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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Tentang Public Relations 

Usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna 

membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan 

masyarakatnya. Pendapat ini menunjukan bahwa Public Relations dianggap sebuah 

proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi 

dan pihak luar organiosasi (Coilsin-Thomas, 2002). 

Public Relations adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai 

input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak, dan merupakan profesi yang 

profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dengan secara terus menerus 

karena public relations merupakan kelangsungan hidup organisasi yang 

bersangkutan (Maria,2002, p.7). 

Hal ini didukung oleh pendapat Alma yang mengatakan bahwa "Public 

Relations adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra 

yang baik terhadap perusahaan "(2002, p.145). Sedangkan Marston mengatakan 

"public relations adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi 

persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat"(1999, p,1). Scholz (1999,p.2) 

mengatakn bahwa "Public Relations adalah suatu perencanaan yang mendorong 

untuk mempengaruhi persepsi masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab 
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sosial berdasarkan suatu komunikasi timbal balik untuk mencapai keuntungan pada 

kedua belah pihak". 

Perkembangan kehidupan manusia semakin lama semakin renggang akibat 

hadirnya nilai-nilai baru yang datang. Nilai-nilai tersebut merupakan konsekuensi 

dari perubahan politik, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Seiring dengan 

meluasnya penjajahan politik oleh Negara-negara maju terhadap negara 

berkembang bahkan terbelakang. Situasi ini menyebabkan perubahan sifat pada 

banyak manusia serta hubungan antara manusia. Contoh dari renggangnya 

hubungan manusia antara satu dengan lainnya seperti seorang buruh harus tunduk 

pada atasan sebagai wujud disiplin. Munculnya jurang pemisah antara kelas atas 

atau borjuis dan kaum bawah atau buruh. 

Munculnya fenomena hubungan antara manusia seperti diatas kemudian 

menjadi unsur dari konsepsi yang dinamakan Hubungan Masyarakat atau Public 

Relations. Ive Lee disebut sebagai bapak humas, karena telah sukses 

mempraktekkan konsep humas dengan menyelesaikan masalah yang terjadi di salah 

satu pabrik batu bara terbesar di Amerika Serikat pada tahun 1906. Ive Lee 

membuktikan keahliannya dengan sebuah terobosan yang ia namakan deklarasi 

asas-asas yang hakikatnya menyatakan bahwa khalayak tidak dapat terlepas dari 

manajemen industri. Lee mengungkapkan sebuah keterbukaan perusahaan, Lee 

mengatakan bahwasannya tidak ada yang bersifat rahasia dan semuanya terbuka. 

Hal ini di abad 20 saat itu merupakan hal yang sensasional. Dengan caranya tersebut 

Lee berhasil menciptakan gagasan baru bagi penanggulangan pemogokan di pabrik 

dan hubungan baik dengan pers. Hubungan masyarakat atau Public Relations 
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merupakan kegiatan melaksanakan hubungan dengan publik luar dan didalam 

organisasi dengan jalan berkomunikasi. 

Pengertian dan definisi humas begitu banyak dikemukakan oleh para tokoh 

PR. Telah banyak tokoh PR atau humas yang telah mempraktekkan kegiatan humas 

secara konsepsional. Ive Lee yang dianggap the father of public relation, telah 

berhasil mengembangkan PR atau humas sehingga oleh para cendikiawan dijadikan 

landasan untuk dijadikan objek studi ilmiah. Edward L. Berney, dalam bukunya 

The engineering of constent (1995) dalam Morisson (2012:6) mendefinisikan 

humas yaitu kegiatan membujuk publik untuk memiliki pengertian yang 

mendukung serta memiliki niat baik. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

ilmu PR atau humas maka berkembang pula pengertian dan definisi dari humas 

sendiri. Definisi humas pada akhirnya memasukkan aspek komunikasi atau 

hubungan dua arah two way communication, memasukkan kata kata seperti timbal 

balik (reciprocal),  saling ( mutual), dan antara (between). Dengan ini muncullah 

sebuah pengertian bahwa humas ialah seni pengetahuan untuk mengembangkan 

pengertian timbal balik dan niat baik. 

Peran humas sebagai wahana komunikasi kedalam dan keluar, kedalam 

maksudnya menyelenggarakan komunikasi kedalam tubuh organisasi. Sedangkan 

diluar memberikan informasi kepada masyarakat atau lingkungan. (Abdurrahman, 

2001:52). selain itu juga, peran humas dalam suatu perusahaan sangatlah penting 

dikarenakan merupakan pembangunan citra dan jembatan antara publik internal dan 

eksternal. 
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Istilah publik dalam humas merupakan khalayak sasaran dari kegiatan 

humas. Publik disebut juga dengan Stakeholders, yakni kumpulan dari orang atau 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Kasali,1994:65). Secara 

umum stakeholders dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni : 

Macam-macam Stakeholders 

Stakeholders Internal Stakeholders Eksternal 

1. Pemegang saham 

2. Management Top 

Executive 

3. Karyawan 

4. Keluarga Karyawan 

1. Konsumen 

2. Pemasok  

3. Penyalur 

4. bank 

5. Pesaing 

6. Pemerintah 

7. Komunitas 

8. Pers 

 Sumber: Kasali,Rhenald. 1994:65. Manajemen Public Relations 

Menjalin hubungan yang baik dengan stakeholders, baik itu stakeholders 

internal maupun Stakeholders eksternal merupakan kunci sukseesnya perusahaan 

dalam mengembangkan “sayapnya” untuk mengaplikasikan kegiatan humasnya 

dengan baik. Dari sekian banyak publik eksternal yang dimiliki perusahaan, 

komunitas merupakan publik eksternal yang dimiliki perusahaan, komunitas 

merupakan publik eksternal yang cukup memberikan pengaruh besar bagi 

kelangsungan hidup sebuah perusahaan. 
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Kesuksesan yang ingin diraih oleh setiap perusahaan akan sangat tergantung 

pada kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan ini tentu akan bersinggung dengan 

berbagai pihak. Usaha untuk menciptakan hubungan antara perusahaan dengan 

publiknya merupakan upaya yang tidak muda. Semakin besar perusahaan , maka 

semakin luas pula publiknya. Ini berarti, diperlukan suatu bentuk komunikasi 

timbal balik yang selaras antara perusahaan dengan publiknya. Menjalin relasi awal 

yang ditempuh humas sebelum melakukan relasi ke pihak yang lebih luas. 

2.1.1 Fungsi Public Relations dalam Community Relations 

 Menurut Maria (2002, p.31), " public relations merupakan satu bagian dari 

satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut, dan harus memberi identitas 

organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu mengkomunikasikannya 

sehungga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai pengertian yang jelas dan 

benar terhadap organisasi tersebut". Hal ini sekedar memberikan gambaran tentang 

fungsi public relations yaitu:  

1. Kegiatan yang bertujuan memperoleh itikad baik, kepercayaan, saling 

adanya pengertian dan cutra yang baik dari publik atau masyarakat pada 

umumnya. 

2. Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan 

menguntungkan semua pihak. 

3. Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik, 

sesuai harapan publik, tetapi merupakan kekhasan organisasi atau 

perusahaan. Sangat penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, 



15 
 

citra, suasana, yang kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan 

produktivitas bisa dicapai secara optimal. 

4. Usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau 

perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai 

efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan 

yang bersangkutan. 

Dapat dismpulkan bahwa public relations lebih berorientasi kepada pihak 

perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan, dan hasil yang lebih 

baik dari sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. 

Tetapi jika fungsi public relations yang dilaksanakan dengan baik benar-

benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan 

peraturan, budaya organisasi, atau perusahaan, dan suasana kerja yang 

kodusif, serta peka terhadap karyawan, maka diperlukan pendekatan khusus 

dan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Dengan singkat dapat 

dikatakan bahwa fungsi public reations adalah memelihara, 

mengembangtumbuhkan , mempertahankan adanya komunikasi timbal 

balik yang diperlukan dalam menangani, mengatasi masalah yang muncul, 

atau meminimalkan munculnya masalah (black,2002). 

