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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Public Relations 

Public Relations adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang 

sangat penting. Setiap orang pasti melakukan fungsi humas baik untuk 

kepentingan dirinya sendiri, orang lain, kelompok, organisasi dan masyarakat. 

Menurut Morissan (2010) Paling tidak ada empat hal utama yang membuat 

Public Relations diakui sebagai bagian dari ilmu komunikasi yaitu : 

1. Kapasitas dalam mengelola informasi diluar media berdasarkan 

pertimbangan kepentingan yang paling memungkinkan sehingga informasi 

dapat di manfaatkan oleh masyarakat. 

2. Kapasitas dalam mengelola informasi melalui media massa, sehingga 

informasi dapat disebarluaskan kepada segmen-segmen masyarakat yang 

masyarakat yang diinginkan. 

3. Kapasitas dalam melakukan pencitraan terhadapseluruh aktivitas 

komunikasi komunikasi untuk membangun reputasi manajemen yang 

diinginkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu terjadi subtansi 

keberadaan Public Relations itu sendiri. 

4. Penegelolaan semua aspek komunikasi itu juga memberi kapasitas pada 

Public Relations untuk bernegoisasi dengan pihak-pihak tertentu  

Definisi mengenai Public Relations yang dikemukakan oleh Muslimin (2004:4),  

“Public Relations adalah suatu kegiatan untuk menanamkan dan 
memperoleh pengertian, god will, kepercayaan, penghargaan dari public 
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relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang 
harmonis antara suatu badan dengan publiknya, usaha untuk memberikan 
atau menanamkan kesan yang menyenangkan, sehingga akan timbul opini 
publik yang menguntungkan bagi perusahaan”. 

 Pendapat lain mengenai Public Relations  di kemukakan oleh Hermawan 

(2012: 152-153) bahwa  Public Relations adalah fungsi menejemen yang memiliki 

ciri yang terencana dan kontinu melalui organisasi untuk memperoleh pengertian, 

simpati, dan dukungan. Public Relations bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan 

masyarakat untuk menerima sebuah situasi. Public Relations diharapkan untuk 

mebuat program-program dalam mengambil tindakan secara sengaja dan 

terencana dimana secara operasional humas bertugas membina lingkungan yang 

harmonis antara organisasi dan publiknya  

 Menurut Scott M.Cutlip (2007: 6) dalam Mariana (2012) secara umum 

Public Relations adalah menjalankan fungsi manajemen yang membangun  dan 

mempertahankan hubungan  yang baik dan bermanfaat anatar organisasi tersebut. 

Konsep peranan petugas public relations yang dikembangkan oleh Broom, 

kemudian dikembangkan oleh Broom dan Smith, yaitu peran public relations 

merupakan salah satu kunci penting untuk pemahaman fungsi public relations 

komunikasi organisasi.  

 Menurut Frank Jefkins dalam Morissan (2010: 8) terdapat begitu banyak 

definisi humas, namun ia sendiri memberikan batasan humas yaitu, “sesuatu yang 

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun 

keluar antara suatu organisasi dengan khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.” Menurutnya, 
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Humas pada intinya senantiasa berkenan dengan kegiatan penciptaan pemahaman 

melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan 

muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif. 

Apa saja yang harus dilakukan humas dalam melakukan pekerjaanya. 

Menurut Dominick dalam (Morissan 2010: 8) humas mencakup hal- hal sebagai 

berikut :  

1 Humas memiliki kaitan erat dengan opini publik 

Humas berupaya untuk mempengaruhi public agar memberikan opini yang 

positif bagi perusahaan, disisi lain humas harus berupaya mengumpulkan 

informasi dari khalayak dan melaporkan kepada manajemen jika informasi 

itu memiliki pengaruh terhadap keputusan manajemen. 

2 Humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi 

Praktisi humas bertanggung jawab menjelaskan tindakan perusahaan 

kepada khalayak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Humas merupakan fungsi manajemen 

3 Humas berfungsi membantu manajemen dalam memetapkan tujuan yang 

hendak di capai serta menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Humas juga 

harus memiliki kegiatan yang terencana dengan baik. 

Menurut Hermawan, (2012: 157) Fungsi Humas menurut Bernays, humas 

memiliki fungsi berikut :  

a) Memberikan penerangan kepada publik. 

b) Melakukan persuasi kepada publik untuk mengubah sikap dan tingkah 

laku publik. 
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c) Upaya untuk menyatukan sikap dan perilaku suatu lembaga sesuai dengan 

sikap dan perubahan masyarakat, atau sebaliknya. 

