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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Public Relations 

Sebuah organisasi baik profit maupun non profit terdiri dari beberapa divisi. 

Tiap divisi memiliki  peran dan fungsi yang berbeda dalam mengoprasionalkan 

sebuah organisasi atau perusahaan. Salah satu divisi yang terdapat dalam struktural 

organisasi ialah Public Relations. 

1.1.1 Public Relations dalam Industri  

The British Institute of Public Relations mendefinisikan public relations 

sebagai : an effort to establish and maintain mutual understanding between 

organization and its public (suatu upaya untuk membangun dan mempertahankan 

saling pengertian antara organisasi dan publiknya) (Cutlip-Center-Broom dalam 

Morissan, 2008:7). Konsep lainnya dari PR adalah sebagai “jembatan” antara 

perusahaan atau organisasi dengn publiknya, terutama tercapainya mutual 

understanding (saling pengertian) antara perusahaan dengan publiknya (Ardianto, 

2009:2). Menurut Public Relations Society of America (PRSA) Public Relations 

membantu masyarakat kita yang kompleks dan pluralistik dalam mengambil 

keputusan dan berfungsi pada terciptanya saling pengertian diantara kelompok dan 

institusi terkait. Public relations ini berusaha mengharmoniskan publik dengan 

kebijakan publik (Lattimore, 2010:4). 

Pada paparan diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup public relations 

mencakup bagaimana organisasi/perusahaan berkomunikasi dengan publiknya, 
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baik internal maupun eksternal. Komunikasi yang dimaksudkan pada proses public 

relations disini adalah komunikasi dua arah yang terbentuk antara 

organisasi/perusahaan kepada publik, serta timbal balik dari publik kepada 

organisasi/perusahaan. Proses komunikasi timbal balik inilah yang nantinya 

diharapkan dapat menciptakan mutual understanding (saling pengertian) antara 

kedua belah pihak. 

Public relations industri tidak dapat dilepaskan dari prinsip ekonomi, yakni 

berorientasi untuk selalu memperoleh keuntungan (profit oriented) (Ardianto, 

2009:5). Dijelaskan dalam Morissan (2008:86) peran spesifik humas dalam 

lembaga profit adalah mendukung upaya-upaya peningkatan laba perusahaan. 

Misalnya dengan publik internal, humas mengupayakan program komunikasi yang 

mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk bekerja sesuai standart yang 

diharapkan manajemen; meningkatkan komitmen manajemen pada tanggung jawab 

organisasi baik pada publik internal dan eksternal sehingga organisasi selalu 

mengeluarkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap publik 

eksternal, tugas humas pada organisasi profit adalah menyampaikan 

tanggungjawab organisasi kepada masyarakat luas sehingga imej dan reputasi 

produk, jasa dan perusahaan semakin positif di masyarakat. Masyarakat pun pada 

akhirnya akan memilih produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang kredibel dan 

memiliki reputasi baik. 

Akan tetapi lebih daripada memperoleh keuntungan  secara materiil yang besar 

dari masyarakat, public relations dalam industri diharapkan mampu 

mempertimbangkan kebutuhan dari tiap-tiap stakeholders dalam pembentukan 
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strategi PR hingga terciptanya image positif dan kepercayaan satu sama lainnya. 

Ardianto (2009:5) menganalogikan jika PR industri berkembang seiring dengan 

beberapa hal yaitu, peran masyarakat dalam keikutsertaan pembuatan keputusan, 

kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi sangat 

cepat, dan peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan pembaruan 

di bidang ekologi, sumber energi, ketersediaan SDA. Hal tersebut menyadarkan 

kalangan industri dan bisnis untuk turut serta memperhatikan dan melibatkan 

peranan masyarakat terhadap keputusan perusahaan. Kusumastuti dalam Ardianto 

(2009-6) berpendapat jika hubungan timbal balik yang merupakan ciri dari konsep 

PR, dunia industri dan bisnis pada akhirnya memiliki kesadaran akan tanggung 

jawab dalam memelihara ketertiban, pertahanan, konservasi alam, dan ekonomi. 

Public relations perusahaan adalah sebuah wahana yang dengannya 

perusahaan berusaha meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan usahanya. 