Masih banyak hal yang dapat disampaikan, namun hal ini sekedar untuk 

memberi gambaran dan fungsi Public Relations.  

Apakah fungsi PR dilksanakan secara seksama, dengan fungsi PR tersebut, 

hubungan atau kerjasama, relasi dan kepercayaan antara organisasi dan 

lingkungannya, kebutuhan publik, bisa terlayani dengn baik dan publik akan merasa 

puas. Ini semua merupakan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan 
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tersebut. Bagi para ahli PR yang bergabung di IPRA (International Public Relations 

Assosiation) dan yang telah berpuluh tahun mempraktikannya benar-benar 

menyadari bahwa PR itu merupakan instrumen yang sangat penting dan urgent 

untuk perkembangan dan kemajuan organisasi sehingga mampu beaing, secara 

terus-menerus mengadakan re-creative dan ini sangat peting untuk memberi citra 

baik organisasinya sekaligus menanamkan kepercayaan bagi pubiknya. 

Mengapa citra baik organisasi bisa dipertahankan dan dikembangkan 

semakin menjadi baik dan kepercayaan semakin besar? Dalam fungsinya, pr publik 

internal secara terus-menerus diberi informasi mengenai perturan, seluk-beluk 

organisasi atau perusahaan yang harus mereka ketahui dan menambah daya ikut 

memiliki dan keterlibatannya semakin meningkat. Itu berarti meningkatkan 

tanggung jawab dari maing-masing karyawan dengan sendirinya produktivitas 

meningkat. Ketenangan, suasana kerja terjamin. PR dalam fungsinya dan penerapan 

falsafah PR berusaha selalu melibatkan dalam pengambila keputusan ini 

dilaksanakan mengingat, kita tidak bisa menganggap orang lain bodoh, semakin 

orang diberi kepercayaan semakin orang menjadi bertaggung jawab. 

Kalau itu semua dilaksanakan, berarti bahwa para karyawan diberitahu dan 

mengerti maalah apa saja yang dihadapi organisasinya. Itu berarti bisa dikatakan 

oleh masing-masing karyawan,”masalah apa yang kita/saya hadapi?” dengan 

komunikasi yag tepat dan benar serta pendekatan yang penuh kepercayaan, akan 

memotivsi dan menyadarkan para karyawan ikut melibatkan diri dalam mengatasi 

masalah tersebut. Jelas karena kesadran tersebut, meskipun harus bekerja lebih 

berat, bisa dilaksanakan dalam suasana kerjasama, bekerja bersma-sama maka 
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Public Relations secara kontinu meminimalisasi munculnya keluhan, konflik, isu-

isu, dan sebagainya. 

2.1.2 Macam-Macam Publik Relations 

Perkembangan bidang dan ilmu kehumasan semakin tahun semakin baik. Hal 

ini dapat dilihat dengan semakin banyak permasalahan manajemen yang 

terselesaikan dengan kehumasan. Humas sendiri telah memasuki bermacam-

macam sektor seperti sosial, bisnis, dan industri, pendidikan , kesehatan, politik, 

pemerintahan, telah menggunakan humas sebagai bagian dari manajemen mereka. 

Penerpan dalam sektor-sektor tersebut, dapat dianalogikan dengan munculnya 

bermacam-macam humas. Arti penting suatu departemen PR meliputi semua 

bentuk organisasi selalu melakukan kegiatan PR. Kegiatan PR merangkum 

kegiatan-kegiatan yang jauh lebih luas dari pada kegiatan periklanan Departemen 

PR memiliki fungsi sebagai media yang menjadi pusat informasi dan komunikasi 

bagi perusahaan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jika perusahaan belum 

memiliki departemen PR, maka bisa menyewa/menggunakan jasa konsultan PR 

untuk kegiatan tertentu saja. Mengontrak jasa konsultan PR secara permanen 

menyewa jasa konsultan PR untuk memberi masukan atau bimbingan untuk 

menentukan/mendirikan departemen PR yang baru di perusahaan. 

Bila perusahaan sudah memiliki departemen PR, dapat juga memanfaatkan jasa 

konsultan PR untuk menambah wawasan dan kemampuan personil PR perushaan. 

Ukuran besar/kecilnya suatu departemen PR, besar kecilnya departemen Pr 

suatu perusahaan tergantung tiga hal, yaitu : 
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1. Ukuran atau besar kecilnya perusahaan itu sendiri; 

2. Nilai PR atau arti penting keberadaan departemen PR bagi perusahaan; 

3. Karakteristik khas PR yang berbeda-beda bagi masing-masing perusahaan. 

SDM/Staf PR dalam departemen yakni meliputi Manajer PR, Asisten Manajer 

PR, Editor internal, Pengelola kunjungan keorganisasian lain, Fotografer, Petugas 

publikasi dan Media cetak, Pejabat pers, Staff ahli PR. (Ruslan,2008;130) 

1. Humas Pemerintahan 

Selain keluar humas pemerintahan dan politik juga harus 

memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat 

tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan 

reaksi masyrakat akan kebijakan intitusi, baik yang sedang dilaksanakan, 

akan dilaksanakan ataupun yang sedang diusulkan. 

Tugas pemerintah memang sangat berat, sebab masyarakat yang 

dihadapi terdiri dari berbagai public dengan kepentingan yang sangat 

kompleks pula. Hal ini memang tidak lepas pula dari “karakteristik” yang 

melekat dalam setiap program pemerintah antara lain sebagai berikut : 

a) Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan 

berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan yang 

beragam. 

b) Seringkali hasilnya abstrak, yang sulit dilihat dalam waktu dekat 

bahkan panjang sekalipun karena sifatnya yang integral dan 

berkesinambungan. 
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c) Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai 

kalanga, terutama pers, LSM dan sebagainya. Mereka sangat 

berperan dalam proses penyadaran masyarakat mengenai 

permasalahan mereka. 

Karakteristik itulah yang dapat dijdikan latar belakang mengapa 

Humas pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkan secara 

profesional. Namun tugas yang berat tersebut ternyata masih ditambah 

dengan hambatan penerapan humas yang ideal di pemerintahan. 

2. Humas Industri dan bisnis 

Kesadaran masyarakat tentang pengaruh keputusan industri dan 

bisnis terhadap hal-hal di atas dan masyarakat sebagai sasaran market 

industri dan bisnis untuk memperhatikan dan melibatkan peranan 

masyarakat terhadap keputusan mereka. Sehingga ada hubungan timbal blik 

yang merupakan ciri dan konsep humas. Mereka berdua pada akhirnya 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memelihara ketertiban, 

pertahanan, konservasi alam dan ekonomi. Dari sisi manajemen 

(perusahaan), hal ini memerlukan perhatian yang lebih untuk senantiasa 

memberitahu masyarakat terhadap masalah-masalah, alasan-alasan dan 

pembenaran atas keputusan-keputusan manajemen. Sebaliknya, mereka 

atau kepentingan golongan-golongan khusus, yakni yang dapat 

mempengaruhi dampak terhadap industri dan bisnis. 

Latar belakang diatas turut pula mempengaruhi berkembangnya 

humas industri dan bisnis. Beberapa penerapan humas dalam industri dan 
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bisnis meliputi : hubungan dengan pelanggan dan peran humas terhadap 

marketing yang pada akhirnya melahirkan terapan marketing PR hubungan 

dengan pemegang saham, hubungan dengan Pers, bantuan untuk merekrut 

pegawai baru, hubungan dengan komunitas, hubungan dengan 

perusahaan/organisasi lain, hubungan dengan pemerintah. 

3. Humas Sosial 

a) Humas Penegak Hukum 

Termasuk dalam hal ini humas yang berada dalam kepolisian 

karena kepolisisan telah menjadi perhatian masyarakat dalam 

hubungannya terhadap kelompok minoritas, hak warga Negara, 

penyalahgunaan obat bius, kejahatan, ketertiban umum sebagainya. 

Sebagai hasilnya banyak golongan penegak hukum merasa perlu 

untuk membentuk grup-grup penasihat warga Negara dan 

merangkap sebagai pejabat humas untuk bekerjasama dengan 

mereka dan para media massa. Singkatnya, penegak hukum perlu 

mendengarkan dan tanggap terhadap kepentingan umum supaya 

mereka dapat membantu masyarakat dengan baik. 

