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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 Sebuah perusahaan apalagi bila perusahaan tersebut adalah milik pemerintah 

sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan materi belaka. Kepedulian 

kepada sesama di sekitar perusahaan, terutama warga yang kurang mampu, serta 

kepedulian pada kelestarian lingkungan, akan memberi nilai positif bagi perusahaan 

itu. Dana untuk kegiatan-kegiatan sosial itu pasti mengucur dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Namun, keuntungan yang tidak langsung terasa kelak akan dituai oleh 

perusahaan yang menjalankan program pengembangan masyarakat (community 

relations) dengan serius. Pemerintah Indonesia juga sudah mewajibkan BUMN-

BUMN di Indonesia untuk menjalankan program pengembangan masyarakat. Tanpa 

itu, BUMN yang rata-rata penghasil uang yang tidak sedikit akan menjadi menara 

gading di negerinya sendiri. 

Kondisi sosial dalam masyarakat industri sangat terkait pada hubungan sosial 

antara industri/perusahaan tidak terlepas dengan masyarakat sekitarnya demikian pula 

sebaliknya keberadaan perusahaan juga terkait dengan dinamika kehidupan 

masyarakat. Karena itu pada umumnya setiap perusahaan memiliki kebijakan 

pendekatan sosial terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar pabrik supaya 

dalam setiap aktivitas produksi dan ekonomi lokal masyarakat dapat saling 

mendukung, sehingga diantaranya dibangun rasa memiliki dan saling tidak dirugikan 

dan tidak merugikan.  
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 Dalam sebuah lingkungan industri banyak dihadapkan dengan kenyataan yang 

berbeda dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sehingga membutuhkan 

adaptasi dari masyarakat  agar terjadi kseimbangan dan menekan kesenjangan sosial 

dalam masyarakat, untuk melakukan adaptasi pada dunia industri bagi masyarakat 

awam begitu kesulitan. 

 Ketika dirasakan bahwa seruan bagi perusahaan untuk mewujudkan tanggung 

jawab sosialnya semakin kencang bertiup, banyak perusahaan terkemuka mulai 

membawa kedermawanan ini sebagai bagian dari operasi layaknya dalam struktur 

organisasi tradisional yang telah ada sebelumnya.  

 Pada perusahaan seperti ini, bagian yang menangani pengelolaan tanggung 

jawab perusahaan berdiri sama sejajar dengan bagian pemasaran, produksi atau 

keuangan. Semakin jauh, beberapa perusahaan malah menjadikan aktivitas untuk 

komunitas menjadi bagaian dari strategi kompetitifnya. 

 Jauh sebelum bahasan mengenai CSR diangkat ke permukaan, sebagai sebuah 

perusahaan besar yakni Bank BNI sudah banyak melakukan program-program 

kepedulian dan pengembangan masyarakat yang hasilnya sudah banyak dirasakan 

oleh warga masyarakat sekitar BNI Probolinggo, seperti pemberian bantuan buku 

untuk siswa di kabupaten Probolinggo dengan memberikan buku tulis senilai 75 juta 

yang diterima langsung oleh bupati Probolinggo, Hasan Aminudin dari pimpinan BNI 

kanwil Surabaya, Sukarno (Jawa Pos, Radar Kraksaan, 31 Maret 2011). 

 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen berkelanjutan yang 

dibangun oleh BNI untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada 

pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan 
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masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan perwujudan budi baik (goodwill) 

perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat. Tujuan dari CSR di BNI 

adalah mencakup hal-hal berikut: 

1. Mendorong kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan 

2. Mendorong pelaksanaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab 

3. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas pada umumnya dan 

lingkungan sekitar di mana bisnis dilaksanakan pada khususnya 

4. Membangun simpati masyarakat kepada perusahaan yang dapat menunjang 

terbentuknya citra positif perusahaan di mata publik 

5. Meningkatkan nilai perusahaan melalui pembentukan reputasi yang baik 

6. Meningkatkan pemahaman publik terhadap BNI melalui informasi yang 

disalurkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (CSR BNI Default. 

aspx.htm) 

Program CSR yang dilakukan BNI adalah sesuai dengan bisnis perusahaan 

sehingga dapat berjalan alami, serta mampu memberikan manfaat dan perubahan 

yang signifikan bagi masyarakat. Bantuan dan partisipasi yang diberikan oleh BNI 

bagi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan adalah berdasarkan visi dan misi 

dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan, serta berlandaskan kepada 

S.E. Kepmen BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang 

dana kemitraan dan bina lingkungan dalam kaitannya dengan prinsip membawa 

perubahan yang signifikan. Program CSR di BNI menerapkan dan melaksanakan 

code of conduct yang berlaku serta mengimplementasikan praktek good corporate 

governance. Bertanggung jawab dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, termasuk didalamnya menjalankan kewajiban sebagai 

warganegara yang bertanggung jawab. Menerapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam bentuk pembinaan masyarakat dan bantuan sosial yang memiliki 

dampak terhadap perubahan ke arah hidup yang lebih baik serta meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia. 

 Program CSR yang diadakan oleh perusahaan terutama yang ditujukan untuk 

masyarakat sekitar perusahaan adalah untuk memberikan manfaat dan informasi 

kepada masyarakat sekitar, baik pelajar, karyawan mitra usaha serta pada masyarakat 

umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu adanya suatu analisa 

terhadap keberhasilan program CSR yang diadakan oleh perusahaan untuk 

masyarakat sekitar demi untuk membangun citra perusahaan itu sendiri. 

Program CSR sudah dilaksanakan dengan baik oleh bank bahkan sudah 

diapresiasi dengan baik oleh masyarakat di kabupaten Probolinggo dan dapat 

disimpulkan bahwa CSR yang dilakukan oleh BNI diapresiasi baik oleh masyarakat 

sekitar perusahaan. Sebagai sebuah program yang menyentuh hajat hidup masyarakat 

baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan reaksi dari 

masyarakat. Hal ini karena dalam setiap permasalahan yang erat hubungan 

masyarakat menyebabkan adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Terkait hal 

tersebut bagaimana pendapat masyarakat menanggapinya sangat bervariasi, di mana 

antara masyarakat yang satu dengan yang lain adalah berbeda dalam artian ada yang 

mendukung dan ada yang tidak mendukung.  

Tanggapan yang baik atas program CSR yang dilakukan oleh Bank BNI ini 

akan meningkatkan citra bank itu sendiri di mata masyarakat. Sebagai sebuah 
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perusahaan yang peduli kepada masyarakat lingkungan sosial yang pada akhirnya 

akan meningkatkan citra perusahaan secara keseluruhan. Hal ini karena pada saat ini 

Citra yang baik telah menjadi kebutuhan dari institusi atau perusahaan layaknya 

sumber daya yang telah ada seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, 

sumber daya peralatan bahkan sumber daya pengetahuan. Begitu pula citra juga harus 

dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu sepanjang perusahaan berdiri. 

Citra perusahaan memang dapat naik turun, menjadi menarik untuk mengetahui 

bagaimana suatu perusahaan mempertahankan bahkan meningkatkan citra yang sudah 

dimilikinya, untuk  itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait 

dengan peran PR dalam membangun citra perusahaan melalui program Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana tugas humas bank BNI dalam membangun citra perusahaan 

melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)? 