Public relations perusahaan yang efektif memuluskan dan meningkatkan 

operasional perusahaan serta sekaligus meningkatkan penjualan. Public relations 

ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengantisipasi serta beradaptasi 

dengan tren dan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Public relations 

merupakan alat yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan lingkungan 

operasi mereka (Lattimore, 2010:407). 

Public relations dalam dunia bisnis memiliki penyebutan atau nama lain, 

seperti Public Affairs, Corporate Communication, Corporate Secretary, Corporate 

Relations, Public Information, Corporate Affairs dll. Namun apapun istilah yang 

digunakan tidak membedakan konsep dasar maupun fungsi public relations pada 
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setiap organisasi profit maupun nirlaba, organisasi besar maupun kecil, baik lokal 

maupun global. 

1.1.2 Fungsi & Tugas Public Relations 

Menurut Betrand R. Canfield dalam Effendy (1993:137) 3 fungsi seorang 

public relations yakni : 

1. Mengabdi kepada kepentingan umum 

(It should serve the publics interest) 

2. Memelihara komunikasi yang baik 

(Maintain good communication) 

3. Menitik-beratkan moral dan tingkah-laku yang baik 

(And stress good morals and manners) 

Seorang public relations memiliki tugas untuk melayani publik, menjalin 

hubungan yang harmonis kepada setiap publiknya baik internal maupun eksternal. 

Hubungan harmonis ini diperlukan untuk membantu organisasi maupun perusahaan 

dalam mencapai tujuan. Komunikasi yang baik dibutuhkan oleh setiap praktisi 

public relations untuk berhubungan dengan berbagai stakeholders. Mengingat jika 

dengan berkomunikasilah public relations bekerja. Komunikasi yang baik bagi 

public relations ialah two way traffic atau komunikasi dua arah. Hal ini diperlukan 

bagi humas untuk mengetahui timbal balik yang diberikan oleh setiap 

komunikannya. 

Pada praktiknya seorang public relations kerap dihadapkan pada permasalahan 

yang sejatinya memancing emosi. Manakala humas harus berhadapan dengan opini 
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publik yang tidak dapat diprediksi serta efek yang diharapkan oleh perusahaan dari 

publik tidak sesuai. Maka fungsi humas tetaplah merupakan cerminan citra baik 

daripada organisasi atau perusahaan yang diwakilinya. Oleh karenanya perlu 

memiliki good morals and manners. 

Mengenai tugas dari seorang public relations menurut Rumanti (2002:39) 

terdapat lima pokok tugas public relations sehari-hari sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaiaan 

informasi secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada 

publik, supaya publik mempunyai pengertian yang benar tentang 

organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan yang dilakukan. 

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

umum atau masyarakat. Di samping itu, menjalankan dan 

bertanggung jawab terhadap kehidupan kita bersama dengan 

lingkungan. 

3. Memperbaiki citra organisasi. Bagi PR, menyadari citra yang baik 

tidak hanya terletak pada bentuk gedung, presentasi, publikasi, dan 

seterusnya, tetapi terletak pada (1) bagaimana organisasi bisa 

mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, 

mengadakan perkembangan secacar berkesinambungan yang 

selalu terbuka untuk dikontrol, dan di evaluasi; (2) dapat dikatakan 

bahwa citra tersebut merupakan gambaran komponen yang 

kompleks. 



13 
 

4. Tanggung jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk 

bertanggung jawab terhadap semua kelompok yang berhak 

terhadap tanggung jawab tersebut. Terutama kelompok publik 

sendiri, publik internal, pers. 

5. Komunikasi, PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, 

komunikasi timbal balik, maka, pengetahuan komunikasi menjadi 

modalnya. 

 

1.2 Khalayak  

Pekerja humas dalam menjalankan fungsinya tentu berhubungan dengan 

khalayak demi terciptanya hubungan baik. Seperti yang diketahui bahwa setiap 

perusahaan tidak dapat terlepas dari stakeholders atau khalayaknya. Publik tersebut 

dipetakan menjadi dua yaitu: 1) Publik internal seperti pemegang saham, 

manager/top eksekutif, karyawan dan keluarga karyawan; 2) Publik eksternal 

meliputi konsumen, masyarakat sekitar, distributor, pemerintah, investor, serta 

media. Frank Jefkins dalam Morissan (2008:162) mengidenifikasi adanya delapan 

khalayak utama perusahaan yaitu: a) masyarakat luas; b) calon pegawai atau 

anggota; c) para pegawai atau anggota: d) pemasok; e) masyarakat keuangan; f) 

distributor; g) konusmen; dan h) pemimpin pendapat umum. 