 

 

b) Humas Profesi 

Maksud penerapannya adalah untuk mendapat pengakuan 

dan keprofesionalan dan publikasi tentang apa yang telah mereka 

lakukan bagi kepentingan umum. Kampanye kesehatan, sadar 
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hukum, mass information, pengumpulan dan, publikasi 

perkembangan teknologi kedokteran dan terobosan-terobosan baru 

hasil penelitian, pengalaman dramatis dalam mencari berita, 

produksi dan pemutaran film-film profesi adalah contoh penerapan 

humas profesi dokter, pengacara, wartawan, artis dan sebagainya. 

c) Humas Organisasi Sukarela  

Perannya untuk merancang suatu program humas yang 

progresif, termasuk didalamnya mengadakan hubungan dengan 

pers. 

d) Humas Organisasi Internasional 

Lahirnya humas Internasional disebabkan oleh adanya 

perubahan sangat cepat di dalam segala bidang, misalnya 

perkembangan di bidang pariwisata, komunikasi, tukar-menukar di 

bidang pendidikan dan sebagainya. semua itu memungkinkan 

terjadinya kontak atau hubungan antar negara. Dengan demikian, 

untuk memelihara hubungan yang baik antara satu Negara dengan 

negara yang lain humas memegang peranan penting. 

Suatu contoh penerapan humas Internasional selain 

hubungan antar negara adalah adanya konfrensi tingkat dunia yang 

dihadiri oleh banyak negara. Humas organisasi Internasional 

menghadapi problema yang sama dengan organisasi lainnya, namun 

medannya jauh lebih luas. (Anggoro, M. Linggar. Teori profesi 

kehumasan.Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005). 



22 
 

2.1.3 Hubungan Perusahaan dengan komunitas lokal 

 Di dalam pelaksanaan fungsi humas, komunitas lokal dipandang sebagai 

suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. Hubungan 

timbal balik dengan rasa memiliki dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan 

mendapatkan dukungan dari komunitas. Pentingnya dukungan komunitas bagi 

suatu perusahaan terhadap oprasional maupun kegiatan perushaan, baik itu 

perushaan maupun lembaga lainnya dijelaskan oleh Howards Ray Rowland dalam 

bukunya Effective Community Relations yang mengutip kata- kata seorang ahli 

Public Relations bernama Charles Steinberg, sebagai berikut; 

“Lembaga tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dukungan 

komunitas, dan dukungan komunitas mencakup kebutuhan bagi 

kegiatan konstruktif demi kepentingan umum yang meliputi 

hubungan dengan masyarakat yang berhasil. tidak ada lembaga yang 

bisa berfungsi efektif dan tetap jauh dari kehidupan komunitas 

tempat ia beroprasi. Partisipasi tidak dapat dihindarkan jika tidak 

dengan cara terpolakan maka dengan desakan keadaan.”(Effendy, 

1992:115) 

 Seperti dikemukakan oleh Wilbul J.Peak dalam karyanya Community 

Relations yang dimuat dalam Lesly’s Public Relations Handbook, mendefinisikan 

hubungan dengan komunitas sebagai berikut ; 

“Hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi humas merupakan 

partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif dan sinambung 

dengan dan didalam suatu komunitas untuk memelihara dan 
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membina lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, 

lembaga dan komunitas.”(Effendy,1992:114) 

 Definisi diatas menunjukkan bahwa hubungan dengan komunitas 

berorientasi pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan yang 

terkait. kegiatan yang dilakukan tidak sembarangan, tetapi dengan perencanaan 

yang matang, dan pelaksanaan rencana tersebut dilakukan secara aktif dan 

berkesinambungan. Dalam hubungan ini komunikasi dan evaluasi turut 

menentukan berhasil tidaknya hubungan dengan komunitas tersebut. Tentunya hal 

ini tidak lepas dari peran humas sebagai pelaksanaannya. 

 Sementara itu, Jerold mendefinisikan Community Relations sebagai 

peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui 

berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. 

(Iriantara, 2004:20) 

 Pentingnya partisiasi sebagai pelaksanaan hubungan dengan komunitas 

adalah karena perwujudan dari neighbourhood policy (kebijakan bertetangga). 

Hakikat hubungan komunitas adalah titip diri kepada lingkungan kepada penduduk 

sekitar, agar tidak mengganggu bahkan agar bersama – sama menjaga keadaan 

lingkungan yang aman terkendali. 

 Macam-macam bentuk dan kegiatan partisipasi perusahaan terhadap 

komunitas dalam usaha menjalin Community Relations sebagaimana dikemukakan 

oelh Prof. Dr. Santoso S. Hamidjojo, M.sc dan A. Iskandar dalam penerbitan khusus 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berjudul Beberapa Catatan tentang 

partisipasi Masyarakat.  
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1. Partisipasi buah pikiran yang diberikan partisipan dalam anjangsana, 

pertemuan atau rapat. 

2. Partisipasi tenaga yang diberikan partisipasi dalam berbagi kegiatan untuk 

perbaikan atau pembangunan bagi orang lain dan sebgainya. 

3. Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk 

perbaikan dan pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan 

sebagainya. 

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran yang diberikan orang untuk 

mendorong angka ragam bentuk usaha dan industri. 

5. Partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya 

turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan 

(Effendy, 1992:116) 

Disini dijelaskan bahwa aktivitas kehumasan mengkrucut dalam bentuk 

partisipasi pemikiran, benda, uang atau partisipasi sosial. Pentingnya partisipasi 

sebagai pelaksanaan hubungan dengan komunitas adalah karena merupakan 

perwujudan kebijakan bertetangga, hal ini dikarenakan yang pertama kali akan 

menolong apabila ada kemungkinan terkena musibah adalah tetangga. 

 Dari pemaparan diatas, partisipasi tidak selalu berbentuk tenaga untuk 

secara bersama-sama menyelesaikan sesuatu. Dan humas perusahaan tidak 

mungkin melakukannya, karena tidak akan efektif dan efisien waktu humas dapat 

melakukannya dalam bentuk partisipasi-partisipasi seperti diatas yang terpenting 

adalah bahwa perusahan yang diwakili humas itu nyata berpartisipasi dalam 

masyarakat. 
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 Komunitas lokal adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di sekitar 

kompleks organisasi, perusahaan, instansi dan semacamnya (Effendy, 1993:152) 

Komunitas bukan hanya sekedar sekumpulan orang-orang yang saling berbagi 

fasilitas tertentu yang tersedia. Oleh karena itu, hubungan antara komunitas dengan 

perusahaan perlu dilakukan guna mewujudkan hubungan yang saling menghidupi 

(timbal balik). Hubungan timbal balik ini selalu dapat berhasil dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi komunitas terhadap kehadiran perusahaan yang secara 

langsung mempengaruhi kegiatan Community Relations perusahaan antara lain : 

1. Karakter masyarakat setempat (psikografis) 

Ketidaksesuaian penanganan perusahaan terhadap komunitas akibat tidak 

mengenali terlebih dahulu karakter masyarakat, menimbulkan kesalahan 

yang berakibat panjang. 

2. Penanganan pemerintah setempat 

Bantuan yang diberikan pemerintah setempat untuk membentuk perusahaan 

dalam memperkenalkan diri pada masyarakat lokal tidak sesuai dengan 

harapan perusahaan, karena seringnya penanganan yang kurang tepat akibat 

penyalahan kekuasaan oleh oknum pemerintah terkait, sehingga pada 

akhirnya menimbulkan kekecewaan pada masyarakat. 

3. Ketidakpuasan perusahaan pada saat persiapan 

Terlalu padatnya kegiatan perusahaan dalam persiapan untuk pembukaan 

perusahaan, besar kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang 

dapat membentuk persepsi komunitas. 

