan merasa
bertanggung jawab terhadap permasalahan sekolah. Realitas itu
kemudian menyebabkan publik akan berusaha memberikan bantuan
kepada sekolah atas kasus bunuh diri siswanya.

Penyelesaian masalah yang terjadi di sekolah juga dapat
dilakukan dengan melakukan pendekatan terhadap komite sekolah.
Komite sekolah merupakan representasi warga sekolah yaitu orang tua
siswa, masyarakat umum dan karyawan sekolah. Sebagai representasi
dari warga sekolah, komite sekolah mempunyai kepentingan terhadap
kemajuan sekolah. Oleh karena itu, keikutsertaan komite sekolah
dalam menyelesaikan kasus tersebut dipandang sangatlah perlu.

Keikutsertaan masyarakat dalam kemajuan sebuah lembaga
pendidikan merupakan sebuah keharusan. Bahkan keikutsertaan
tersebut diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Pada
pasal 54 Undang-undang SISDIKNAS, disebutkan bahwa:
1) Peran serta masyarakat dalam lembaga pendidikan meliputi peran

serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, penguasa dan
organisasi kemasyarakatan adalah dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pendidikan.

2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan
pengguna hasil pendidikan.

Secara spesifik, keikutsertaan komite sekolah dan masyarakat
terhadap kemajuan sekolah diatur pada pasal 56 Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa:

21 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Bina Kasara, 1988), h.
191
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1) Masyarakat yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi
program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite
sekolah.

2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan
memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan
prasarana serta pengawasan pendidikan ditingkat Nasional,
Provinsi dan Kabupaten  yang tidak memiliki hubungan hirarkis.

3) Komite sekolah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan
berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana
serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.22

c. Membangun Media Relations
Pandangan publik terhadap sebuah lembaga adalah sangat penting.

Pandangan tersebut akan mempengaruhi reputasi lembaga itu sendiri.
Pandangan publik terhadap lembaga pendidikan sangat dipengaruhi
informasi yang diperoleh mengenai lembaga tersebut. Pada tataran ini,
media massa memiliki peranan yang sangat penting bagi pembentukan
citra positif sebuah lembaga di masyarakat. Hal ini sangat dimungkinkan,
karena setiap berita yang dimuat media akan membentuk opini publik.
Publik akan merespon informasi tersebut secara berbeda-beda. Perbedaaan
respon publik disebabkan intensitas dan tipe informasi, serta perspektif
publik dalam menanggapi suatu informasi.23 Pada intinya informasi yang
disebarkan media massa, mampu mempengaruhi reputasi sebuah lembaga
pendidikan.

Informasi mengenai sebuah lembaga dapat diperoleh melalui
berbagai saluran. Diantara sarana yang dapat digunakan lembaga
pendidikan dalam mengkomunikasikan informasi lembaga adalah media
massa. Pandangan masyarakat terhadap suatu lembaga sangat bergantung
terhadap informasi yang diperoleh mengenai lembaga tersebut. Pada
konteks ini, peran media massa dalam memberikan informasi kepada
masyarakat menjadi sangat vital. Media massa dalam masyarakat modern
merupakan komoditas yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini
komunitas. Potensi yang dimiliki oleh media massa juga untuk mengikat
dan menyeragamkan opini tersebut.24

22 Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia, (Jakarta:
PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 85-86

23 Grahame R Dowling, Corporate Reputation: Staregies for Developing the Corporate
Brand, (London: Kogan Page, 1994), h. 42

24 Ike D. Sulistyaningsih, “Reputasi Organisasi yang di bentuk olrh Media Cetak”..., h. 40
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Media massa memiliki kekuasaan untuk membentuk opini publik.25

Opini publik terkait masalah sosial, politik, ekonomi dan pertahanan
merupakan bidang yang sangat mungkin dipengaruhi media massa.
Bahkan media pada perkembangan selanjutnya juga berfungsi sebagai
senjata negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Peran media dalam
bidang pertahanan ini dapat dilihat misalnya pada kasus pencaplokan
wilayah NKRI di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pemberitaan media
Indonesia terkait hal tersebut mampu membangun semangat nasionalisme
bangsa Indonesia. Nasionalisme tersebut merupakan fondasi utama dalam
pertahanan bangsa.26