Organisasi atau perusahaan pasti selalu berhubungan dengan khalayaknya. 

Namun demikian, dewasa ini praktisi humas sudah harus memfokuskan 

pekerjaannya pada khalayak tertentu saja, ini berarti tidak semua khalayak harus 

dilayani. Khalayak humas, yaitu kelompok atau orang-orang yang berhubungan 
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atau berkomunikasi dengan perusahaan, baik khalayak internal maupun eksternal, 

pada dasarnya sangat luas dan tidak mungkin semuanya bisa dilayani (Morissan, 

2008:10). 

Pemetaan khalayak ini berhubungan dengan kegiatan humas yang akan 

diselenggarakan. Mengingat jika humas tidak serta merta melayani masyarakat 

umum. Perlu ditegaskan jika jenis kegiatan humas disini tidak dapat disamaratakan 

untuk seluruh publiknya. Perlakuan dan penggunaan jenis kegiatan, media maupun 

pesan yang disampaikan seperti apa dalam menjalin hubungan dengan 

stakeholders, tentunya berbeda beda. Pelaksanaan hubungan dengan stakeholders 

internal disebut juga sebagai (Effendy, 1993:144) :  

1. Hubungan dengan karyawan (Employee Relations) 

Seorang public relations harus senantiasa menjalin 

komunikasi dengan paraa karyawan, baik merupakan karyawan 

yang bekerja sebagai tukang bersih-bersih, produksi hingga 

karyawan yang berada di kantor. Hal itu perlu ia lakukan untuk 

mengetahui sikap, pendapat, keinginan, pengharapan, serta 

kesulitan yang dialami oleh karyawan. Melalui employee relations 

ini pihak humas sebagai wakil perusahaan dapat menjembatani 

kedua belah pihak. Jalinan hubungan baik dengan karyawan dapat 

dilakukan dengan cara: pemenuhan upah yang cukup, perlakuan 

adil, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, reward, family gathering, 

serta menyediakan sarana komunikasi menyeluruh seperti in-house 

magazine. 
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2. Hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) 

Pemegang saham mem eliki peranan penting dalam penyediaan 

modal bagi berjalannya produksi perusahaan serta pengambil 

keputusan terbesar. Komunikasi dengan pemegang saham dapat 

dilakukan melalui pertemuan secara langsung, pemberian laporan 

secara berkala, mengirimkan in-house magazine. 

Unsur-unsur dalam lingkungan eksternal cenderung lebih kompleks 

dan lebih sukar dikendalikan perusahaan. Semakin kompleks unsur 

tersebut, semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk 

menciptakan departemen baru (melebar) yang masing-masing 

disiapkan untuk melakukan deal  dengan tiap aktor dalam lingkungan 

tersebut. Maka lahirlah istilah: Government PR. Community Relations, 

Industrial Relations, Financial Relations, Press Relations, dan 

sebagainya. Mereka adalah spesialis di bidang PR yang membatasi diri 

pada stakeholders tertentu (Kasali, 2000:81) 

Pelaksanaan hubungan dengan stakeholders internal disebut juga 

sebagai (Efendy, 1993:150) : 

a) Hubungan dengan pelangggan (customer relations) 

Bagi perusahaan profit keberadaan pelanggan merupakan 

satu mata rantai yang tak daapat dipisahkan. Kentungan diperoleh 

perusahaan dari para pelanggan, lebih dari sekedar keuntungan, 

perusahaan juga dituntut medapatkan kepercayaan, kepuasan atas 
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produk yang dikeluarkan bagi para pelanggannya. Humas disini 

berperan serta dalam menjalin komunikasi baik dengan pelanggan. 