  Public Relations Menurut Hairunnisa (2015:41) adalah kegiatan yang 

membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar 

perusahaan, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan. Hal ini 

dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Seorang Pablic Relations 

Organisasi/Perusahaan harus dapat membengun komunikasi yang baik dengan 

warga setempat, mengkomunikasikan program-program yang dijalankan 

perusahaan, dan lain sebagainya. Kegiatan dan kebijakan yang dilakukan 

perusahaan dan dikomunikasikan warga agar dapat menimbulkan efek dan gejala. 

Oleh sebab itu peran Public Relations sangat dibutuhkan. 

Dari definisi -definisi di atas disimpulkan bahwa peran Public Relations 

adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan atau di kembangkan oleh seseorang 

organisasi, perusahan, dalam proses aktivitas yang bertujuan untuk menjalin 

komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi.  Dengan bertujuan 

menciptakan opini publik yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dengan 

secara tepat dan terus menerus, yang menguntungkan kedua belah pihak, dan 

menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, 

bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, 

dan citra yang baik dari publiknya.  

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html
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2.2 Perencanaan Public Relations 

 Dalam public relations, ada dua sasaran yang menjadi ruang lingkup 

public relations yakni publik internal dan publik exsternal. Publik internal adalah 

publik yang berada dalam sebuah organisasi/lembaga, misalnya karyawan, para 

manajer, top manajement, dan para pemegang saham. Sedangkan publik eksternal 

adalah publik yang berada di luar organisasi/lembaga, misalnya. pemerintahan 

dan masyarakat (Hairunnisa, 2015:31). 

Proses perencanaan dan penetapan program Public Relations menurut 

Morissan (2010:137) yakni mencakup langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Menetapkan peran dan misi, yaitu menentukan sifat dan ruang lingkup   

tugas yang akan dilakukan. 

2) Menentukan wilayah sasaran, yaitu menentukan dimana harus menentukan 

waktu, tenaga dan keahlian yang dimiliki. 

3) Mengidentivikasi dan menentukan indikator evektivitas dan setiap 

pekerjaan dan menentukan faktor-faktor  yang akan mempengaruhi tujuan. 

4) Memilih dan menentukan sasaran atau hasil yang ingin di capai. 

5) Mempersiapkan rencana tindakan yang terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Programing, melakukan urutanyang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 

b. Pejadwalan, menentukan waktu yang diperlakukan untuk 

melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. 
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c. Anggaran, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan. 

d. Pertanggung jawaban, menetapka siapa yang akan mengawasi 

pemenuhan tujuan sudah tercapai atau belum. 

e. Menguji dan merevisi rencana sementara. 

6) Membangun pengawasan, yaitu memastikan tujuan yang akan dipenuhi. 

7) Komunikasi, menentukan komuinikasi organisasi yang diperlakukan untuk 

mencapai pemahaman serta komitmen pada enam langkah tersebut. 

8) Pelaksanaan, memastikan persetujuan diantara semua pihak mengenai 

komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan upaya yang sudah 

tentukan, pendekatan apa yang paling baik, siapa saja yang perlu 

dilibatkan, dan langkah atau tindakan apa yang harus segera dilakukan. 

Berdasarkan hal di atas kegiatan Public Relations dapat dijalankan dengan 

efektif yaitu dengan menentukan perencanaan apa saja yang akan digunakan. 

Setelah menetapkan misi dan peran, menentukan wilayah sasaran, 

mengidentivikasi dan menentukan indikator setiap perusahaan, memeilih dan 

menentukan sasaran, mempersiapkan rencara atau tindakan,membangun 

pengawasan, menentukan komunikasi, pelaksanaan. Karena dengan menentukan 

perencanan, perusahaan dapat melaksanakan program-program yang dapat 

menimbulkan penafsiran yang positif terhadap public.  

2.3 Tujuan Public Relations 

Tujuan  Public Relations menurut Kriyantono, (2008: 6) adalah, (goals) 

merupakan suatu yang ingin di capai, dituju dan di raih. Seorang praktisi public 
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relations harus merumuskan tujuan secara jelas, spesifik dan dinyatakan dalam 

bentuk tertulis tentang apa saja yang mesti di capai devisi public relations. Karena 

public relation berfungsi dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi, maka pada 

dasarnya tujuan public relations adalah tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan tersebut 

diimplementasikan ke dalam program-program public relations. 