4. Pengalaman masyarakat atas kegiatan perusahaan lain 
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Ketidakharmonisan hubungan perusahaan dengan komunitas yang terjadi di 

daerah-daerah lain akibat pemberitaan pers, yang besar-besaran membentuk 

persepsi masyarakat yang kurang baik, sehingga pada saat suatu perusahaan 

muncul di daerah mereka, masyarakat sudah memiliki sikap sendiri (Kasali, 

1994:137) 

 Untuk dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal, 

perlu diketahui apa saja yang diharapkan komunitas dari keberadaan suatu 

perusahaan di daerah tersebut. Adapun hal-hal yang diinginkan oleh komunitas 

menurut Cutlip dan Center dalam bukunya Effective Public Relations, adalah 

sebagai berikut; 

1. Kesejahteraan komersial 

2. Dukungan agama 

3. Lapangan kerja 

4. Fasilitas pendidikan yang memadai 

5. Hukum, ketertiban dan keamanan 

6. Pertumbuhan penduduk 

7. Perumahan beserta kebutuhannya yang sesuai 

8. Kesempatan berkreasi dan kebudayaan yang bervariasi 

9. Perhatian terhadap kemaslahatan umum 

10. Penanganan kesehatan progresif 

11. Pemerintah ketataprajaan yang cakap (Effendy, 1992:115) 

Perusahaan harus bisa memahami apa yang menjadi kepentingan komunitas, 

hal-hal apa saja yang belum tersedia dalam masyarakat tersebut. Tentunya 
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perusahaan tidak harus menyadarkan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan 

oleh komunitas, akan tetapi hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk partisipasi 

perusahaan dalam mewujudkan kepentingan komunitas tersebut. 

Manfaat Program Community Relations 

 

Komunitas pada Perusahaan Perusahaan pada Komunitas 

1. Reputasi dan citra perusahaan yang 

lebih baik. 

2. Lisensi untuk beroprasi secara sosial 

3. Memanfaatkan pengetahuan dan 

tenaga kerja lokal. 

4. Kemanan yang lebih besar 

5. infrastruktur dan lingkungan sosial 

– ekonomi yang lebih baik. 

6. Menarik tenaga kerja, pemasok, 

pemberi jasa dan mungkin 

pelanggan lokal yang bermutu 

7. laboratorium pembelajaran untuk 

inovasi perusahaan . 

1. Peluang  penciptaan kesempatan 

kerja, pengalaman kerja dan 

pelatihan. 

2. Pendanaan investasi komunitas, 

pengembangan infrastruktur. 

3. Keahlian komersil 

4. Kompetensi teknis dan personal 

individual pekerja yang terlibat. 

5. Representatif sebagai juru promosi 

bagi prakarsa-prakarsa komunitas. 

 

Sumber: Rogovsky, 2000:5 dalam Iriantara, Yosal 2004:70 Community Relations 

Konsep dan aplikasinya. 
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Uraian diatas menunjukan bahwa manfaat Community Relations yang 

dibangun berdasarkan  konsep jawab perusahaan, bukanlah program dari 

perusahaan untuk komunitas melainkan program untuk perushaan dan komunitas. 

2.1.4 Departemen dalam Public Relations  

a. Departemen Humas Internal  

Kegiatan  Departemen Internal Public Relations merupakan 

kegiatan yang ditujukan untuk publik internal organisasi/perusahaan. 

Departemen publik internal adalah keseluruhan elemen yang 

berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti 

karyawan, menajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi 

perusahaan dan sebagainya. 

Melalui Departemen Internal Public Relations diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik internal dari 

organisasi/perusahaan. Dengan hubungan yang harmonis antara pihak-

pihak yang terkait dalam perusahaan maka akan tercipta iklim kerja 

yang baik. Dengan begitu kegiatan oprasional perusahaan akan berjalan 

dengan lancar. 

Departemen internal adalah struktu yang paling umum untuk 

melayani kebutuhan organisasi akan PR. Ukuran peran dan tempat 

departemen di bagian perusahaan bervariasi antara satu perushaan dan 

organisasi lainnya (Cutlip, Center&broom). 
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Dengan adanya Departemen publik internal dalam lingkup 

kegiatan PR tersebut memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan 

bagi masing-masing publik internal. Sifat hubungannya disebut 

hubungan internal (Internal Relations). beberapa bentuk hubungan 

Internal dengan Perusahaan : 

a. Employe Relations (hubungan dengan para pekerja/para karyawan) 

Kegiatan Departemen Public relations untuk memelihara 

hubungan, khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. 

Hubungan ini dalam rangka kepegawaian secara formal. Employe 

public/publik pegawai adalah salah satu internal public yang dijadikan 

salah satu sasaran dari kegiatan PR di dalam Usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi. Mereka merupakan suatu potensi yang sangat berarti dalam 

organisasi, potensi mana yang dapat dikembangkan lebih baik dari 

sebelumnya. Seorang PRO haruslah berkomunikasi secara langsung 

dengan karyawan, ia harus senantiasa mengadakan kontak pribadi 

(Personal Contact), misalnya dengan bercakap-cakap dengan mereka 

sehingga dapat mengetahui kesulitan, keinginan, harapan dan perasaannya. 

b. Stockholder Relations (hubungan dengan para pemegang saham) 

Kegiatan yang dilakukan Departemen Public Relations untuk 

memelihara hubungan baik dengan para manajer di lingkungan perusahaan. 

Manajer adalah orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi 

kepentingan perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola 

perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan 
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perusahaan. Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya 

perlu dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang 

dianggap penting. 

Dalam hal ini jika manajer diperakukan untuk dapat mampu 

membuat, menetapkan keputusan, sampai pada menyampaikan keputusan 

yang berkaitan dengan berbagai kebijakan manajemen di bidangnya bahkan 

mungkin di bidang umum. Ini berarti mereka mempunyai kontribusi 

terhadap berbagai kebijakan manajemen di bidangnya bahkan mungkin di 

bidang manajemen yang sangat menentukan maju mundurnya perusahaan. 

Untuk kondisi ini mereka merupakan orang-orang yang dituntut untuk dapat 

memikul tanggung jawab besar bagi perusahaan. Untuk konsekuensi ini, 

maka dapat dilakukan berbagai kegiatan untuk melakukan hubungan baik 

dengan para manajer, seperti: 

1) Memberlakukan adanya uang tunjangan jabatan. 

2) Uang resiko jabatan. 

3) Kegiatan Coffee Morning diantara para manajer dalam rangka 

membina hubungan dan bahkan memungkinkan adanya keluaran 

ide kebijakan bagi perusahaannya. 

4) Koordinasi kerja antar bagian. 

5) Jika memungkinkan menyediakan alat transportasi bagi 

kepentingan dinas. 

6) Rumah dinas, dsb. 
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c. Manager Relations 

Kegiatan Public Relations dalam rangka memelihara hubungan antara 

pimpinan dengan serikat buruh dalam perushaan dan turut menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul antara keduanya, disinilah letak peranan 

Public Relations dimana ia harus mengadakan tindakan-tindakan preventif 

mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian PR berarti turut 

juga melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. 

b. Departemen Humas Eksternal 

Hubungan dengan publik diluar perusahaan merupakan 

keharusan yang mutlak. Karena perusahaan tidak mungkin berdiri 

sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan yang lain. Karena itu 

perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik-

publik khususnya dan masyarakat umumnya. 

Salah satunya dengan melakukan komunikasi melalui 

Departemen publik ekstern secara informatif dan persuasif. Informasi 

yang disampaikan hendaknya jujur, teliti dan sempurna berdasarkan 

fakta yang sebenarnya. Secara persuasif, komunikasi dapat dilakukan 

atas dasar membangkitkan perhatian komunikan (publik) sehingga 

timbul rasa tertarik. 

Masalah yang perlu dipecahkan dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh Departemen External Public Relations meliputi bagaimana 
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memperluas pasar bagi produksinya, memperkenalkan produksinya 

kepada masyarakat, mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari 

publik maupun masyarakat, memelihara hubungan baik dengan 

pemerintah, mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap 

perusahaan, memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion 

leader, memelihara hubungan baik dengan publik dan para pemasok 

yang berhubungan dengan oprasional perusahaan dan mencapai rasa 

simpatik dan kepercayaan dari publik dalam masyarakat. 