Komunikasi dapat dilakukan dengan cara publisitas & periklanan 

melalui berbagai media massa, mengingat cakupan pelanggan yang 

luas dan menyebar. Ketika perusahaan sedang mengadakan acara 

launching product baru misalnya, public relations dapat 

menyebarluaskan informasi melalui penulisan press release kepada 

media. Public relations dituntut juga untuk mengikuti setiap 

momen yang terjadi dan berkembang, seperti menyatakan selamat 

hari raya bagi tiap-tiap agama, perayaan hari kemerdekaan dsb. 

b) Hubungan dengan khalayak sekitar (communty relations) 

Yang dimaksudkan dengan khalayak sekitar atau komunitas 

(community), ialah orang-orang yang bertempat tinggal di sekitar 

kompleks organisasi (perusahaan, jawatan, dan lain-lain. Bentuk 

menjalin komunikasi baik dengan khalayak komunitas lokal ini 

dapat berupa: saling mengenal dengan para pemimpin desa, adanya 

kegiatan yang melibatkan komunitas misalnya penyuluhan, 

pemberdayaan dll. 

c) Hubungan dengan pemerintah (government relations)  

Menjalin hubungan baik dengan pemerintah dapat 

dilaksanakan melalui, pengiriman ucapan selamat jika instansi 

berulang tahun, pengiriman kalender tahunan, acara-acara 

pertandingan antar perusahaan dengan instansi dll. 
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d) Hubungan dengan pers (press relations) 

Melakukan komunikasi dengan mereka dapat melalui 

pengiriman ucapan selamat jika media berulang tahun, 

mengirimkan ucapan bela sungkawa kepada wartawan yang 

tertimpa musibah, pengiriman kalender tahunan, acara-acara 

pertandingan persahabatan antar perusahaan dengan media, 

mengikutsertakan dalam kegiatan atau acara-acara perusahaan dll. 

 

1.3 Ruang Lingkup Public Relations 

Dengan demikian, ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi enam 

bidang pekerjaan yang dikemukakan oleh Morissan (2008:15) antara lain: 

1. Publisitas 

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan humas adalah 

publisitas, yaitu kegiatan menempatkan berita mengenai seseorang, 

organisasi atau perusahaan di media massa. Dengan kata lain, 

publisitas adalah upaya orang atau organisasi agar kegiatannya 

diberitakan media massa. Publisitas lebih menekankan pada proses 

komunikasi satu arah, sedangkan humas adalah komunikasi dua 

arah. Publisitas merupakan salah satu alat dalam kegiatan humas, 

namun humas tidak akan dapat berbuat banyak tanpa bulisitas. 
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Menurut Cutlip-Center-Broom dalam (Morissan, 2008:14) 

kata publisitas berasal dari kata Inggris publicity  yang memiliki 

pengertian sebagai berikut: publicity is information from an outside 

source that is used by media because the information has news 

value. It is uncontrolled method of placing messages in the media 

because the source does not pay the media for placement. 

(Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang 

digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. 

Publisitas merupakan metode yang tidak dapat dikontrol humas 

dalam hal penempatan pesan di media massa karena sumber tidak 

membayar media untuk memuat berita bersangkutan). 

Dengan demikian, menurut Morissan publisitas adalah 

informasi yang bukan berasal dari media massa atau bukan 

merupakan hasil pencaharian wartawan media massa itu sendiri, 

namun media menggunakan informasi itu karena informasi itu 

memiliki nilai berita. Media massa kerap melaporkan berita 

publisitas karena merupakan cara yang mudah dan ekonomis untuk 

mendapatkan berita dibandingkan harus mencari sendiri yang 

notabene membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya. 

Informasi atau berita yang disampaikan humas kepada media 

massa biasanya melalui penulisan press release, press conference, 

press agentry atau dengan cara mengundang media pada acara-acara 

tertentu perusahaan. Apabila media massa menerima informasi yang 
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diberikan oleh humas, maka informasi tersebut akan dimuat di surat 

kabar, televisi, radio maupun media online yang ditunjuk. Akan 

tetapi, public relation  disini tidak dapat memperkirakan kapan 

berita-berita tersebut dimuat oleh media yang bersangkutan. Bahkan 

media bisa saja tidak menyebarluaskan informasi yang diberikan 

oleh humas. 