Menurut Kriyantono (2008:7) Tujuan kegiatan public relations pertama 

kali adalah berupaya menciptakan saling pengertian antara perusahaan dan 

publiknya. Melalui kegiatan komunikasi diharapkan terjadi hubungan yang baik 

antara perusahaan dan publiknya. Perusahaan harus mampu memahami kondisi 

nyata publiknya. Publik relations harus memulai aktivitasnya dengan bertanya 

misalnya, “apa yang sedang di lakukan perusahaan untuk publiknya”?, demikian 

sebaliknya publik harus mempunyai informasi yang cukup tentang perusahaan 

misalnya “apa atau sedang  yang di lakukan oleh perusahaan?” 

Menurut Edward L.Bernay dalam  Ruslan (2007: 18) terdapat 3 fungsi utama 

Humas yaitu:  

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat 

2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

3. Berupaya untuk mengintergrasikan sikap dan perbuatan suatu 

badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya. 
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Fungsi dan tujuan ruang pekerjaan public relations Menururt Kriyantono 

(2008:23) yakni  secara sederhana pekerjaan yang biasa dilakukan public relations 

dapat disingkat menjadi PENSILS, yaitu:  

a. Publication & Publicity, yaitu menegenalkan perusahaan kepada publik. 

b. Events, mengorganisasi event atau kegiatan sebagai upaya membentuk 

citra. 

c. News, seorang public relations adalah menghasilkan informasi kepada 

publik. 

d. Community involvement, public relations mesti membuat program-

program yang ditunjukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau 

masyarakat sekitarnya. 

e. Indentity media, merupakan pekerjaan public relations dalam membina 

hubungan dengan media (pers). Media butuh public relations sebagai 

sumberberita sebagai sarana penyebar informasi serta petunjuk opini 

publik. 

f. Lobbying, public relations sering melakukan persuasi dan negoisasi 

dengan berbagai pihak. 

g. Social Investement, pekerjaan public relations membuat program-program 

yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. 

Menurut Hairunnisa (2015:28) Public relations adalah sebuah kegiatan 

yang sangat identik dengan kegiatan berkomunikasi yang baik. Tujuan seorang 

public relations pada dasarnya untuk membentuk dan menjaga hubungan baik 

serta harmonis di mata publiknya. Menurut Dimock Marshall dalam Hairunnisa 

(2015:28), 
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“tujuan public raltions dibagi menjadi dua, secara positif dan defensif. Secara 
positif yaitu berusaha menambah penilaian dan goodwill suatu organisasi. 
Sedangkan secra defensif berusaha untuk membela diri terhadap masyarakat yang 
bernada negatif”. 

 Hairunnisa (2015: 28) menyebutkan bahwa Secara universal tujuan public 

relations adalah sebagai berikut 

a) Menciptakan citra yang baik 

b) Memelihara citra yang baik 

c) Meningkatkan citra yang baik 

d) Memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun atau rusak. 

Untuk menciptakan langkah-langkah diatas menurut Untung (2009: 11), ada 

lima faktor  penting, yang mempengaruhi implementasi Public Relations melalui 

Corporate Social Responsibility : 

1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia. 

2. Enviromens yang berbicara tentang lingkungan. 

3. Good corporate governance. 

4. Social cohesion artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

5. Economic strength atau pemberdayaan lingkungan menuju kemandirian di 

bidang ekonomi 

Dengan melihat beberapa devinisi diatas, Public Relations memiliki tujuan 

(goals) yang ingin dicapai guna menguntungkan perusahaan. Dengan 

menciptakan citra yang postif di masyarakat melalui program-program yang 

bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. Karena dengan citra 
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perusahaan yang baik, sebuah perusahaan akan mudah melalukan beroperasinya 

pabrik. kemudian kesuksesaan perusahaan dapat dilihat dan di rasakan oleh 

masyarakat juga. 

2.4 Peran Public Relations  

 Public Relations mempunyai peranan yang penting dalam mengefektifkan 

organisasi dengan membangun hubungan jangka panjang dengan lembaga-

lembaga strategis. Menurut Dozier D.M dalam Ruslan (2007: 19) Peranan Public 

Relations dapat dibagi menjadi 4 kategori : 

1. Penasehat Ahli 

Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki 

kemampuan tinggi dapat membantu mencarian solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publiknya. 

2. Fasilitator Komunikasi 

Praktisi Public Relations bertindak sebagai komikator atau mediator untuk 

membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang 

diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. 