1. Publik Eksternal dan Bentuk Hubungan Eksternal Perusahaan  

a. Publik Eksternal Suatu Perusahaan  

1) Publik Pers (Press Public) 

2) Publik Pemerintahan (Goverment Public) 

3) Publik Masyarakat Sekitar (Community Public) 

4) Publik Rekanan/Pemasok (Supplier Public) 

5) Publik Pelanggan (Costumer Public) 

6) Publik Konsumen (Consumer Public) 

7) Publik Bidang Pendidikan (Educational Public) 

8) Publik Umum (General Public) 

b. Hubungan Eksternal suatu Perusahaan  

Dengan adanya Public Eksternal dalam lingkup kegiatan PR 

tersebut memberikan konsekuensinya pada berbagai hubungan bagi 

masing-masing Public Eksternal. Sifat hubungannya disebut hubungan 

eksternal (Eksternal Relations). Beberapa bentuk hubungan internal 

dalam perusahaan : 
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1) Press Relations (Hubungan dengan pihak pers) 

2) Government Relations (Hubungan dengan pihak 

pemerintah) 

3) Community Relations (Hubungan dengan masyarakat 

sekitar) 

4) Supplier Relations (Hubungan dengan para 

rekanan/pemasok) 

5) Costumer Relations (Hubungan dengan para pelanggan) 

6) Consumer Relations (Hubungan dengan pada konsumen) 

7) Educational Relations (Hubungan dengan bidang 

pendidikan) 

8) General Relations (Hubungan dengan Umum) 

1. Press Relations (Hubungan dengan pihak pers) 

Kegiatan Public relations dalam rangka mengatur dan membina hubungan 

baik dengan pihak pers. Arti harpiah daripada press adalah percetakan, namun 

pada perkembangan selanjutnya istilah pers dapat diartikan sebagai pihak-pihak 

yang berkecimpung dalam hal pemberitaan, jadi tidak saja surat kabar, tapi juga 

meliputi bebagai media seperti TV, Radio, dsb. Prinsipnya Press Relations 

adalah membina hubungan baik. disamping membina, seorang PRO juga harus 

mengatur dan mengembangkan hubungan baik dengan pers, sebab mereka 

mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan 

perusahaan/instansi yang menyangkut pemberitaan baik negative maupun 

positif. Jadi pers merupakan kunci kesuksesan dari kegiatan Public Relations 

suatu perusahaan. 
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Penulis lain menyebut Press Relations dengan sebutan Media Relations, 

dimana Media melibatkan hubungan bekerja dengan berbagai media untuk 

tujuan menginformasikan publik, kebijak misi organisasi dan praktek secara 

positif, konsisten dan kredibel. Biasanya, ini berarti koordinasi langsung dengan 

orang yang bertanggung jawab untuk memproduksi berita dan fitur di media 

massa. Tujuan hubungan media adalah untuk memaksimalkan cakupan positif 

di media massa tanpa membayar untuk itu secara langsung melalui iklan. 

Orang menggunakan istilah Public Relations dan media relations 

bergantian, namun melakukannya tidak benar. Hubungan media lihat hubungan 

bahwa sebuah perusahaan atau organisasi mengembangkan denagn wartawan, 

sedangkan hubungan masyarakat memperpanjang bahwa hubungan luar media 

untuk masyarakat umum.(Effendy, Onong Uchjana) 

Bentuk Hubungan Pers : 

1) Press Release 

2) Press Conference 

3) Press Room 

4) Press Tour 

5) Press Reception 

Publik Eksternal dan Bentuk Hubungan Eksternal Lembaga 

Pendidikan. 

1. Publik Eksternal suatu Lembaga Pendidikan 

1) Publik Pers (Press Public) 

2) Publik Pemerintah (Government Public) 

3) Publik Umum (General Public) 
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4) Publik Alumni (Alumni Public) 

5) Publik Pemberi Dana Pendidikan (Donor Public) 

6) Publik Bidang Pendidikan.(Educational Public), dsb. 

2. Hubungan Eksternal Lembaga Pendidikan 

1) Hubungan Pers (Press Relations) 

2) Hubungan Pemerintah (Government Relations) 

3) Hubungan Umum (General Relations) 

4) Hubungan Alumni (Alumni Relations) 

5) hubungan Pemberi Dana Pendidikan (Donor Relations) 

Hubungan Bidang Pendidikan (Educational Relations), dsb 

2. Government Relations (Hubungan dengan pihak pemerintah) 

Kegiatan Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara 

hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atau 

dengan jawatan-jawatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

Bentuk hubungan Government Relations, antara lain: 

1) Memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, pemerintah 

daerah atau kota. 

2) Pengiriman agenda bagi intansi-instansi pemerintah terkait. 

3) mengadakan kegiatan kesenian, olahraga, mensponsori kegiatan 

baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka 

mengharumkan nama bangsa. 

4) Mengundang pejabat pemerintah untuk meremiskan suatu acara 

perusahaan. 
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5) Melakukan Kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah 

untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. 

3. Community Relations (Hubungan dengan masyarakat sekitar) 

Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik 

dengan masyarakat setempat, yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. yang dimaksud dengan Community disisni adalah masyarakat 

sekitar/masyarakat setempat/tetangga. 

Kegiatan Community Relations yang harus dilaksanakan, misalnya : 

1) Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khusunya bagi 

masyarakat sekeliling perusahaan. 

2) Mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha menggalakan pendidikan. 

3) Mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan. 

4) Mendirikan tempat ibadah. 

5) Mengadakan pembagian makanan, dll 

4. Supplier Relations (Hubungan dengan pemasok) 

Kegiatan Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara 

hubungan dengan para investor agar segala kebutuhan organisasi/ perusahaan/ 

instansi dapat diterima dengan baik. 

5. Consumer Relations (Hubungan dengan pelanggan) 

Kegiatan Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara 

hubungan baik dengan para konsumen agar produk yang kita buat dapat 

diterima dengan baik oleh para konsumen. salah satu kegiatan mengadakan 

hubungan baik dengan consumer sama dengan costumer yaitu dengan 



37 
 

pelayanan melalui iklan, karena disamping mempromosikan hasil produksi 

perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan juga 

ada keuntungannya bagi pihak consumer yaitu bagi pihak consumer merupakan 

input tentang bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika 

consumer menggunakan barang tersebut. 

Kegiatan Costumer Relations diantaranya adalah : 

1) Memberikan ucapan selamat hari raya kepada pelanggannya. 

2) Memberikan ucapan selamat tahun baru untuk nasabah. 

3) Pemberian kalender 

4) Pemberian buku telepon 

5) Melakukan publisitas 

6) Memberikan informasi kegiatan periklanan 

7) Memberikan potongan harga, dll 

6. Educational relations (Hubungan dengan bidang pendidikan) 

  Kegiatan Public Relations dalam rangka mengatur dan membina hubungan 

baik dengan lembaga-lembaga pendidikan, Misalnya : 

1) Memberikan dana sumbangan untuk pendidikan. 

2) Memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah 

3) Memberikan beasiswa 

4) Menjadi bapak asuh bagi siswa berprestai, dsb. 
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7. General Relations (Hubungan dengan masyarakat umum) 

Mengatur dan membina hubungan baik dengan public umum sehingga 

produk/jasa dari perusahaan kita dapat menjadi perhatiannya dan selanjutnya 

public umum ini dapat menjadi konsumen/pelanggan kita. 

8. Employee Relations 

Salah satu bentuk hubungan dalam Public Relations yang mengatur 

hubungan antara perusahaan dan para karyawannya adalah Employee Relations. 

Employee Relations dilakukan antara lain adalah untuk menciptakan bentuk 

hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara pihak manajemen dengan 

para kryawannya dalam upaya membina kerjasama dan hubungan yang 

harmonis diantara keduanya. 

Regular meeting merupakan bentuk dari Employee Relations yang 

dilakukan perusahaan untuk membentuk iklim komunikasi yang positif. 

Frank Jefkins mengatakan bahwa komunikasi internal (lebih lanjut disebut 

sebagai komunikasi pegawai atau Employee Relations) memiliki tiga bentuk : 

1) Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi dari pihak pimpinan kepada 

karyawan. 

2) Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berlangsung dari 

karyawan kepada atasannya. 