2. Pemasaran 

Bagi sebagian orang terdapat paradigma yang keliru dalam 

memandang posisi humas di bidang pemasaran. Orang awam akan 

menganggap humas sama artinya dengan sales yang melakukan 

kegiatan penawaran maupun penjualan dari rumah ke rumah (door 

to door). Mungkin bagi sebagian perusahaan kecil seringkali 

menggabungkan kedua fungsi yang berbeda antara marketing dan 

humas. 

Dalam praktiknya pekerjaan bagian pemasaran meliputi 

antara lain melakukan penelitian, mendesain produk, mengemas 

produk (packaging), menentukan harga (pricing), melakukan 

promosi dan distribusi produk. Tujuan pemasaran adalah untuk 

menarik dan memuaskan klien atau pelanggan (customer) dalam 

jangka panjang dalam upaya mencapai tujuan ekonomi perusahaan. 

Tanggung jawab utama pemasaran adalah membangun dan 

mempertahankan pasar bagi barang dan jasa yang dihasilkan 
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perusahaan. Proses hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

ini sering disebut dengan istilah hubungan pemasaran (marketing 

relations) atau hubungan (customer relations). 

Sedangkan humas menjalankan fungsinya untuk menjalin 

hubungan baik melalui marketing relations dan customer relations. 

Selain itu humas dalam bidang pemasaran dibutuhkan untuk 

melakukan publisitas di media massa dan juga pemasangan iklan. 

3. Public Affairs 

Public affairs dapat didefinisikan sebagai: A specialized 

part of public relations that build and maintains govermental and 

local community relations in order to influence public policy 

(Bidang khusus public relations yang membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal 

agar dapat mempengaruhi kebijakan publik). Definisi ini 

menunjukkan bahwa terdapat dua pihak yang menjadi fokus 

perhatian public affairs, yaitu pemerintah dan masyarakat lokal. 

Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

(Cutlip-Center-Brooms dalam Morissan, 2008:24). 

Praktisi public relations diharapkan dapat mempengaruhi 

kebijakan publik yang tidak akan merugikan perusahaan. Oleh 

karena itu humas menjalin hubungan baik dengan pemerintah atau 

biasa disebut dengan government relations. Selain itu humas juga 
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dituntut agar dapat meyakinkan masyarakat sekitar bahwa kegiatan 

produksi perusahaan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Hal 

ini diperlukan agar komunitas lokal tidak melakukan aksi penolakan 

yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan publik. Oleh 

karena itu diperlukan adanya program-program yang ditujukan 

untuk community relations. Bidang kekhususan lainnya adalah 

industrial relations, humas berperan dalam menangani kelompok 

buruh atau pekerja atau karyawan Bagaimanapun perusahaan itu 

beroperasi ditentukan juga oleh kerjasama yang baik dengan 

karyawannya. 

4. Manajemen Isu 

Manajemen isu (issues management) merupakan upaya 

organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau 

opini publik yang muncul ditengah masyarakat dalam upaya 

organisasi atau perusahaan untuk memberikan tanggapan atau 

respons yang sebaik-baiknya. Tanggapan yang baik diperlukan agar 

isu atu opini publik itu tidak berkembang secara negatif sehingga 

merugikan perusahaan atau agar isu iu tidak berkembang menjadi 

konflik yang tidak diinginkan (Murphy Priscillia dalam Morissan). 

Menurut Howard Chase (1977), manajemen isu meliputi 

tindakan mengidentifikasi isu, menganalisis isu, menetapkan 

prioritas, menentukan strategi program, menetapkan program 
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tindakan dan komunikasi serta melakukan evaluasi efektivitas kerja. 

Semua tindakan tersebut merupakan proses yang menggabungkan 

prinsip, kebijakan dan tindakan perusahaan dengan realita ekonomi 

politik yang tengah berkembang. 

Pada praktiknya, banyak perusahaan besar yang membentuk  

unit tersendiri yang menangani manajemen isu, namun banyak pula 

yang membentuk semacam gugus tugas (task forces) dengan cara 

merekrut personel dari bagian humas. Mereka  bertugas memberikan 

tanggapan terhadap berbagai kekhawatiran publik terhadap operasi 

perusahaan khususnya yang terkait dengan isu lingkungan. 