2. Apa saja hambatan humas bank BNI dalam melaksanakan program Corporate 

Social Responsibility (CSR) di masyarakat sekitar? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui tugas humas bank BNI dalam membangun citra 

perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh humas bank 

BNI dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) 

di masyarakat sekitar 

 

D.  Kegunaan Penelitian 

      1.  Kegunaan Akademis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara akademis, 

terutama yang menyangkut bidang humas agar dapat diselaraskan dengan 

permasalahan yang berkembang di lapangan dalam rangka memberikan solusi 

terhadap permasalahan yang dibahas. 

2.   Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasilpenelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam membenahi  kerja humas, agar nantinya dapat lebih 

ditingkatkan sehingga kerja humas dapat benar-benar mengena dan 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1.  Humas 

a.  Pengertian Humas 

Humas pada dasarnya  berfungsi untuk menghubungkan publik-publik atau 

pihak-pihak yang berkempentingan didalam suatu perusahaan atau instansi. 

Hubungan yang efektif diantara pihak-pihak yang berkepentingan itu penting sekali 

demi tercapainya kepentingan dan keputusan bersama. Namun untuk lebih 

memahami mengenai pengertian humas, maka dapat dilihat dari berbagai definisi 
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berikut ini, (Jefkins, 2003:9) berpendapat bahwa Humas adalah sesuatu yang 

menerangkan keseluruhan komunikasi yang tercantum, baik itu ke dalam maupun ke 

luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandasan pada saling pengertian. 

Hubungan Masyarakat (Humas), merupakan lapangan baru di bidang 

komunikasi  yang tumbuh dan berkembang  sangat cepat pada permulaan abad  ke-

20.  Perkembangan ini berkaitan erat dengan  kemajuan masyarakat di berbagai 

bidang, terutama di bidang industri, bisnis, perusahaan, bahkan akhir-akhir ini juga 

berkembang di bidang politik dan pemerintah. 

Sebelum bicara mengenai humas, sebaiknya kita mengetahui lebih dulu 

mengenai pengertian public.  Menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center (Effendy, 

2002:17) memberikan pengertian “Publik” dapat ditinjau dari dua asfek geografis dan 

aspek psikologis. Asfek geografis publik adalah orang-orang yang berkumpul 

bersama-sama di suatu tempat, baik tempat itu merupakan daerah seluas wilayah 

negara, provinsi, kota, kecamatan, ataupun desa sedangkan secara aspek psikologis 

publik adalah sejumlah orang yang sama-sama menaruh perhatian terhadap suatu hal 

atau kepentingan yang sama tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat mereka 

berada. Dari kedua pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa publik adalah 

sekelompok orang yang menaruh perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai  

minat dan kepentingan sama, dapat  merupakan group kecil, terdiri atas orang-orang 

dengan jumlah sedikit, juga dapat merupakan kelompok besar. 

Sedangkan Effendi (1992:41) mendefinisikan  “Public”  sebagai sekelompok 

seorang yang secara bersama-sama dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau gagasan 
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khusus. Sedangkan  “relations” sendiri mengandung arti adanya hubungan yang 

timbal balik atau  two-way communication .  

 

b.  Tujuan Humas 

Menurut Anggoro, (2002:71) ada sekitar 14 tujuan humas. Ruang lingkup 

tujuan humas itu sendiri ternyata sedemikian luas. Dari sekian banyak hal yang bis 

dijadikan tujuan kegiatan humas dari sebuah perusahaan, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan 

adanya kegiatan-kegiatan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan. 

2) Untuk meningkatkan bobot/kualitas para calon pegawai (perusahaan) 

atau anggota (organisasi) yang hendak direkrut 

3) Untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh 

perusahaan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pengakuan 

4) Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta 

membuka pasar-pasar baru. 

5) Untuk mempersiapkan dan mengkoordinasikan masyarakat bursa 

saham atas rencana perusahaan untuk menerbitkan saham baru atau 

saham tambahan 

6) Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan itu dengan khalayak 

sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang 

mengakibatkan kecaman, kesangsian salah paham di kalangan 

khalayak terhadap niat baik perusahaan 
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7) Untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih 

efektif dan mengerrti dakan memanfaatkan produk-produk perusahaan 

8) Untuk meyakinkan khalayak bahwasanya perusahaan mampu bertahan 

menghadapi resiko pengambilan (take-over) oleh pihak lain di bursa 

saham 

9) Untuk meningkatkan khalayak bahwasanya perusahaan mampu 

bertahan atau bangkit kembali setelah terjadi suatu krisis 

10) Untuk menciptakan identitas perusahaan atau citra lembaga yang baru 

yang tentunya lebih baik dari pada sebelumnya, atau yang lebih sesuai 

dengan kenyataan yang ada 

11) Untuk menyebarluaskan aneka informasi mengenai aktivitas dan 

pertimbangan para pemimpin perusahaan/organisasi dalam kehiduoan 

sosial sehari-hari 

12) Untuk mendukung keterlibatan suatu perusahaan sebagai sponsor dari 

suatu acara 

13) Untuk memastikan bahwasanya politisi atau pihak pemerintah benar-

benar memahami kegiatan atau produk perusahaan yang positif agar 

perusahaan yang bersangkutan terhindar dari aneka peraturan, undang-

undang, kebijakan pemerintah yang bisa merugikannya 

14) Untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan riset yang telah dilakukan 

perusahaan agar masyarakat luas mengetahui betapa perusahaan 

mengutamakan kualitas dalam berbagai hal. 
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c.  Peranan, Tugas dan Fungsi Humas  

1) Peranan Humas 

    Peran humas adalah serangkaian tindakan yang bertujuan melakukan 

kegiatan public relations yang merupakan proses pelaksanaan kegiatan 

melalui komunikasi, melalui informasi yang dapat dipercaya dan melalui 

kesan-kesan yang menghubungkan lembaga dan produknya sesuai kebutuhan, 

keinginan, perhatian, dan kepentingan masyarakat.  Menurut Widjaja, (2000 : 

27)  menjelaskan bahwa peranan humas adalah sebagai wahana komunikasi 

kedalam  maupun keluar, ke dalam berusaha menyelenggarakan kedalam 

tubuh organisasi, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan 

lingkungan. Penyelenggaraan kedalam dan keluar berfungsi menjaring 

(filterisasi), mengelola, dan menyajikan informasi yang di perlukan sehingga 

sesuai dengan  kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang di tuju, 

Mengelola dan menyaring masukan dari luar  dan penyelenggakan    

komunikasi yang  sehat kepada masyarakat, sehingga mereka mendukung dan 

menyetujui apa yang di harapkan. 

Menurut Rumanti, (2004:111) bahwa bagi seorang PR ataupun manajer 

seorang pemimpin, perlu mempunyai kemampuan berkomunikasi. 