3) Komunikasi sejajar, yaitu komunikasi yang berlangsung antar 

sesama pegawai. Sedangkan redding menyebutkan bahwa kepuasan. 
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Komunikasi adalah semua tingkat kepuasan seorang karyawan 

mempresepsi lingkungan komunikasi secara keseluruhan. 

2.2 Pemahaman Corporate Social Responsibility (Hubungan CSR dengan 

Community Relations) 

Berdasarkan pola hubungan komunikasinya, organisasi perusahaan dapat 

dilihat sebagai sebuah sistem. Maka unit – unit di dalamnya merupakan subsistem 

– dari perusahaan. Jika dihubungkan dengan lingkungan, maka lingkungan 

merupakan suprasistem dari perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 

merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Setiap bagian dalam 

suprasistem tersebut saling bergantung. Perusahaan sebagai subsistem harus 

mampu mengolah hubungan dengan subsistem lainnya yang ada dalam lingkungan. 

Subsistem lain bagi perushaan adalah keseluruhan stakeholders ( pihak – pihak 

pemangku kepentingan ) yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. 

Hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholders-nya tersebut 

dapat memberikan dampak berupa terciptanya pemahaman melalui pengetahuan. 

Pemahaman melalui pengetahuan. Pemahaman yang baik dapat berdampak pada 

citra dan reputasi perusahaan yang positif. Salah satu stakeholders yang berinteraksi 

langsung dengan perusahaan adalah masyarakat lokal (local community) 

Local community atau komunitas lokal adalah sekelompok orang yang 

bermukim di sekitar aset perusahaan. Setiap aktivitas perusahaan dapat berdampak 

langsung dan tidak langsung terhadap pola kehidupan local community, begitu jug 

sebaliknya. Sehingga, suatu perusahaan dituntut tidak langsung terhadap pola 

kehidupan local community, begitu juga sebaliknya. Sehingga, suatu perusahaan 

dituntut tidak hanya menyediakan pekerjaan dan membayar pajak, tapi juga harus 
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dapat menjadi “tetangga” yang baik dengan membina hubungan timbal balik 

dengan komunitas (community relations). 

Salah satu upaya yang didapat dilakukan perusahaan dalam aktivitas 

community relations masyarakat dikawasan aset. Peruusahaan melalui program 

corporate social responsibility (CSR), misalnya, dapat berkontribusi untuk 

memfasilitasi dan mendukung program – program kemasyarakatan dalam beragai 

aspek. 

2.2.1 Community Relations dan Public Relations 

Mengacu pada teori perencanaan strategis (strategic planning) maka 

community relations merupakan bagian dari aktivitas komunikasi public relations 

perusahaan. Oleh karena itu, tahapan community relations menggunakan tahapan 

manajemen public relations. Tahapan manajemen public relations menurut Cutlip, 

Center dan Broom (2006:320) mencakup pendefisian masalah, perencanaan dan 

penyusunan program, melakukan tindakan dan komunikasi serta evaluasi program. 

Masing – masing tahapan adalah penting dalam perencanaan program 

community relations. Jika tiap tahapan dilakukan dengan baik, maka hasil yang 

didapat dapat terukur sesuai dengan tujuan program perusahaan. 

Melalui penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana proses 

pendefisian masalah, perencanaan, implementasi hingga evaluasi program. Peneliti 

juga tertarik untuk mendalami bagaimana PT. TPPI melakukan kegiatan 

Community Relations dalam rangka memberi kontribusi sosial, merubah paradigma 

dan mengajak komunitas lokal (local community) untuk bersama – sama 

mengurangi permasalahan lingkungan. 
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2.2.2 Community Relations dalam kegiatan Corporate Social Responsibility 

Komunitas (community) menurut Moore (1981:415) adalah sekelompok 

orang yang hidup di tempat yang sama, berpemerintahan sama, dan mempunyai 

kebudayaan dan sejarah yang umunya turun menurun. 

Sedangkan komunitas lokal (local community) menurut Kasali (1994:127) 

adalah masyarakat yang bermukim atau mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, 

gudang, tempat pelatihan, tempat peristirahatan,atau di sekitar aset tetap perushaan 

lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi public relations, komunitas lokal dipandang 

sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. 

W.J. Peak (dalam Iriantara,2010:256) berpendapat bahwa seperti fungsi 

public relations, community relations adalah partisipasi dari lembaga yang 

terencana, aktif, dan terus menerus dengan masyarakat, dalam rangka memelihara 

dan meningkatkan lingkungannya untuk memperoleh keuntungan, bagi lembaga 

maupun bagi komunitas. 

Jerold (dalam Iriantara, 2004:20) mendefinisikan community relations 

sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas 

melalui berbagai upaya untuk kemaslahatan bersama bagi organisasi dan 

komunitas. 

Hubungan antara perusahaan dan komunitas (community relations) ini 

kemudian membuka ruang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsbility). Hal ini karena komunitas lokal merupakan 

tetangga terdekat perusahaan. keberlangsungan perusahaan mengelola tanggung 

jawab sosial terhadap komunitas masyarakat di sekitar tempat beroprasinya. 
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Berdasarkan kriteria Philip Lesly dalam bukunya Hanboook of Public 

Relations (Lattimore, 2010:262), aktivitas community relations dapat berupa 

menghapus sesuatu yang menjadi masalah komunitas. Perusahaan dapat 

mencermati permasalahan yang menimpa komunitas, kemudian memberikan 

kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bersama – sama dengan 

masyarakat. Black (1994;105) memasukan masalah lingkungan sebagai salah satu 

komponen tanggung jawab sosial perusahaan selain Usaha Kecil Menengah 

(UKM), pendidikan, dan seni budaya. 

Perusahaan ataupun organisasi harus bersedia menjadi bagian integral dari 

kehidupan mereka, yaitu masyarakat atau komunitas yang berada di sekitar 

perusahaan. Jika program Community Relations berjalan dengan baik maka akan 

memberikan efek positif ke banyak bidang. 

2.3 Aktivitas Community Relations dalam Perusahaan 

 Hubungan dengan komunitas pada dasarnya adalah aktivitas humas. Hal ini 

dikarenakan langkah-langkah yang ditempuh dalam Community Relations tidak 

berbeda dengan apa yang dilakukan dalam proses humas. Namun, dalam  

Community Relations  lebih dimaknai sebagai kegiatan perusahaan dalam 

membantu mengatasi persoalan-persoalan sosial yang nyata yang dihadapi oleh 

komunitas. 

 Bidang humas adalah studi yang mengukur sikap manusia, dibutuhkan 

ketajaman dan kepekatan analistis, serta data yang dapat diandalkan sehingga dalam 

pelaksanaan aktivitas tersebut, seorang praktisi humas akan menggunakan konsep-

konsep manajemen untuk mempermudah pelaksanaan tugas-tugasnya. Seperti 

perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program. 
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 Dalam tahapan komunikasi kegiatan humas menurut Cutlip & Center 

sebagaimana dikutip oleh Zulkarnaen Nasution (2003:58), aktivitas humas yang 

efektif harus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu: 

1. Menyelidiki dan mendengar (fact finding) 

2. Mengambil ketentuan dan Merencanakan (planning) 

3. Penggiatan (actuating) dan pengawasan (contrlling) 

4. Penilaian (evaluating) 

Dalam Community Relations tahapan-tahapan yang diterapkan dalam proses 

humas diatas juga dilakukan. Seperti yang ditulis Yosal Iriantara dalam bukunya 

Community Relations: Konsep dan Aplikasinya, kegiatan Community Relations 

(2004:79) perusahaan diwujudkan melalui tahapan-tahapan berikut ini: 

1. Pengumpulan Fakta  

Mengumpulkan fakta tentang permasalahan sosial yang terjadi dan berbagai 

sumber. 

2. Perumusan masalah 

Melalui pengumpulan fakta, ditemukan suatu permasalahan yang terus 

segera mendapat penanganan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan 

suatu permasalahan dengan memfokuskan sasaran dan kegiatan. 

3. Perencanaan dan pemograman 

Untuk dapat mewujudkan suatu rencana berdasarkan permasalahan yang 

akan diatasi maka dibuatlah suatu program . Setiap program biasanya diisi 

berbagai macam kegiatan. Kegiatan sebagai bagian dari program 
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merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan yang 

sudah ditetapkan sebelumnya. 