3. Fasilitator Proses Pemecah masalah 

Peranan praktisi Public Relatons dalam proses persoalan public relations 

ini merupakan bagian dari tim manajemen. Dalam menghadapi persoalan 

maka di bentuk suatu tim dikoordinir praktisi ahli PR khusus untuk 

membantu organisasi/perusahaan yang tengah menghadapi atau mengatasi 

persoalan krisis tertentu. 

4. Teknisi Komunikasi 
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Peranan communication technicians ini menjadikan praktisi Public 

Relation yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi.  

Dalam implementasi CSR pablic relations mempunyai peran penting baik 

secara internal maupun eksternal. Dalam konteks pembentukan citra perusahaan, 

di semua bidang pembahasan boleh dikatakan PR terlibat didalamnya. di mana 

CSR pada dasarnya adalah kegiatan PR, sehingga langkah-langkah dalam proses 

PR pun mewarnai langkah-langkah program CSR yang merupakan bagian dari 

Departement Public Relations. Berikut adalah keterangan masing-masing dari 

peran public relations menurut Soemirat (2007:90) : 

1. Fact finding adalah mencari data dan mengumpulkan fakta sebelum 

melakukan tindakan. Misalnya PR sebelum melakukan sesuatu kegiatan 

harus terlebih dahulu mengetahui misalnya: apa yang diperlukan publik, 

siapa saja yang termasuk kedalam publik bagaimana keadaan publik 

dipandang dari beberapa faktor. 

2. Planning adalah berdasarkan fakta membuat rencana tentang apa yang 

harus dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah. 

3. Communicating adalah rencana yang disusun dengan baik sebagai hasil 

pemikiran yang matang berdasarkan fakta/data, kemudian 

dikomunikasikan atau dilakukan kegiatan operasional. Kegiatan sebagai 

bagian dari program merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk 

mewujudkan program guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.  



20 
 

4. Evaluation adalah mengadakan evaluasi tentang suatu kegiatan, apakah 

tujuan sudah tercapai, evaluasi ini dapat di lakukan secara kontinyu. Hasil 

evaluasi ini menjadi dasar kegiatan PR berikutnya. 

Menurut Butterick (2012:95) salah satu yang telah dilakukan Perusahaan 

untuk meningkatkan reputasinya adalah dengan melakukan program Corporate 

Social Responcibility (CSR).  Ada sejumplah besar kepentingan dalam CSR dan 

PR menjadi penasehat spesialis yang akan memberi banyak saran kepada 

perusahaan tentang bagaimana mengimplemantasikan suatu program CSR. CSR 

membantu perusahaan agar reputasinya baik di mata stakeholders dengan 

melakukan sesuatu yang berharga dan bermanfaat.  

Menurut Kriyantono (2008: 20-21) dengan Membentuk goodwill dan 

kerjasama pada tahap ini public relations sudah pada tindakan nyata, artinya 

sudah tercipta jalinan kerja sama dalam bentuk perilaku tertentu yang mendukung 

keberhasilan tertentu. Goodwill dan kerja sama dapat terwujud karena ada inisiatif 

yang dilakukan berulang-ulang oleh public relations perusahaan untuk 

menanamkan saling pengertian dan kepercayaan pada publiknya. Kemudian 

diikuti tindakan nyata perusahaan untuk komitmen mewujudkan kepentingan 

publik. Tujuan menciptakan kerjasama berarti membantu perusahaan dan publik 

untuk saling beradaptasi satu sama lain.  

Public relations adalah upaya untuk menciptakan kerjasama dengan 

masyarakat misalnya kegiatan program Corporate Social Responsibility. Ditarik 

dari kesimpulan menurut Kriyantono (2008: 20-21) bahwa public relations 

merupakan kegiatan yang bertujuan mengkomunikasikan  5W 1H :  
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- Siapa kita (who) 

- Apa yangkita kerjakan(what) 

- Mengapa kita mengerjakanya (why) 

- Kapan kita menegerjakanya (when) 

- Dimana public akan menerima informasi tentang kita (where) 

- Bagaimana kita berada dengan pesaing (how)  

2.5 Konsep Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibilty Menurut (Untung, 2009:1) adalah 

komitmen perusahaan bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitik beratkan pada kesimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

sosial, dan lingkungan. Corporate Sosial Responsobility sebagai suatu konsep 

yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam 

pemberdayaan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat (community development) menurut Hermawan 

(2012:158-159) adalah merupakan kegiatan pengembangan masyarakat yang 

diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-

ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya. 

Sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dengan kehidupan dan kesejahteraan 

yang lebih baik.  Program permberdayaan masyarakat memiliki tiga karakter 

utama yaitu: 

1) berbasis masyarakat (community bassed),  

2) berbasis sumberdaya setempat (local resource based) dan  
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3) berkelanjutan (sustainable).  

“Dua sasaran yang ingin di capai yaitu : sasaran kapasitas masyarakat dan 
sasaran kesejahteraan masyarakat. Sasaran pertama berkapasitas 
masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) 
agar anggota masyarakat dapat ikut proses produksi atau institusi 
penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak 
membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan 
(sustainability) dan kerja sama (coorperation), kesemuanya berjalan 
secara simultan”. 
 

Pendapat lain mengenai Corporate Social Responsibility dikemukakan 

oleh Wibisono (2007:7) bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan 

sebagai komitmen dunia usaha terus menerus bertindak secara etis, beroperasi 

secara legal dan berkontribusiuntuk meningkatkan ekonomi, bersamaan dengan 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 

meningkatkan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Dalam 

konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai  “tanggung jawab sosial 

Korporasi”  atau “ Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus)”. Konsep ini 

menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap 

aspek sosial serta lingkungan. 

  Wibisono (2007:32-36) menyebutkan bahwa CSR yang kreatif lebih 

mudah di pahami dan dioperasionalkan adalah pengembangan konsep Triple 

Bottom Line.  Konsep 3P digagas oleh Elkington dalam bukunya (1997) 

Canninbals With Forks: Triple Bottom Line of Twentieth Century Business, yang 

menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan 

ekonomi belaka (profit) dan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut 

berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 
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a. profit, yaitu perusahaan tetep harus berorientasi untuk mencari 

keuntungan ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk 

beroperasi dan berkembang. 

b. People, yaitu perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap 

kesejahteraan manusia. 

c. Planet, yaitu perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

berkelanjutan. 

Melihat beberapa devinisi di atas, dapat disimpilkan bahwa kegiatan Corporate 

Sicial Responcibility merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan 

kepada masyarakat sekitar prusahaan maupun luar perusahaan yang bertujuan 

untuk agar perusahaan di terimah oleh masyarakat dan masyarakat juga 

meningkatkan ekonominya. Kemudian konsep 3P Profit, People, Planet   yang di 

pakai peneliti adalah konsep menurut Wibisono. 

2.6 Konsep Kemitraan 

Komunitas dan masyarakat yang tinggal, dan hidup, dan berusaha di 

sekitar lokasi perusahaan adalah salah satu stakeholders eksternal yang sangat 

penting. Komunitas atau masyarakat inilah stakeholders utama perusahaan yang 

terkait dengan implementasi CSR. Peran masyarakat terutama komunitas lokal 

sangat menentukan dalam upaya perusahaan memperoleh rasa aman dan 

kelancaran dalam berusaha. Peran serta mereka merupakan salah satu kunci 

sukses dalam penerapan program CSR. Bentuk peran masyarakat adalah 

memberikan informasi, saran, masukan atau pendapat untuk menentukan program 

CSR (Wibisono, 2007:102). 
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Kenyataan membuktikan bahwa masih banyak perusahaan yang belum 

menyadari pentingnya membangun kemitraan. Akibatnya, program CSR yang 

digelar lebih banyak yang bersifat charity dan berjangka pendek. Dengan melalui 

konsep CSR, perusahaan tidak lagi sekedar membagi-bagikan sumbangan berupa 

uang atau barang kepada komunitas atau masyarakat. Melainkan lebih sebagai 

mitra untuk komunitas atau masyarakat dalam mencapai kemajuan ekonomi 

(Wibisono, 2007:114). 

Melihat hal diatas, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan adalah 

stakeholders utama perusahaan terkait dengan implementasi CSR, agar 

masyarakat tetap sejahtera dengan adanya perusahaan, kegiatan CSR yang di 

berikan oleh masyarakat sekitar perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

ekonomi, sehingga di perusahaan tindak hanya memberikan bantuan berupa uang 

atau invrastruktur tetapi juga memikirkan jangka panjang ekonomi masyarakat, 

misalnya dengan melakukaan pembinan/penyuluhan dengan potensial yang 

dimiliki warga setempat. 