Kemampuan komunikasi ini harus diusahakan dan ditingkatkan secara terus 

menerus. Karena apabila komunikasi itu dilaksanakan secara efektif dan 

produktif artinya ia juga akan membentuk pribadinya menjadi semakin 

matang dan dewasa. Apabila tidak memiliki kemampuan atau tidak berpotensi 

untuk berkomunikasi, akan muncul atau terjadi kemacetan dalam komunikasi. 
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Menurut Ruslan, (2008:20) peranan public relation dalam suatu 

organisasi dapat dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: 

a. Penasehat ahli (expert prescriber) 

Seorang praktisi pakar public relation yang berpengalaman dan 

memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan olusi 

dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public 

relationship).  

b. Fasilitator komunikasi (communication fasilitator) 

Dalam hal praktisi PR berrtindak sebagai komunikator atau mediator 

untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa 

yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain ia juga 

dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan  

harapan organisasi kepada pihak publiknya. 

c. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process 

fasilitator) 

Peranan praktisi PR dalam proses pemecahan persoalan public 

relation ini merupakan bagia dari tim manajemen. Hal ini 

dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai 

penasehat hingga mengambil tindakan eksekusi dalam mengatasi 

persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan 

profesional. 

d. Teknisi komunikasi (communication technition) 

Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR profesional sebelumnya 

yang terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. 
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2) Tugas Humas 

          Menurut Jefkins, (2003:28), tugas humas adalah sebagai berikut: 

a) Menciptakan dan memelihara suatu citra yang baik dan tepat atas 

organisasinya baik itu yang berkenaan dengan kebijakan, produk, jasa 

maupun dengan  personel-personelnya. 

b) Memantau pendapat umum mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan  citra, kegiatan, reputasi maupun kepentingan-kepentingan 

organisasi, dan penyampaian setiap informasi yang penting ini langsung 

kepada pihak manajemen atau pimpinan untuk di tanggapi atau di tindak 

lanjuti. 

c) Memberi nasehat atau masukan kepada pihak manajemen mengenai 

berbagai masalah komunikasi yang penting, berikut berbagai teknik untuk 

mengatasinya. 

d) Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak, perihal kebijakan 

organisasi, kegiatan, produk, jasa dan personalia selengkap mungkin demi 

menciptakan suatu pengetahuan yang maksimal dalam rangka menjangkau 

pengertian khalayak. 

3) Fungsi Humas 

        Kusumastuti, (2004:23), mengemukakan bahwa fungsi dari humas dibagi 

menjadi dua yaitu:  

a)   Fungsi kontruksi. 

Public relations pada hakekatnya berfungsi sebagai alat untuk 

memelihara kelangsungan hidup, pengaruh dan kewibawaan dari suatu 

lembaga atau organisasi dan sebagai alat agar aktivitas yang telah 
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direncanakan  dan sedang  dilakukan  dapat berhasil dan mencapai apa yang 

dimaksudkan. 

b) Fungsi Korektif 

Di sini public relations pada hakekatnya berfungsi untuk 

membetulkan atau meluruskan hal-hal yang tidak baik, menjawab celaan-

celaan atau kritik-kritik dari masyarakat, dan untuk menghilangkan atau 

meniadakan pendapat-pendapat, desas-desus serta laporan-laporan yang 

tidak benar atau mungkin merugikan perusahaan atau organisasi. 

Menurut Morissan (2008:77) fungsi humas pada perusahaan dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Membangun bagian atau departemen humas sendiri (humas internal) 

yang menjadi bagian dari manajemen perusahaan 

2. Menyewa konsultan humas (eksternal) untuk melaksanakan fungsi 

kehuimasan di perusahaan bersangkutan. 

Baik humas internal maupn humas eksternal (konsultan humas) 

memiliki cakupan tugas yang cukup luas. Tugas-tugas itu mulai membina 

hubungan internal yang harmonis di antara karyawan, mempersiapkan 

laporan tahunan, menangani siaran pers dan liputan media massa, 

mengelola promosi dan acara-acara khusus, menangani pengumpulan dana, 

menangani hubungan komunikasi melakukan lobi, melakukan pandangan 

dan saran kepada manajemen, hingga menulis pidato untuk pimpinan 

perusahaan. 
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Sebagai seorang expert prescriber, praktisi PR membantu 

manajemen dengan pengalaman dan keterampilan mereka untuk mencari 

solusi bagi penyelesaian masalah PR yang dihadapi sebuah organisasi. 

Hubungan praktisi PR dengan manajemen sama halnya dengan hubungan 

dokter dan pasien. Manajemen percaya bahwa sebagai ahli, praktisi PR 

akan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah PR yang 

sedang dihadapinya, sehingga manajemen pasif dan menerima apa yang 

telah diusulkan oleh praktisi PR.  

Dengan demikian PR dalam organisasi berfungsi dan berperan 

membantu membentuk organisasi dengan informasi manajemen yang 

diharapkan, pendapat-pendapat dan hal-hal yang berkaitan dengan 

masyarakat ini, dan menerangkan serta memberi nasehat tentang suatu 

tindakan yang konsekuen. Dalam perannya ini, PR benar-benar merupakan 

fungsi manajemen, bertugas dengan tanggungjawab menjaga reputasi suatu 

organisasi membentuk, melindungi dan memperkenalkannya. 

Effendy, (2002:106-123) menjelaskan siapa saja yang termasuk 

publik internal dan eksternal. Publik internal sebagai sasaran humas terdiri 

atas orang-orang yang terkait langsung dalam organisasi dan secara 

fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban 

tertentu sehingga publik internal terdiri atas kelompok-kelompok tertentu 

yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi satu dengan yang lainnya. 

Publik eksternal sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas orang-orang 

atau anggota masyarakat diluar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan 
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organisasai maupun yang diharapkan ada kaitannya dengan organisasi, 

penjelasan publik intern dan publik eksternal adalah sebagai berikut:   

1) Hubungan dengan Publik Intern (internal public relations)  

Dalam perusahaan, publik intern meliputi:  

a)  Publik karyawan (employee relations) 

Menurut Arclibald Williams yang dikutip (Effendy, 2002:108),  

”employee relations”,  merupakan suatu kekuatan yang hidup dan 

dinamis, yang dibangun dan diruntuhkan dalam hubungan dengan  

perseorangan sehari-hari, tebina di belakang bangku kerja, mesin 

dan meja tulis. Hubungan karyawan meliputi filsafat seluruh 

hubungan kerja dan merupakan landasan dimana itikad baik, 

gairah kerja,kerjasama dan motivasi dari angkatan kerja menjadi 

mapan atau sirna.     

b)  Publik Pemegang Saham (steckholder relations) 

Dalam hubungan dengan  modal, pemeganng saham tidak dapat 

dikesampingkan dari pemikiran seorang manager dalam usahanya 

pembina dan memajukan perusahaannya. 

Adapun komunikasi dengan  saham dapat dilakukan dengan  berbagai 

cara yaitu: 

1) Menyatakan selamat kepada pemegang saham baru. 

2) Mengirimkan berkala organisasi. 

3) Menyampaikan laporan tahunan. 