5. Lobi 

Menurut Cutlip dan rekan-rekannya dalam Morissan, lobi 

dapat didefinisikan sebagai berkut: Lobbying is a specialized part of 

public relations that build and amintains relations with government 

primarily for thw purpose of influencing legislation and regulation. 

(Lobbi adalah bidanng khusus humas yang membangun dan 

memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya untuk tujuan 

memengaruhi peraturan dan perundang-undangan). 

6. Hubungan Investor 

Definisi hubungan investor menurut Cutlip-Center-Broom 

adalah : A specialized part of corporate public relations that builds 
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and maintain mutually benefical relationship with shareholders and 

other in the financial community to maximize market value. (Bidang 

khusus dari humas korporat yang membangun dan mempertahankan 

hubungan yang saling menguntungkan dengan pemegang saham dan 

pihak lainnya dalam masyarakat keuangan untuk memaksimalkan 

nilai pasar). 

 

1.4 Community Relations dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Konsep pokok pada kegiatan community relations merupakan bagaimana 

perusahaan dapat hidup berdampingan atau bertetangga yang baik dengan 

komunitas lokalnya. Definisi community relations menurut Jerold dalam Iriantara 

(2013:30) sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah 

komunitas melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan 

komunitas. Kemaslahatan yang berarti adanya simbiosis mutualisme antara 

keduanya. Perlakuan perusahaan terhadap komunitas lokalnya dapat berpengaruh 

pada pandangan komunitas kepada perusahaan, yang akan menjadikan 

keberadaannya sebagai kawan atau justru bermusuhan. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan hubungan antara 

organisasi dan komunitasnya menurut Godeke yaitu (Iriantara,2013:28) : 

1) Globalisasi sebagai akibat dari ekspansi bisnis yang mendunia, usaha 

swasta dan ekonomi pasar 
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2) Peningkatan harapan – konsumen khususnya dan masyarakat pada 

umunya—yang menginginkan dunia bisnis bisa dan seharusnya 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya ditangani 

pemerintah 

3) Menguatnya masyarakat madani dan sektor LSM yang makin berdaya 

karena teknologi informasi dan mendapatkan kepercayaan publik 

4) Pengaruh meningkatnya gerakan lingkungan yang menekankan pada 

transparansi, keberlanjutan, akuntabilitas serta pelaporan yang 

berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan 

5) Pasar untuk tenaga kerja berbakat yang bergerak menuju pemberian 

hukuman bagi perusahaan-perusahaan yang mengabaikan masalah-

masalah kemasyarakatan dan menghargai perusahaan-perusahaan yang 

makin hari makin banyak yang berusaha menjawab tantangan 

perubahan tersebut. 

Keberadaan organisasi bisnis dalam lingkungan komunitas lokal tidak 

dipandang sebagai lembaga ekonomi atau relasi ekonomi semata. Pada masyarakat 

dewasa ini, keberadaannya lebih jauh dipandang sebagai relasi sosial juga 

dikarenakan setiap organisasi bisnis memiliki tanggung jawab sosial kepada 

komunitas lokal. Korporasi nasional maupun multinasional dituntut dapat 

memberikan pengaruh maupun kontribusi pada masyarakat setempat tempat 

perusahaan berdiri sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya (Corporate Social 

Responsibility). 
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Green Paper Komisi Masyarakat Eropa dalam Iriantara (2013:49) 

mendefinisikan tanggung jawab sosial korporat menunjukkan sebuah konsep 

tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup 

ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan 

para stakeholdersnya. Hal yang perlu digaris bawahi adalah konsep sukarela oleh 

perusahaan untuk mengeluarkan bentuk tanggung jawab sosialnya kepada 

khususnya komunitas lokal. Hal sependapat disampaikan oleh Fajar (2010:43) jika 

tanggung jawab sosial perusahaan bersifat sukarela, setidak-tidaknya karena empat 

alasan: tujuan perusahaan mencari keuntungan, CSR merupakan kewajiban moral, 

pelaksanaan CSR bertentangan dengn hak kepemilikan privat dan tidak sesuai 

dengan prinsip efisiensi dalam bisnis. 