4. Aksi dan Komunikasi 

Di dalam aksi tentu juga didalamnya terdapat komunikasi yang menjelaskan 

mengapa program dijalankan, serta bagaimana tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap komunitas itu diberikan sesuai dengan program yang 

dibuat. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, akan berkembangpandangan 

yang positif dari komunitas terhadap perusahaan mengenai citra dan 

reputasi yang baik. 

5. Evaluasi 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program. 

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui apakah program dapat 

dilanjutkan, dihentikan atau dilanjutkan dengan melakukan beberapa 

perbaikan dn penyempurnaan. Dalam konteks Community Relations, 

evaluasi bukan hanya pada penyelenggaraan program, namun juga evaluasi 

pada sikap komunitas terhadap perusahaan. 

2.4 Fungsi Spesifik Commmunity Relations 

Center for Corporate Citizenship mengatakan para manajer community 

relations menghabiskan sebagaian besar waktunya untuk mengidentifikasi dan 

membangun hubungan dan jaringan dengan pimpinan komunitas, organisasi, 

pejabat pemerintah dengan tujuan mengatur rencana untuk memenuhi kebutuhan 

dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi komunitas. Bukan hanya itu manajer 

Community Relations pastinya disibukkan dengan aktivitas membangun dan 

mengatur kemitraan dengan organisasi dalam komunitas. 
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Aktivitas Community Relations menjadi sesuatu yang dianggap begitu 

penting, khususnya ketika organisasi pindah ke komunitas baru. Respon komunitas 

baru harus dijadikan faktor penting dalam pengambilan keputusan untuk penentuan 

lokasi. Karena hal ini tentunya menyangkut ketersediaan komunitas menerima 

bisnis, industri baru di wilayah mereka. Dan ketika penentuan lokasi telah 

ditentukan, penting bagi manajer Community Relations memberitahukan kepada 

media perihal informasi aktual tantang waktu pindah, pencarian karyawan baru, 

pembukaan pabrik, dan aktivitas sejenis lainnya. 

  Dalam bukunya , Hand Book of Public Relations, Philip Lesly dalam Dan 

Lattimore dkk (2010:262) menyarankan beberapa kriteria aktivitas community 

relations bagi organisasi atau perusahaan. Berikut contohnya diuraikan dengan 

contoh kasus bagaiamana organisasi telah menggunakan kriteria tersebut dalam 

menyusun program Community Relations. 

a. Membuat sesuatu yang dibutuhkan dan belum ada sebelumnya. Intel 

menggunakan kekuatan PC dalam melawan penyakit kanker, 

Berdasarkan teori Napster, program Pilantropis Peer to Peer 

memungkinkan para peneliti menerima informasi dari sebanyak 6 juta 

orang dan mampu mengurangi jumlah waktu dalam mengembangkan 

obat-obatan baru dari 12 tahun menjadi 5 tahun.  

b. Menghapus sesuatu yang menjadi masalah komunitas. The Bringmiham 

Summit, sebuah pertemuan kota nasional yang berfokus pada sebuah isu 

race relations. 

c. Mengembangkan alat untuk menentukan keberlangsungan perusahaan. 

Perusahaan Kinko menggunakan cabangnya di banyak komunitas 
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sekitar perusahaan. Tujuannya ialah meningkatkan pengetahuan dan 

mengidentifikasi dalam rangka memperbaiki dan melindungi 

komunitas.  

d. Memperluas penggunaan sesuatu yang ada untuk memasukkan 

kelompok orang “tak berpunya”.  

e. Membagi peralatan, fasilitas, dan keahlian. McDonald mengijinkan 

masyarakat menggunakan mesin jusnya untuk pesta. 

f. Membentuk ulang, memperbaiki dan menciptkan. Lowe telah membuat 

komitmen lima tahun senilai $10 juta bagi penanggung asuransi 

nasioanal dari program ‘Women Build” yang dilakukan oleh habitat for 

humanity International.  

g. Tutorial, konseling dan pelatihan. Banyak perusahaan mendorong para 

karyawannya untuk mengajar dan menjadi dosen tamu mulai dari TK 

hingga mahasiswa dan konsultasi bagi mereka yang bergerak pada 

bisnis yang sejenis.  

h. Mengaktifkan orang lain. St Judes Childrens Research Hospital telah 

bekerja sama dengan FedEx di Memphis untuk menjadi tuan rumah 

turnamen golf FedEx selama 30 tahun terakhir.  

Publisitas hadir sebagai media promosi terkait program yang ada. Pemilihan 

media yang tepat juga menjadi hal penting yang harus dipikirkan oleh praktisi PR. 

Bagaimana melalui media tersebut publik yang menjadi sasaran bisa tercapai dan 

seluruh program community relations berjalan dengan baik dan mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sehingga terciptanya hubungan 

harmonis antara masyarakat dan organisasi. 



47 
 

2.4.1  Strategi community relations 

Strategi Community Relatioans adalah suatu perencanaan terpadu yang 

dilakukan oleh manajemen dalam memelihara dan membina hubungan dengan 

komunitas yang aktif dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan kedua belah 

pihak. Terdapat model terkenal yang di ungkap oleh James Grunig yang terdiri dari 

strategi oneway communications dan two way communications. Dan yang menjadi 

acuan peneliti untuk penelitian adalah informasi publik yang karekternya one way 

communications. Dan asimetris dua arah yang karakternya ialah two way 

communications. 

a. Informasi Publik  

Model informasi publik diterapkan semenjak abad ke 20. Tidak jauh beda 

dengan model publisitas yaitu menggunakan komunikasi satu arah. Publik 

informasi ialah model yang mementingkan kebenaran informasi dari 

perusahaan untuk publik. Dalam informasi publik Humas menjadi layaknya 

wartawan. Humas bertindak menyebarluaskan informasi kepada publik dan 

mengendalikan berita atau informasi kepada media massa. Penyebaran 

informasi biasanya disalurkan melalui news letter, brosur dam surat 

langsung. 

b. Asimetris dua arah  

Asimetris ialah model PR yang berusaha mencapai tujuan organisasi 

melalui persuasi. Pada tahap ini pihak PR dalam prakteknya melalui 

penyampaian pesannya berdasarkan hasil riset dan strategi ilmiah,untuk 

membujuk publik agar berfikir dan  bersikap sesuai harapan organisasi. 

Asimteris dua arah telah menggunakan komunikasi dua arah meskipun 
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dengan umpan balik yang tidak seimbang. Ruslan (2012:142-144) dalam 

menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan tanggungjawab 

maka fungsi humas dapat diwujudakan dengan beberapa aspek-aspek 

pendekatan atau strategi humas. 

2.4.2 Tugas Community Relations  

Menurut Gregory yang dikutip oleh Yosal Irianta dalam bukunya Community 

Relations (2004:21), Community Relations atau hubungan komunitas adalah hubungan 

bisnis yang saling mengutungkan dengan satu atau lebih Stakeholders, untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan menjadi sebuah perusahaan yang baik bagi 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaan fungsi humas, komunitas lokal dipandang sebagai suatu 

kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat timbal balik. Prinsip kegiatan 

humas adalah mengharmoniskan hubungan antara perusahaan beserta manajer dan 

karyawannya dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Hubungan yang harus dibina 

oleh humas tidak hanya hubungan jangka pendek, tetapi juga hubungan jangka panjang. 

Hubungan timbal balik dengan rasa memiliki dibutuhkan oleh perusahaan agar 

perusahaan memperoleh dukungan komunitas. 

Community Relations pada dasarnya adalah kegiatan Public Relations. Mengingat 

Community Relations berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan sosial yang 

nyata yang dihadapi komunitas sekitar organisasi. Melalui pendekatan Community 

Relations itu, organisasi bersama-sama dengan komunitas sekitarnya berusaha untuk 

mengidentifikasi, mencari solusi dan melaksanakan rencana tindakan atas permasalahan 

yang dihadap. Dalam, hal ini, fokusnya adalah permasalahan yang dihadapi komunitas. 