4) Mengadakan pertemuan. 
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Sehingga sebagai penanam modal para pemegang saham, perlu 

senantiasa di beri informasi, paling tidak setahun sekali, dan rapat 

tahunan pemegang saham secara dialogis sangat penting, sebab akan 

timbul perbincangan secara terbuka antara direksi perusahaan di satu 

pihak dan seluruh pemegang saham di lain pihak. 

2)  Hubungan dengan  Publik Ekstern (Eksternal Publik Relations) 

  Pada umumnya para ahli Humas mengklaripikasikannya 

menjadi kelompok-kelompok tertentu, yakni sebagai berikut; 

a)  Hubungan dengan   pelanggan (custumer relations) 

b) Hubungan dengan  komunitas (community relations) 

c) Hubungan dengan   Media Massa (Mass Media relations) 

d) Hubungan dengan  pemerintah (government relations) 

Hubungan dengan  pemerintah mempunyai dua jenis kegiatan, 

yakni; 

1) Menguasai peraturan-peraturan pemerintah. 

2) Membina hubungan dengan  instansi pemerintah. 

Humas sangat berperan sekali dalam mempelopori hubungan 

perusahaan dengan pemerintah melalui kreatifitas dan aktifitas fungsi 

dan kegiatan kehumasan. 

Morrisan, (2008: 94) mengemukakan bahwa keberhasilan 

jangka panjang fungsi humas membutuhkan sikap dan tindakan dari 

pimpinan perusahaan yang meliputi: 
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1. Komitmen dan partisipasi manajemen puncak dalam kegiatan 

kehumasan 

2. Mempertimbangkan sudut pandang humas dalam membuat 

kebijakan 

3. Melakukan komunikasi dua arah dengan publik internal dan 

eksternal 

4. Koordinasi antara apa yang diucapkan dengan tindakan 

5. Menentukan tujuan secara jelas 

6. Memilih tim humas yang memiliki kecakapan (kompetensi) 

Keberhasilan praktisi humas dalam menjalankan tugasnya tergantung 

pada kepiawaiannya dalam mempersuasi pihak manajemen untuk 

menjalankan tanggung jawab sosial dan mempersuasi masyarakat 

untuk percaya kepada organisasi bahwa mereka telah menjalankan 

tugasnya dengan sebaik mungkin. 

 

 

d.  Kegiatan/Aktivitas Humas 

Menurut Salim dan Salim (1991:34) aktivitas diartikan sebagai:  a) Kegiatan, 

kesibukan b) Kekuatan pikiran atau badan; daya c) Pekerjaan. 

Fungsi pemimpin dalam kehidupan manusia telah kita kenal sejak zaman 

dahulu kala. Keberadaan dan peranan pimpinan dalam kehidupan manusia tidak dapat 

diragukan lagi, terutama yang menyangkut tentang aktivitas manusia. Aktivitas 

manusia merupakan keijasama dari beberapa orang unuk mencapai tujuan. Agar 

tujuan tersebut bisa dicapai, maka terbentuklah sebuah institusi yaitu lembaga yang 
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disebut dengan organisasi. Dalam kenyataannya apapun bentuk dari organisasi itu 

maka membutuhkan seorang untuk menempati posisi sebagai pimpinan/ pemimpin 

(leader). Karena keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu menunjuk pada diri 

pribadi atau individu. Seseorang yang menempati posisi sebagai seorang pemimpin 

disebuah lembaga atau organisasi mengemban tugas melaksanakan kepemimpinan.  

Menurut Effendy (2002:104) kegiatan humas dilakukan melalui proses 

sebagai berikut: 

a. Penemuan fakta (fact finding) penemuan fakta dapat dilakukan untuk mengetahui 

apakah situasi dan pendapat dalam karyawan perusahaan menunjang atau justru 

menghambat kegitan perusahaan. 

b. Perencanaan (planning dan programming) dalam perencanaan ini humas 

perusahaaan harus melakukan komunikasi intrapesona tentang kegiatan apa yang 

lebih baik dilakukan. 

c. Penggiatan (comunication) tahap penggiatan adlah pelaksanaan secara akktif yang 

telah disusun berdasarkan data faktual yang telah dikerjakan pada tahap 

sebelumnya. Yang terpenting pada tahap ini adalah mapannya mekanisme kerja 

sehingga koordinasi dn sinkronisasi benar-benar dapat direalisasi scra keseluruhan. 

d. Penilaian (evaluation). Penilaian merupakan tahap akhir dari proses humas dimana 

berfungsi mengkaji pelaksanaan kerja humas yang teridri atas program yang dalam 

penyususnannya ditunjang oleh hasil penelitian yang telah dilakukan secara 

seksama. 

 Menurut Morissan, (2008:188) menjelaskan strategi tindakan humas 

mencakup berbagai hal termasuk melakukan perubahan pada kebijakan, prosedur, 
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produk, jasa dan tingkah laku organisasi atau perusahaan. Tindakan humas sebagai 

tindakan yang memiliki tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh departemen 

humas atau departemen lainnya pada suatu perusahaan atau organisasi dengan 

persetujuan manajemen. Perubahan dirancang unuk mencapai tujuan program dan 

tujuan organisasi maupun pada saat yang sama menjawab kebutuhan khalayak 

organisasi. Singkatnya, strategi tindakan ditujukan untuk melayani kepentingan 

bersama, yaitu perusahaan dan khalayaknya. Strategi tindakan didasarkan atas 

pengetahuan bagaimana kebijakan perusahaan, prosedur, tindakan dan output lainnya 

memberikan kontribusi terhadap masalah humas. 

Menurut Kriyantono, (2008:25) menjelaskan tentang kegiatan yang biasanya 

dikerjakan public relations yaitu: 

a. Mengumpulkan dan mendistribusikan news-release, artikel untuk konsumsi 

media massa 

b. Mengorganisasi konferensi pers, pre-reception, pre-party, dan press-toursi 

c. Bertindak sebagai penyedia informasi bagi media massa 

d. Mengatur sesi interview antara manajemen dengan media massa 

e. Menyediakan dokumentasi khusus produk-produk fotografi 

f. Mengedit dan memproduksi internal newspaper atau majalah dan mengelola 

produk komunikasi internal lainnya 

g. Mengedit dan memproduksijurnal eksternal untuk konsumsi distributor, 

konsumen atau pelanggan 

h. Menulis dan memproduksi material-material tertulis 

i. Menyediakan dan mengelola macam-macam instrumen audiovisual 
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j. Menciptakan dan menjaga identitas korporat 

k. Menjalin hubungan baik dengan politikus dan birokrat 

l. Aktif dalam acara-acara pemberian penghargaan untuk perusahaan terbaik 

tahunan 

 

e.   Publik Sasaran dari Kegiatan Humas 

Effendy, (2002:107) menjelaskan siapa saja yang termasuk publik internal dan 

eksternal:  Publik internal sebagai sasaran humas terdiri atas orang-orang yang terkait 

langsung dalam organisasi dan secara fungsional mempunyai tugas dan pekerjaan 

serta hak dan kewajiban tertentu sehingga publik internal terdiri atas kelompok-

kelompok tertentu yang tidak selalu sama jenisnya untuk organisasi satu dengan yang 

lainnya. Publik eksternal sebagai sasaran kegiatan humas terdiri atas orang-orang atau 

anggota masyarakat diluar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasai 

maupun yang diharapkan ada kaitannya dengan organisasi, penjelasan publik intern 

dan publik eksternal adalah sebagai berikut:   

a.   Hubungan dengan Publik Intern (internal public relations)  

Dalam perusahaan, publik intern meliputi:  

1)    Publik karyawan (employee relations) 

Menurut Arclibald Williams yang dikutip (Effendy, 2002:108),  

”employee relations”,  merupakan suatu kekuatan yang hidup dan dinamis, 

yang dibangun dan diruntuhkan dalam hubungan dengan  perseorangan 

sehari-hari, tebina di belakang bangku kerja, mesin dan meja tulis. Hubungan 

karyawan meliputi filsafat seluruh hubungan kerja dan merupakan landasan 
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dimana itikad baik, gairah kerja,kerjasama dan motivasi dari angkatan kerja 

menjadi mapan atau sirna.     