Media berperan memberikan informasi kepada publik. Informasi
yang disampaikan media seringkali dianggap memiliki kredibilitas yang
tinggi oleh publik. Bahkan apa yang disampaikan media dianggap publik
sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Dalam konteks ini, membangun
media relations merupakan salah satu cara yang tepat dalam membangun
pencitraan lembaga di mata publik. Tujuan pokok dari membangun
hubungan ini bukan hanya untuk tujuan pencitraan, tetapi untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.27

Menurut Jefkins, Media relations adalah usaha untuk mencapai
publikasi atau penyiaran yang maksimal atas suatu pesan. Publikasi yang
dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi
khalayak tentang sebuah lembaga.28 Sementara itu, Sam Black dan Melvin
L. Sharpe memandang bahwa media relations lebih kepada membangun
hubungan timbal balik antara lembaga dan media. 29 Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa media relations adalah upaya untuk menjalin
pengertian dan hubungan yang berimbang antara media dan lembaga atau
individu untuk menghasilkan keuntungan bersama.

Definisi di atas menunjukkan bahwa media dan lembaga atau
individu memerlukan adanya sebuah hubungan. Hubungan tersebut adalah
untuk sama-sama menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak. Dalam
konteks krisis yang terjadi di sekolah, di satu sisi media massa
memandang pemberitaan terkait kasus tersebut memiliki nilai berita yang
dibutuhkan publik. Pemberitaan terkait kasus tersebut tentunya akan

25 Diah Wardhani, Media Relations: Sarana Membangun Reputasi Organisasi,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 7

26 Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah II, (Bandung: Salamadani, 2013), h. 131.
Lihat juga Soekarno, Nasionalisme Islamisme dan Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda,
(Bandung: Sega Arsy, 2015), h. 12-15

27 J.E Grunig dan T. Hunt, Excelence Public Relations and Communication Management,
(Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associate Inc, !992), h. 81

28 Frank Jefkins, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 98
29 Diah Wardhani, Media Relations...,h. 9
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memiliki nilai jual untuk disampaikan ke publik. Oleh karena itu, media
berusaha mendapatkan informasi yang detail dan akurat. Informasi yang
akurat hanya akan bisa didapatkan media melalui penelusuran terhadap
pihak sekolah. Hal ini karena pihak sekolah merupakan sumber informasi
utama yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Disisi lain, sekolah
sangat memerlukan media massa. Media massa dapat digunakan pihak
sekolah untuk melakukan klarifikasi kasus. Klarifikasi tersebut bertujuan
untuk menghindari kesimpangsiuran berita. Kesimpangsiuran berita di
publik tentunya dikhawatirkan akan semakin merusak citra lembaga.

Membangun media relations merupakan sebuah keniscayaan bagi
sekolah dalam mempertahankan reputasi sekolah. Secara teknis, tujuan
membangun media relations menurut Frank Jefkins adalah untuk :
1) Memahami media

Pemahaman tentang media sangat perlu. Dalam konteks ini
karakteristik, kekuatan dan kelemahan dan cara kerja media harus
benar-benar difahami dengan baik. Caranya dapat dilakukan dengan
kunjungan, wawancara dan pengamatan.

2) Memahami kegiatan media
Kegiatan media yang dimaksud adalah kebijakan, frekuensi

penerbitan, tanggal terbit, proses percetakan, jangkauan siaran,
jangkauan audiens, metode distribusi, dan metode kerjasama dengan
media atau lembaga lain.

3) Membangun hubungan baik
Membangun hubungan baik dengan media dapat dilakukan

dengan memahami dan melayani media, membangun kepercayaan,
menyediakan naskah berita, menyediakan bukti dokumentasi,
bekerjasama dalam penyajian materi, konferensi pers dan membangun
hubungan personal yang positif.