Akan tetapi di Indonesia telah mewajibkan setiap penanam modal untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan secara tegas mengaturnya 

dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab IX Hak, 

Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 15 yang berbunyi, setiap 

penanam modal berkewajiban : 

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman 

Modal; 

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

usaha penanaman modal; dan 
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e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Peraturan mengenai hal serupa juga diatur oleh negara dalam Undang-Undang 

No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab V Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Pasal 74 yaitu : 

(1) Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan 

kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang undangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 Di dalam konteks PR, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat  

diwujudkan melalui program dan kegiatan community relations. Hal itu dapat 

diartikan jika community relations merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

sosial perusahaan. Iriantara mengklasifikasikan 3 bidang yang menjadi fokus 

organisasi bisnis dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yaitu, pendidikan, 
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kesehatan, budaya. Ada yang memberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan buku, 

merehabilitasi lingkungan hidup, pelatihan keterampilan, membantu usaha 

kerajinan masyarakat, pendanaan infrastruktur, serta memperhatikan kesejahteraan 

komunitas. 

Tetapi, Edi Suharto dalam Fajar (2010:23) memberikan peringatan bahwa jika 

tidak hati-hati menerapkan CSR dalam program community development, maka 

justru akan memperburuk situasi bagi korporasi maupun masyarakat. CSR yang 

dimaksudkan untuk peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat justru akan 

menjadi C (candu; menimbulkan ketergantungan), S (sandera; menjadi alat 

masyarakat untuk memeras perusahaan) dan R (racun; merusak tujuan korporasi 

dan masyarakat). 
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1.5 Manfaat Community Relations 

Tabel 2.1 Manfaat Keterlibatan Komunitas Organisasi 

Komunitas pada Organisasi Organisasi pada Komunitas 

 Reputasi dan citra organisasi 
yang lebih baik 

 Lisensi untk beroperasi 
secara sosial 

 Memanfaatkan pengetahuan 
dan tenaga kerja lokal 

 Keamanan yang lebih besar 
 Infrastruktur dan lingkungan 

sosio-ekonomi yang lebih 
baik 

 Menarik dan menjaga 
personel berkaliber tinggi 
untuk memiliki komitmen 
yang tinggi 

 Menarik tenaga kerja, 
pemasok, pemberi jasa dan 
mungkin pelanggan lokal 
yang bermutu 

 Laboratorium pembelajaran 
untuk inovasi organisasi 

 Peluang penciptaan 
kesempatan kerja, 
pengalaman kerja dan 
pelatihan 

 Pendanaan investasi 
komunitas, pengembangan 
infrastruktur 

 Keahlian komersial 
 Kompetensi teknis dan 

personal individual pekerja 
yang terlibat 

 Representatif bisnis sebagai 
juru promosi bagi prakarsa-
prakarsa komunitas 

Sumber : Rogovsky, 2005 dalam Iriantara (2013:70) 

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. 
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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 

melahirkan pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis  

3. Manfaat bagi perusahaan 

a. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan 

tugas bekerja bersama komuitas. 

b. Peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas. 

c. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal. 

d. Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para 

karyawan menjadi ‘duta besar’ bagi perusahaan (Iriantara, 2013 

: 70). 
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1.6 Evaluasi PR 

Evaluasi merupakan salah satu upaya PR untuk mengetahui apakah program 

atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan, berhasil atau tidak, dan 

melihat dimana letak kesalahan jika terjadi ketidaksuksesan dalam sebuah program. 

Melalui hasil evaluasi program seorang PR dapat menentukan apakah suatu 

program dapat dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan suatu 

pernyempurnaan. 

Menurut Putra dalam Ardianto (2009:117) secara garis besar, evaluasi program 

Public relations (PR) dibedakan menjadi dua, yakni evaluasi dan evaluasi hasil. 