2) Publik Pemegang Saham (stockholder relations) 

Dalam hubungan dengan  modal, pemeganng saham tidak dapat 

dikesampingkan dari pemikiran seorang manager dalam usahanya pembina 

dan memajukan perusahaannya. 

b.  Hubungan dengan  Publik Ekstern (Eksternal Public relations) 

  Pada umumnya para ahli Humas mengklaripikasikannya menjadi kelompok-

kelompok tertentu, yakni sebagai berikut; 

1) Hubungan dengan   pelanggan (customer relations) 

2) Hubungan dengan  komunitas (community relations) 

3) Hubungan dengan   Media Massa (Mass Media relations) 

4) Hubungan dengan  pemerintah (government relations) 

Hubungan dengan  pemerintah mempunyai dua jenis kegiatan, yakni; 

1) Menguasai peraturan-peraturan pemerintah. 

2) Membina hubungan dengan  instansi pemerintah. 

Humas sangat berperan sekali dalam mempelopori hubungan perusahaan 

dengan pemerintah melalui kreatifitas dan aktifitas fungsi dan kegiatan kehumasan. 

 

2.  Konsep tentang Corporate Social Responsibility  

a.  Tanggung Jawab Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR) muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya 

karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin 
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tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder (pihak-pihak 

yang terkait dengan isu, kepentingan, dan atau rencana tertentu) perusahaan maka 

konsep tanggung jawab sosial muncul dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang (Wahyudi & Azheri, 

2008:73). 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat didefinisikan secara sederhana 

sebagai suatu konsep yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi dan 

memperhatikan kepentingan para stakeholder dalam kegiatan operasinya mencari 

keuntungan. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para karyawan (buruh), 

keluarga karyawan, kostumer, konumitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dan lain sebagainya. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah 

sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam 

operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) 

berdasar prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Rahmadi, : 1994:60). 

Tanggung jawab sosial perusahaan sering didefinisikan secara sempit sebagai 

akibat belum terisolasinya standar baku bagi perusahaan. Tanggung jawab sosial 

perusahaan sering dianggap sebagai kosmetik belaka untuk menaikkan pamor perusahaan 

atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika 

perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi sosial 

berarti sudah melakukan tanggung jawab sosial sebagai suatu perusahaan 

(http://www.policy.hu/suharto/Naskah PDF/PSICSRComDev.pdfPekerjaan Sosial 

Industri, CSR dan ComDev). 
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Secara negatif, uraian mengenai CSR dapat dimaknai bahwa suatu 

perusahaaan harus menjalankan usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak 

merugikan para stakeholdersnya dan tidak merusak lingkungan. Sedangkan secara 

positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya 

sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para 

stakeholdernya dengan memperhatikan kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik. 

Berdasarkan pemaknaan baik secara negatif maupun positif, didasari bahwa ruang 

lingkup CSR amat luas sehingga harus ada acuan atau pedoman untuk memudahkan 

pemahaman dan implementasinya di kalangan perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 

2008:44). 

 

b.  Manfaat Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

     Bila tanggung jawab sosial perusahaan sudah diyakini sebagai suatu 

kewajiban bagi perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah 

melaksanakan "investasi sosial", yang tentu saja penisahaan akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk manfaat yan akan diperoleh. Karena CSR bersifat 

investasi sosial sudah barang tentu manfaat tersebut tidak seketika, tetapi baru 

dipetik di kemudian hari. 

Wahyudi dan Azheri, (2008:124) menegaskan bahwa setiap perusahaan 

yang mengimplementasikan CSR dalam aktivitas usahanya akan mendapatkan 4 

(empat) manfaat utama sebagai berikut: 

1) Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh, 

misalnya lewat efisiensi lingkungan; 

2) Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan kornunitas investasi; 
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3) Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan 

dihargai; 

4) Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas; dan mempertinggi 

reputasi dan corporate branding. 

Sekecil dan semurah apapun yang dilakukan perusahaan dalam upaya 

mengimplementasikan CSR adalah dengan berbuat sesuatu dan memberikan nilai 

tambah sebanyak mungkin kepada masyarakat dan lingkungan. Porter menegaskan 

bahwa seyogyanya CSR bukanlah sebagai reaksi, tapi kegiatan proaktif yang 

dirancang sedemikian rupa dengan tujuan memberikan nilai tambah buat stakeholders. 

Kalau suatu kegiatan CSR yang dilakukan sebagai reaksi atas tuntutan dan resistensi 

dari pihak-pihak tertentu, maka kegiatan tersebut tidak akan bermanfaat untuk 

jangka panjang, tetapi sekedar memenuhi kebutuhan insidental saja (Wahyudi dan 

Azheri, 2008:127). 

  

c.  Community Relations 

1).  Pengertian Komunitas 

Iriantara (2007:21) mengemukakan bahwa komunitas merupakan istilah yang 

sering digunakan dalam percakapan sehari-hari pada berbagai kalangan. Seperti 

halnya kebanyakan istilah yang populer, maka maknanya pun bisa beragam 

bergantung pada konteks kalimatnya. Kita biasa mendengar ada orang yang 

mengatkan, “komunitas ilmuwan yang mendkung teori evolusi”. Dalam 

pemberitahuan media seiring juga muncul ungkapan “komunitas Muslim di 

Kashmir”. Sedangkan para mahasiswa PR tentu juga akrab dengan istilah “membina 
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hubungan baik dengan komunitas” atau terlibat dalam “program pengembangan 

komunitas (community development) yang dilakukan satu organisasi”. 

Iriantara, (2007:77) menjelaskan bahwa kehiatan community relations dipandang 

sebagai bagian dari wujud  tanggung jawab sosial organisasi. Sebagai warga negara, 

organisasi memikul tanggung jawab sosial dalam menjalankan peran turut serta 

membantu warga  masyarakat untuk mengembangkan dirinya, misalnya memberikan 

bantuan biaya pendidikan  dalam bentuk bea siswa atau bantuan dana penelitian bagi 

masyarakat, ada juga yang membantu usaha kecil dan menengah. 