2.7 Perencanaan Corporate Social Responsibility 

Perencanaan CSR menurut Wibisono (2007: 121-123) menyebutkan bahawa 

dalam menerapkan CSR menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap perencanaan 

“Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu Awareness 

Building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran 
mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. CSR 

Assessement, merupakan upaya untuk memetakan kondisi 
perusahaan dan mengindentifikasi aspek-aspek  yang perlu 
mendapatkan priyoritas perhatiandan langkah-langkah yang tepat 
untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi 
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penerapan CSR secara efektif. Dan langkah selanjutnya adalah 
membangun CSR Manual. CSR Manual Building, merupakan 
dasar untuk penyusuan manual atau pedoman implementasi CSR. 
Manual ini merupakan inti dari perencanaan, karena manual inilah 
kitab suci yang memberikan petunjuk pelaksanaan CSR bagi 
komponen perusahan. Pedoman ini diharapkan mampu 
memberikan pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan 
guna tercapainya pelaksanaan program terpadu efektif dan 
efesien”. 
 

2. Tahap Implementasi 

“Tahap implementasi ini terdiri atas tiga langkah utama yakni, 
sosialisasi, pelaksanan, internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk 
memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai 
beberapa aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya 
mengenai pedoman penerapan CSR. 
Tujuan sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan di 
implementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh 
komponen perusahaan. Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya harus 
berjalan sesuai pedoman CSR, berdasar roadmap yang telah 
disusun. Sedang internalisasi adalah mencakup upaya-upaya untuk 
memperkenalkan CSR didalam seluruh proses bisnis perusahaan”. 
 

3. Tahap Evaluasi 

Setelah program CSR di implementasikan, langkah berikutnya adalah 

evaluasi program. Seharusnya evaluasi dilakukan bila program berhasil 

ataupun gagal. Evaluasi dapat membantu perusahaan untuk memetakan 

kembali kondisisan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi 

CSR sehimgga dapat mengupayakan perbaikan yang perlu berdasarkan 

rekomendasi yang diberikan. 

4. Pelaporan 

pelaporan berfungsi untuk membantu sistem informasi baik keperluan proses 

pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. 
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Menurut Untung (2009: 6-7) Comunication Development merupakan 

bentuk perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan idealnya bermanfaat untuk 

masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat 

setempat yang notabene miskin agar tidak terbatas dari kemiskinan.sebenarnya 

apa yang diharapkan CSR? Selain memberdayaan masyarakat, dari sisi 

perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Tampak bahwa 

manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 

b. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

d. Melebarkan akses sumberdaya bagi operasional usaha. 

e. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembangunan limbah 

g. Memperbaiki hubungan dengan stekeholders. 

h. Meningkatkan semangat produktivitas. 

i. Peluang mendapatkan penghargaan  

 Tujuan Corporate Social Responcibility menurut Untung (2009: 9-11)  

(CSR) adalah pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. 

Permberdayaan masyarakat bertujuan mengreasikan masyarakat mandiri. Tujuan 

CSR bukan untuk memanja masyarakat, karena itu akan membuat pembodohan 

masyarakat. CSR bukanlah suatu bentuk kegiatan pengiriman ‘paket bantuan 

sembako’ kepada masyarakat di sekitar peruasaan tetapi lebih pada kegiatan- 

kegiatan yang mendidik sehingga masyarakat dapat memutuskan apa yang mereka 

butuhkan dan bagaimana partisipasi mereka dalam proses kegiatan. 
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 Melihat tahapan-tahapan dalam perencanaan CSR dapat dilakukan dengan 

beberapa tahapan perencanaan CSR. Terdapat empat tahapan Perencanaan CSR 

menurut Wibisono (2007: 121-123) yaitu: tahap perencanaan, tahap implementasi, 

tahap evaluasi, dan pelaporan. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan pola 

pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan guna tercapainya pelaksanaan 

program terpadu efektif dan efesien. Dengan begitu perusahaan dapat 

mewujudkan tanggung jawab sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 

Melihat hal diatas, Peran keterlibatan seorang Public Relations dalam 

menjalankan program CSR sangat di perlukan, dalam pelaksanaan program 

selama berlangsung. Program yang disusun dalam bentuk jangka pendek maupun 

panjang dengan harapan memiliki reputasi yang baik di mata publik. Reputasi 

dibedakan dengan image mengingat reputasi tidak dapat dibentuk dalam waktu 

singkat. Reputasi adalah sebagai kepercayaan, penghormatan, perasaan yang 

positif dan penilaian keseluruhan dari pengamat terhadap perusahaan. 

 