Evaluasi proses berkaitan dengan usaha-usaha untuk mengetahui apakah program-

program PR telah dikelola dengan baik, berkesinambungan, dan efektif. Dalam 

berbagai hal, evaluasi ini mengukur secara berkesinambungan penampilan 

program, kadang dalam hitungan bulan. Sebagai contoh, data dari klipping 

koran/majalah mungkin dapat memperlihatkan kecenderungan dalam hubungan 

dengan media. Sedangkan, evaluasi hasil berkaitan dengan usaha-usaha untuk 

mengetahui, apakah dampak atau hasil yang ditimbulkan oleh program-program PR 

yang telah dijalankan organisasi/perusahaan. Evaluasi hasil berkaitan dengan usaha 

untuk mengetahui, apakah tujuan (objective) yang telah ditetapkan dalam rencana 

telah tercapai. 

Evaluasi yang signifikan terhadap suatu program kehumasan haruslah 

dilakukan berdasarkan pengukuran secara ilmiah mengenai peningkatan kesadaran 

atau perubahan pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak mengenai organisasi 
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atau perusahaan. Keberhasilan program kehumasan harus dinilai berdasarkan 

evaluasi apakah telah terjadi perubahan ekonomi, politik, atau perubahan sosial 

pada masyarakat (Morissan, 2008:225) 

Cutlip-Center-Broom dalam Morissan (2008:226) menjabarkan evaluasi dibagi 

menjadi 3 tahapan yaitu: 1) evaluasi tahap persiapan (Preparation); 2) evaluasi 

tahap pelaksanaan (Implementation) ; dan  3) evaluasi tahap dampak atau efek 

(Impact) atau PII. Secara lengkapnya tahapan evaluasi humas terdiri atas penilaian 

atas seluruh kegiatan sebagai berikut : 

1. Evaluasi kelengkapan informasi latar belakang (adequacy 

background information) yang digunakan untuk mendesain 

program. 

2. Evaluasi kesesuaian antara isi pesan dan kegiatan yang dilakukan 

(appropriatness of message and activity content). 

3. Evaluasi kualitas pesan dan kegiatan penyampaian pesan (quality of 

message and activity presentation). 

4. Evaluasi jumlah pesan yang dikirim ke media massa serta kegiatan 

yang sudah dirancang (number of message placed and activities 

designed). 

5. Evaluasi jumlah pesan yang sudah diberitakan serta kegiatan yang 

dilaksanakan (number message placed and activites implemented). 

6. Evaluasi jumlah khalayak yang menerima pesan dan jumlah 

khalayak yang mengetahui kegiatan humas (number who attend to 

message and activities). 
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7. Evaluasi jumlah khalayak yang memberikan perhatian terhadap 

pesan yang dikirimkan atau kegiatan yang dilaksanakan (number 

who attend to message and activities). 

8. Evaluasi jumlah khalayak yang mempelajari isi pesan (number who 

learn messages content). 

9. Evaluasi jumlah khalayak yang berubah pendapat (number who 

change opinion). 

10.  Evaluasi jumlah khalayak yang berubah sikap (number who change 

attitude). 

11.  Evaluasi jumlah khalayak yang bertingkah laku sesuai keinginan 

(number who repeat behaviour). 

12.  Evaluasi jumlah   yang mengulangi tingkah laku tersebut (number 

who repeat behaviour). 

13.  Evaluasi perubahan sosial dan budaya (social and cultural change). 

Dari serangkaian tahapan diatas dapat dikategorikan menjadi 3 tahap evaluasi 

sebagai berikut : 

1. Evaluasi pada tahap ke-1 hingga tahap ke-3 termasuk dalam evaluasi 

tahap persiapan (preparation). 

2. Evaluasi pada tahap ke-4 hingga tahap ke-7 termasuk dalam evaluasi 

tahap pelaksanaan (implementation). 

3. Evaluasi pada tahap ke-8 hingga tahap ke-13 termasuk dalam 

evaluasi tahap dampak (impact). 
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Gambar 2.1 Model Evaluasi Preparation, Implementation, Impact (PII) oleh 
Cutlip, Center & Broom, 1993 

Mengacu pada gambar diatas untuk ketiga tahapan evaluasi peneliti dalam 

melakukan penelitian akan memperoleh sumber data dari PR perusahaan PT. 

COCA-COLA BOTTLING EAST JAVA INDONESIA dan komunitas lokal 

(warga Desa Kepulungan). 