Untuk kepentingan PR kita bisa memandang komunitas berdasarkan lokalitas 

sebagai sekelompok orang yang berdiam pada lokasi yang sama. Misalnya, orang 

yang tinggal di sekitar kompleks pabrik, lahan pertambangan, lahan perkebunan atau 

bengkel kerja dan kantor milik satu organisasi bisnis. Komunitas dapat juga 

dipandang sebagai interaksi dalam struktur sosial yang berdiam pada lokasi yang 

berbeda atau mungkin berjauhan namun dipersatukan oleh kepentingan dan nilai-nilai 

yang sama. Misalnya komunitas seniman, komunitas pekerja atau komunitas 

pendidikan. 

Tapi bisa juga kita memandang komunitas secara lebih rinci berdasarkan 

karakteristik relasi di dalam komunits tersebut, seperti: 

1. Komunitas sebagai pengelompokan lokal yang didasarkan pada kedekatan 

dan kadang-kadang relasi tatap-muka (seperti pada komunitas lokal dan 

komunitas pekerja) 

2. Komunitas sebagai kelompok kepentingan seperti dalam komunitas 

penelitian, komunitas bisnis atau kelompokdengan karakteristik tertentu 

seperti komunitas etnis. Kita di Indonesia biasa menyamakan dengan 
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masyarakat, sehingga sering kita menggunakan istilah masyarakat bisnis 

atau masyarakat etnik tertentu. 

3. Kualitas relasi di dalamnya dalam bentuk keterikatan moral dan emosional 

seperti mengacu pada identitas, nilai-nilai dan tujuan besama, pengambilan 

keputusan scara patisipasif dan produksi simboliknya. (Iriantara, 2007:25). 

 

2).   Manfaat Community Relations 

 

Iriantara (2007:69) mengemukakan manfaat program community relations: 

1. Manfaat bagi individu pegawai 

a. Belajar metode alternatif dalam berbisnis 

b. Menghadapi tantangan pengembangan dan bisa berprestasi dalam lingkungan 

baru 

c. Mengembangkan keterampilan yang ada dan keterampilan baru 

d. Memperbaiki pengetahuan perusahaan atas komunitas lokal dan memberi 

kontribusi bagi komunitas lokal 

e. Mendapatkan persepsi baru atas bisnis 

2. Manfaat bagi organisasi penerima program 

a. Mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tak dimiliki 

organisasi atau tak memiliki dana untuk mengadakannya 

b. Mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan yang 

segar dan kreatif dalam memecahkan masalah 

c. Memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga elahirkan 

pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis 
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3. Manfaat bagi perusahaan 

a. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas 

bekerjasama komunitas 

b. Peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas 

c. Meningkatka pengetahuan tentang komunitas lokal 

d. Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta 

besar bagi perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa manfaat  community 

relations yang dibangun berdasarkan visi tanggung jawab sosial korporat itu memang 

bisa dipetik kedua belah pihak. Ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan bersama yang 

dikembangkan melalui berbagai program dan kegiatan PR. Karena itu penting untuk 

disasari bahwa program-program community relations bukanlah program dari 

perusahaan untuk komunitas melainkan program untuk perusahaan dan komunitas. 

 

3).  Proses dalam Communiy Relations 

 
Community relations pada dasarnya adalah kegiatan PR, maka langkah-

langkah dala proses PR pun mewarnai langkah-langkah dalam community relations.  

PR di sini lebih dimaknai sebagai kegiatan organisasi dan bukan proses komunikasi 

yang dilakukan organisasi dengan publiknya. Iriantara (2007:79) mengemukakan 

community relations dipandang berdasarkan dua pendekatan, yaitu: 

1. Dalam konsep PR lama yang memposisikan organisasi sebagai pemberi donasi 

2. PR memposisikan komunitas sebagai mitra. 
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  Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, dengan menggunakan tahapan-

tahapan dalam proses PR yang bersifat siklis maka program dan kegiatan community 

relations organisasi pun akan melalui tahapan-tahapan berikut: 

1. Pengumpulan fakta 

Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat kita cukup banyak. Mulai dari 

permasalaan lingkungan seperti polusi, sanitasi lingkungan, tercemarnya sumber 

air dan penggundulan hutan sampai dengan permasalahan ekonomi. Ada banyak 

sumber yang bisa digunakan untuk mengumpulkan fakta organisasi. Bisa juga 

fakta tersebut berasal dari proposal kegiatan sosial yang dikirimkan berbagai 

lembaga pada organisasi bisnis. 

2. Perumusan masalah  

Masalah sederhana bisa dirumuskan sebagai kesenjangan antara yang diharapkan 

dengan yang dialami, yang untuk menyelesaikannya diperlukan kemampuan 

menggunakan pikiran dan keterampilan secara tepat. 

3. Perencanaan dan pemrograman 

Bila membuat perencanaan yang baik berarti sudah menyelesaikan separuh 

pekerjaan. Dalam membuat rencana berarti mengandaikan sesuatu akan terwujud 

atau terjadi pada kemudian hari. 

4. Aksi dan komunikasi 

Aspek aksi dan komunikasi inilah yang menjadi watak membedakan kegiatan 

community relations dalam konteks PR dan bukan PR. Watak PRnya ditampilkan 

lewat kegiatan komunikasi. 
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5. Evaluasi  

Evaluasi merupakan keharusan pada setiap akhir program atau kegiatan untuk 

mengetahui efektivitas dan efisiensi program. Berdasarkan hasil evaluasi itu bisa 

diketahui apakah program bisa dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan 

melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. 

 

4).   Kebijakan Community Relations 

Iriantara (2007:91) menjelaskan bahwa Community Relations dijalankan sebuah 

organisasi bukan sebagai pemadam kebakaran tegangnya hubungan organisasi dan 

komunitasnya. Community relations merupakan sebuah program yang dilandasi 

kebijakan (policy) organisasi. Dengan memandang community relations sebagai 

kebijakan maka bisa tampak seberapa besar dan sebarapa jauh komitmen organisasi 

terhadap komunitasnya. Setiap organisasi tentu memiliki kebijaka sendiri. Misalnya 

ada organisasi yang memprioritaskan kebijakan community relations dengan 

memfokuskan pada sektor pendidika yang diwujudkan dalam bentuk pembagia buku 

ke perpustakaan sekolah atau memberikan bea siswa untuk para siswa  yang berasal 

dari keluarga yang tidak mampu. 

Kebijakan pada dasarnya seperti diuraikan Iriantara, (2007:92) merupakan 

pedoman umum untuk pengambilan keputusan pada seluruh organisasi. Dengan 

demikian bisa dilihat bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan pedoman umum 

yang menghubugkan antara perumusan strategi organisasi dan implementasi strategi 

tersebut. Strategi yang dirumuskan di atas kertas kemudian dijabarkan melalui 

kebijakan saat diterapkan. Kebijakan ini juga bisa merupakan tafsiran yang dilakukan 

bagian-bagian dalam organisasi untuk diimplementasikan pada tujuan dan objektiuf 

bagian-bagian dalam organisasi tersebut.  
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Sejalan dengan makin besarnya komitmen banyak perusahaan untuk 

menjalankan tanggung jawab sosial korporat, maka tantangan besar sesungguhnya 

dihadapi para praktisi humas. Community relations bukan lagi sekedar kegiatan 

pelengkap yang terkesan derajat prioritas kepentingannya berada di bawah media 

relation atau employee relation dan kalah penting dibandingkan dengan marketing 

communication atau corporate public relations. Dalam konsep lama seringkali 

community relations dipandang hanya merupakan bagian dari marketing 

communications, sehingga kegiatan community relation dijalankan demi perolehan 

keuntungan belaka. Kini sejalan dengan implementasi konsep tanggung jawab sosial 

korporat yang sudah dilaksanakan secara global dan sebagai respon terhadap 

tantangan global, community relations diarahkan pada tindakan-tindakan nyata yang 

manfaatnya bisa dirasakan baik oleh organisasi bisnis maupun komunitas. Kata kunci 

pelaksanaan program ini adalah berkelanjutan (Iriantara, 2007:182). 