4) Memahami tanggung jawab dan loyalitas yang saling bertentangan
antara lembaga dan wartawan.30

Informasi yang disampaikan media kepada publik tentunya akan
mempengaruhi reputasi lembaga. Oleh karena itu hubungan antara
lembaga dan media perlu dibangun sebaik mungkin. Hubungan
tersebut agar media lebih selektif dalam menyampaikan informasi
kepada masyarakat terkait sebuah lembaga. Dengan demikian media
tentunya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada lembaga
terkait informasi yang akan disampaikan ke publik.

Reputasi sebuah lembaga dapat dibangun melalui hubungan baik
dengan media. Hal ini karena pencitraan lembaga melalui media

30 Frank Jefkins, Public Relations..., h. 100-102
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berimplikasi penting terhadap lembaga. Publik sangat sensitif terhadap
informasi-informasi yang disampaikan media. Sensitifitas tersebut
menyebabkan publik akan merespon setiap informasi dari media. Ini
artinya media sangat mempengaruhi citra sebuah lembaga di mata publik.

Membangun media relations tentunya akan memberikan manfaat
bagi media dan sekolah. Bagi sekolah, hubungan ini diharapkan akan
memberikan dampak positif terhadap reputasi sekolah. Selain itu dengan
adanya hubungan ini, informasi yang disampaikan ke publik adalah
informasi yang akurat dan jujur. Keakuratan informasi yang disampaikan
pada gilirannya akan memberikan pencerahan kepada publik.

Terjalinnya hubungan baik antara media dan sekolah tentunya akan
mempermudah pihak sekolah dalam memperbaiki reputasinya. Beberapa
agenda yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media relations
diantaranya :
1) Pers release (mengirim siaran pers)
2) Menyelenggarakan konferensi pers
3) Menyelenggarakan media gathering
4) Menyelenggarakan wawancara khusus
5) Menjadi narasumber media

Membangun hubungan baik dengan media harus dilakukan dengan
sikap saling pengertian. Pihak sekolah tentunya harus memahami
karakteristik media, mekanisme kerja serta kode etik media yang berlaku.
Setidaknya ada lima prinsip utama dalam membangun hubungan dengan
media, yaitu :
1) Kejujuran dan kredibilitas
2) Kooperatif terhadap permintaan informasi dari media
3) Tidak melakukan tekanan atau intervensi terhadap media
4) Bersikap terbuka atas segala informasi yang diinginkan media
5) Tidak membanjiri media dengan informasi.31

E. Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis reputasi

yang terjadi di sekolah masih dapat diperbaiki. Upaya memperbaiki reputasi
tersebut adalah dengan melakukan kebijakan bersifat sistemik dan
berkesinambungan. Upaya tersebut diantaranya dengan manajemen krisis
yang baik, membangun public relations dan membangun media relations.

Melalui publc relation hubungan antara lembaga dan publik bisa dalam
bentuk kerja sama maupun keterbukaan informasi. Bagi sebuah lembaga,
hubungan yang baik dengan publik akan meningkatkan reputasi lembaga

31 Diah Wardhani, Media Relations..., h. 15
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tersebut di mata publik. Semakin baik reputasi sebuah lembaga, akan semakin
baik juga dukungan publik terhadapnya. Begitu juga jika sebaliknya. Tidak
hanya lembaga yang diuntungkan dengan adanya hubungan baik tersebut,
tetapi publik juga akan merasakan manfaatnya. Dengan adanya hubungan baik
tersebut, publik bisa mendapatkan pencerahan terhadap kebermanfaatan
sebuah lembaga baginya.

Reputasi sebuah lembaga dapat dibangun melalui hubungan baik dengan
media. Hal ini karena pencitraan lembaga melalui media berimplikasi penting
terhadap lembaga. Publik sangat sensitif terhadap informasi-informasi yang
disampaikan media. Sensitifitas tersebut menyebabkan publik akan merespon
setiap informasi dari media. Ini artinya media sangat mempengaruhi citra
sebuah lembaga di mata publik.
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