 

3.  Citra 

a.  Pengertian Citra 

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. 

Pemahaman itu  sendiri muncul  karena adanya informasi. Menegakkan citra adalah 

salah satu tugas utama seorang praktisi Publik Relations dalam suatu organisasi atau 

lembaga yang diwakilinya agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan tidak 

melahirkan isu-isu atau ketidakpuasan yang dapat merugikan, karena biasanya 

kesalahpahaman  itulah yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Citra 

yang baik di maksudkan agar organisasi  dapat tetap hidup dan orang-orang di 

dalamnya dapat terus mengembangkan kreatifitasnya dan bahkan dapat memberi 
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manfaat dengan  lebih berarti bagi orang lain. Perhatian Publik Relations terhadap 

penegakkan citra berkaitan erat dengan  sikap (pendirian), dan opini orang perseorang 

di dalam kelompok-kelompok tertentu (Kasali, 1994:30) 

 Citra merupakan tujuan pokok sebuah lembaga atau perusahaan.  Pada 

dasarnya pengertian citra lebih bersifat abstrak (intangible),  tetapi wujudnya dapat 

dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran, dan pengertian baik semacam 

tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap 

personelnya (percaya, profesional) dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan 

yang baik. (Ruslan, 2008:50 ). 

 

b.  Macam-macam Citra 

  Menurut Anggoro (2002: 59)  ada beberapa macam citra yaitu: 

a.  Citra Bayangan (Mirror Image)  

Citra ini melekat pada orang-orang dalam atau anggota-anggota 

organisasi biasanya adalah pimpinannya mengenal anggapan pihak luar tentang 

organisasinya, dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh 

orang dalam mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini 

seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi. 

b.   Citra yang Berlaku (Current Image) 

Adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak luar mengenal suatu 

organisasi. Citra ini ditentukan oleh banyak sedikitnya informasi yang dimiliki 

oleh penganut atau mereka yang mempercayainya. Oleh karena itu, salah satu 

tugas pokok pejabat humas atau PR adalah menginterprestasikan sikap-sikap 
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pihak luar terhadap menejemen yang mungkin juga keliru menebak pandangan 

khalayak tersebut terhadapnya. 

c.    Citra yang Diharapkan (Wish Images)  

Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak menajemen. Citra ini juga tidak 

sama dengan citra yang sebenarnya. Biasanya citra yang di harapkan lebih atau 

lebih menyenangkan dari pada citra yang ada, walaupun dalam keadaan tertentu, 

citra yang terlalu baik juga bisa merepotkan. 

d.   Citra Perusahaan (Corporate Image)  

Adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan citra atas 

produk dan pelayanannya. Citra perusahaan ini terbentuk oleh banyak hal, hal-

hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain adalah 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan–keberhasilan 

di bidang keuangan yang pernah diraihnya, keberhasilan ekspor, hubungan 

industri yang baik, reputasi dalam pencipta lapangan kerja dalam jumlah yang 

besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab social, komitmen mengadakan 

riset dan sebagainya. 

e.    Citra Majemuk (Multiple Image) 

 Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan pegawai 

masing-masing unit dan pegawai masing–masing unit dan individu tersebut 

memiliki perangai dan prilaku sendiri-sendiri, sehingga secara sengaja atau tidak, 

mereka pasti memunculkan sesuatu yang belum atau sama dengan citra 

organisasi perusahaan secara keseluruhan. Untuk menghindari berbagai hal yang 

tidak diinginkan, variasi citra itu harus ditekan seminimal mungkin dan citra 



 

 

 

 

33 

 

perusahaan secara keseluruhan harus sitegakkan. Banyak cara itu antara lain 

misalnya dengan mewajibkan semua karyawan mengenakan pakaian seragam, 

menyamakan jenis dan warna mobil dinas, bentuk tokoh yang khas, sibol-simbol 

tertentu dan sebagainya. Dan ini disebut sebagai identitas perusahaan sebagai 

contohnya adalah masyarakat penerbangan. 

f. Citra yang baik dan yang buruk 

 Seorang  tokoh yang populer senantiasa menyandang reputasi yang baik 

sekaligus yang buruk. Keduanya bersumber dari adanya citra-citra yang berlaku 

yang bersifat negatif dan positif. Citra Humas yang ideal adalah impresi atau 

kesan yang benar, yakni sepenuhnya berdasarkan pengalaman, pengetahuan serta 

pemahaman atas kenyataan yang sesungguhnya. Itu berarti citra tidak 

seyogyanya “dipoles agar lebih indah dari warna aslinya”. Suatu citra biasanya 

bisa dimunculkan kapan saja, termasuk di tengah terjadinya musibah atau sesuatu 

yang buruk, caranya adalah dengan  menjelaskan secara jujur apa yang menjadi 

penyebabnya, baik itu informasi yang salah atau suatu perilaku yang keliru.  

Jefkins (2003) menyebutkan beberapa jenis citra (image). Berikut ini lima 

jenis citra yang dikemukakan, yakni: 

1. Citra bayangan (mirror image).  

 Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi biasanya 

adalah pemimpinnya mengenai anggapan pihak luar tentang organisasinya. 

2. Citra yang berlaku (current image).  

 Adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai 

suatu organisasi. 
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3. Citra yang diharapkan (wish image).  

 Adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen. 

4. Citra perusahaan (corporate image).  

 Adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra 

atas produk dan pelayanannya 

5. Citra majemuk (multiple image).  

Banyaknya jumlah pegawai (individu), cabang, atau perwakilan dari sebuah 

perusahaan atau organisasi dapat memunculkan suatu citra yang belum tentu 

sama dengan organisasi atau perusahaan tersebut secara keseluruhan. 

 

c.  Tolok Ukur Mencapai Sasaran Citra  

   Menurut Ruslan, (2008: 51), bahwa sasaran yang hendak dicapai oleh suatu 

lembaga atau perusahaan menguntungkan atau tidak (positif atau negatif) dapat di 

ukur dari beberapa target pokok yaitu: 

a. Kepercayaan  

  Kepercayaan lebih mengarah kepada kesan dan pendapat atau penilaian 

positif, yang bersifat pandangan pribadi atau individu yang bersangkutan terhadap 

suatu lembaga atau perusahaan. Jika kepercayaan  individu-individu tersebut 

terhimpun dalam jumlah publik atau masyarakat yang lebih luas, maka akan 

tercipta suatu citra (image). 

b. Realitas 

 Sasaran dan program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 

suatu lembaga atau organisasi bukan hanya tujuan khayalan atau tanpa hasil nyata. 

Tetapi tujuan di sini adalah realistis, jelas terwujut dapat diukur dan hasilnya dapat 

di pertanggung jawabkan dengan  perencanaan yang matang dan sistematis. Hasil 
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dan keuntungannya dapat di rasakan oleh semua pihak dan pada akhirnya, 

keberhasilan serta keuntungan tersebut bisa diraih, baik berupa nilai materiil 

maupun moril bagi perusahaan atau lembaga, karyawan, khalayak publiknya. 

c. Kerja Sama  

Kerjasama yang menimbulkan rasa saling mempercayai, saling 

menghargai dari berbagai pihak, baik perusahaan, karyawan maupun khalayak luas 

akan terasa bermanfaat apabila tujuan pokok program bisa tercapai dengan  sukses 

dan menguntungkan semua pihak. Hal ini semacam sirkulasi, suatu mekanisme 

sistem yang di mulai dari hal-hal yang pokok sehingga menghasilkan suatu  yang 

bermanfaat. 

d.  Mengikat Semua Pihak  

   Suatu rencana yang telah di buat dan di sepakati harus konsisten dapat 

dilaksanakan sampai tuntas dan berhasil. Hal ini merupakan komitmen yang 

mengandung asas “Konsensual” yang harus mengikat erat secara yuridis, teknis, 

maupun mekanis perencanaan dan penggiatan, mulai dari  awal program hingga 

akhir program dan kemudian dukungan dari para personel yang terlibat, baik 

publik internal maupun publik eksternalnya. Rencana juga harus berorientasi pada 

suatu tujuan tertentu dan menghasilkan sesuatu demi kepentingan bersama. 

 

F. Definisi Konsep 

1. Humas adaah sesuatu yang menerangkan keseluruhan komunikasi yang 

tercantum, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan 

semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang 

berlandasan pada saling pengertian (Jefkins, 2003:9). 
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2. CSR, Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR) muncul dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan 

kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang (Wahyudi & Azheri, 

2008:73). Dari kosep ini dapat dikemukakan bahwa perusahaan sudah 

menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan melaksanakan berbagai program 

yang dilakukan kepada masyarakat sekitar perusahaan. 

3. Citra perusahaan merupakan gambaran yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

tentang sesuatu yang terbentuk karena pemahaman bersama antara 

komunikator dan komunikasi akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri 

muncul karena adanya informasi citra berkaitan erat dengan persepsi, sikap 

dan opini orang per orang dalam kelompok publik (Kasali, 1994 :30). 

 

G.  Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe kualitatif dengan jenis 

penelitian diskriptif. Artinya penelitian bertujuan untuk membuat penjelasan data 

secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena dan realitas sosial yang 

terjadi pada daerah yang menjadi obyek peneliti. 

 

2.  Penentuan Informan 

Menurut Sugiono (2005:50) sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman 

dan guru dalam penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut informan dalam penelitian 

ini adalah 2 karyawan Bank BNI Cabang Probolinggo, dengan alasan 2 orang tersebut 

bisa mewakili peneliti dalam memperoleh data yang lebih lengkap tentang 
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pelaksanaan peran humas dalam perusahaan, kemudian 3 orang dari pihak masyarakat 

yang mengetahui tentang pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh Bank BNI. 

Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yakni sampel bertujuan. 

Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Karyawan bagian humas bank BNI Cabang Probolinggo memiliki banyak 

pengetahuan dan berbagai pengalaman yang cukup tentang pelaksanaan CSR 

yang dilakukan oleh Bank BNI Cabang Probolinggo. 

2. Masyarakat sekitar perusahaan yang mengetahui pelaksanaan CSR yang 

dilakukan Bank BNI Cabang Probolinggo kepada masyarakat sekitar 

3. Bersedia dijadikan sebagai informan, karena tidak semua karyawan dan 

masyarakat bersedia dijadikan informan dengan alasan mereka takut salah dalam 

mengeluarkan pendapatnya 

  

3.  Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di bank BNI Cabang Probolinggo, jalan suroyo no 6 

Kota Probolinggo dan masyarakat sekitar bank BNI. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

a.   Observasi 

Yakni peneliti terjun langsung pada objek penelitian agar dapat 

memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini peneliti 

mengadakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala, 

peristiwa ataupun perilaku obyek yang diteliti pada perusahaan. Observasi ini 
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bertujuan untuk mengetahui keadaan dalam perusahaan tersebut secara fisik 

yang sebenarnya dan data dikumpulkan untuk dicocokkan dengan hasil 

wawancara. 

b.   Wawancara Semi Terstruktur 

Wawancara dilakukan dengan kepala Humas PT. Bank BNI Probolinggo 

dan beberapa warga masyarakat sekitar yang memberikan keterangan yang 

menyangkut program-program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan 

dalam membangun citra perusahaan itu sendiri. Adapun macam-macam 

program community relations yang diadakan oleh PT. Bank BNI Probolinggo 

adalah dengan memberikan bantuan buku kepada masyarakat untuk 

menigkatkan pendidikan 

c.    Dokumentasi 

Dokumen yang didapat dalam penelitian ini adalah arsip-arsip tertulis berupa 

profil perusahaan, kepemilikan dan badan hukum, struktur organisasi. Teknik 

ini untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung perolehan data 

wawancara. 

 

5. Teknik Analisa Data 

 Setelah semua data terkumpul maka peneliti menggunakan analisa deskriptif 

kualitatif. Tehnik ini di lakukan untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang 

bersifat umum atau di tingkat permukaan namun relatif menyeluruh tentang apa yang 

tercakup di suatu fokus atau pokak permasalahan yang tengah di teliti, sehingga 

dengan analisis tersebut, peneliti berusaha menjelaskan  senyata-nyatanya tentang 

fakta yang ada di lapangan yang di peroleh pada waktu mengadakan penelitian.  
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Berpedoman pada tipe penelitian deskriptif, dimana setelah data terkumpul, 

proses selanjutnya adalah menyederhanakan melalui beberapa poses, baik pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan dan alih tulis untuk mudah dibaca dan dipahami dalam 

upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan 

pemaparan serta interpretasi secara mendalam dengan harapan dapat menarik 

kesimpulan dan verifikasi dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh dan bermanfaat 

untuk diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.  

Komponen-komponen dalam analisa data dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh 

peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, 

membuat gugus, membuat partisi, menulis memo. Selanjutnya dilakukan pilihan 

terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana 

yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data /  

proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir secara lengkap tersusun. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dimaksudkan  sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang 
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terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi 

peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan 

berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang 

terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat. 

3. Menarik Kesimpulan / verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

/ diverifikasi kebenarannya, kekokohannya, kecocokannya sehingga menjadi 

valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas 

dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga 

menjadi begitu seksama dan makna tenaga yang relatif lebih banyak dengan 

peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan 

salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

 