Bukan permasalahan yang dihadapi organisasi. Namun dampak dari penyelesaian 
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permasalahan yang dihadapi komunitas itu akan dirasakan juga oleh organisasi, 

mengingat program-program Community Relations pada dasarnya dikembangkan untuk 

kesejahteraan bersama organisasi dan komunitas. Karena kegiatan Community 

Relations pada dasarnya adalah kegiatan Public Relations, maka program dan kegiatan 

Community Relations organisasi akan melalui tahap-tahap proses Public Relations yang 

dikutip oleh Yosal Irianta dalam Community Relations (2004:14) sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Fakta 

2. Perumusan Masalah 

3. Perencanaan dan Pemograman 

4. Aksi dan Komunikasi 

5. Evaluasi 

Menjaga hubungan dengan komunitas lokal atau Community Relations adalah juga 

bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Perubahan praktik organisasi dalam 

menjalankan bisnis dan tekanan sosial pada organisasi bisnis untuk memainkan peran 

yang menunjukan tanggung jawab sosial, sesungguhnya melahirkan sejumlah manfaat 

bagi kedua belah pihak. Praktik Community relations yang terfokus pada kegiatan 

filsantropis sebelumnya dipandang hanya memberikan manfaat bagi komunitas saja 

sedangkan bagi organisasi dipandang sebagai beban biaya. Tidak ada pandangan, pada 

waktu itu, bahwa membantu komunitas merupakan investasi yang penting bagi 

organisasi. Karena organisasi bisnis sebagai satu organisme tentu harus berelasi dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Kita bisa melihat lebih jauh mengenai manfaat Community Relations dalam 

tanggung jawab sosial korporat ini pada kasus perusahaan retil termasyur, Marks & 

Spencer. Program Community Relations yang dijalankan lembaga ini adalah 
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keterlibatan karyawan dalam program-program komunitas baik atas penugasan 

perusahaan maupun dilakukan secara sukarela. menurut Rogovsky yaang dikutip oleh 

Yosal Irianta dalam Community Relations (2004:69) manfaat program Community 

Relations adalah : 

1. Manfaat bagi individu pegawai  

1. Belajar metode alternatif dalam berbisnis 

2. Menghadapi tantangan pengembangan dan bisa berprestasi dalam 

lingkungan baru 

3. Mengembangkan keterampilan  yang ada dan keterampilan baru 

4. Memperbaiki pengetahuan perusahaan atas  komunitas lokal dan 

memberi kontribusi bagi komunitas lokal 

5. Mendapatkan persepsi baru atas bisnis 

2. Manfaat bagi organisasi penerima program  

1. Mendapatkan keahlian dan keterampilan professional yang tak 

dimiliki organisasi atau tak memiliki dana untuk mengadakannya. 

2. Mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan 

yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah. 

3. Memperoleh pengalaman dari organisasi besar sehingga melahirkan 

pengelolaan organisasi seperti menjalankan bisnis. 

3. Manfaat bagi perusahaan  

1. Memperkaya kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas 

bekerja bersama komunitas. 

2. Peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada komunitas 
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3. Meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal. 

4. Meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan 

menjadi “duta besar” bagi perusahaan. 

Uraian tersebut menunjukan 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 dari kegiatan PR. Karena itu penting untuk disadari bahwa program-

program untuk perusahaan dan komunitas. 

2.4.3  Community Relations Sebagai Kegiatan Public Relations 

 Dalam menjalankan tugasnya, Public Relations atau  Humas harus berhadapan 

dengan berbagai macam publik yang memiliki kepentingan yang berbeda dan 

bermacam-macam. Untuk efektifnya komunikasi yang dilakukan dalam membina 

hubungan dengan mereka itu, para ahli humas umumnya mengklasifikasikannya dengan 

kelompok-kelompoktertentu, yaitu antara lain: 

Masyarakat sekitar (Community Relations), pelanggan (Costumer Relations), 

instansi pemerintah (Government Relations), media (Press Relations) dan lain 

sebagainya (Effendy,1990:137). 

Adapun tujuan eksternal dari humas, yaitu : 

a) Memperluas langganan 

b) Memperkenalkan produksi 

c) mencari modal dan hubungan 

d) memperbaiki hubungan dengan serikat serikat-serikat buruh, 

mencegah pemogokan-pemogokan. 
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e) Memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang 

sedang dihadapi. (Abdurrachman, 1995:38) 

Adapun pengertian dari community relations atau hubungan komunitas, penulis 

mengambil pendapat Wilbur J. (Bill) Peak dalam karyanya “Community Relations” 

yang dimuat dalam Lesly’s Public Relations Handbook, mendefinisikan hubungan 

komunitas sebagai berikut : Community Relations, as a public relations function, is a 

institution’s active, and continuing participation with and within a community 

(Hubungan dengan komunitas, sebagai fungsi hubungan masyarakat, merupakan 

partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif, dan sinambung dengan dan di dalam 

suatu komunitas untuk memelihara dan membina lingkungannya demi keuntungan 

kedua belah pihak, lemaga dan komunitas). (Effendy, 1999:114) 

Kegiatan hubungan dengan komunitas merupakan suatu program kegiatan 

Humas dalam suatu perusahaan atau lembaga, dalam rangka menciptakan hubungan 

komunikasi yang harmonis antara kedua belah pihak. Menurut Grunig dan Hunt : 

Program hubungan komunitas adalah program Public Relations yang khusus 

menyediakan sarana komunikasi bagi organisasi dengan orang-orang di sekitar 

organisasinya. 

Program hubungan dengan komunitas ini ada dua macam kegiatan yaitu : 

1. Kegiatan yang membantu manajer atau karyawan perusahaan dalam 

menumbuhkan komunikasi dengan pemimpin masyarakat dan sekitar 

(komunitas) 
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2. Kegiatan yang melibatkan organisasi dalam komunitas, seperti 

mendukung sekolah, memberi bantuan keuangan pada organisasi yang 

ada di komunitas (Effendy, 1999:117) 

Adapun pengertian Community Relations menurut Yulianita (1999:77) 

adalah “Kegiatan Public Relations dalam rangka mengatur dan memelihara 

hubungan baik dengan masyarakat setempat, yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan perusahaan” jadi yang dimaksud dengan Community dalam definisi diatas 

adalah masyarakat setempat atau masyarakat sekitar. 

 Keterlibatan perusahaan dalam lingkungan komunitas, melalui partisipasi 

sosialnya ke masyarakat akan sangat dibutuhkan sekali oleh komunitas untuk 

kesejahterannya. Menurut Cutlip dan center, kepentingan komunitas itu mencakup 

11 unsur, yaitu : 

1. Kesejahteraan komersial (Commercial Prosperity) 

2. Dukungan Agama (Support of religion) 

3. Lapangan kerja (Work for Everyone) 

4. Fasilitas pendidikan yang memadai  (Adequate Educational 

Facilities) 

5. Hukum, ketertiban dan keamanan (Law,order, and safety) 

6. Pertumbuhan penduduk (Population Growth) 

7. Perumahan beserta kebutuhannya yang sesuai (Oproper Housing 

and Utilities) 

8. Kesempatan berkreasi dan berkebudayaan yang bervariasi (Varied 

recreation and cultural pursuits) 
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9. Perhatian terhadap keselamatan umum (Attention to public) 

10. Penaganan kesehatan yang progresif (Progressive measure for good 

health) 

11. Pemerintahan ketataprajaan yang cakap (Competent municipal 

Government) (Effendy,1999:115) 

Ke-11 unsur diatas dapat diaplikasikan melalui berbagai macam program sosial 

kemasyarakatan yang bis dirancang oleh suatu perusahaan, seperti bantuan 

keuangan untuk membangun fasilitas beribadah, bantuan beasiswa, pengobatan 

gratis, dan perekrutan tenaga kerja dari masyarakat setempat. 

2.4.4  Hubungan Dengan Media dan Pers 

 Hubungan dengan media dan pers adalah sebagai alat, pendukung atau media kerja 

sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas kegiatan untuk program kerja 

halus atau aktivitas public relations komunikasi dengan masyarakat. 

 Dengan hubungan yang baik dengan media dan pers, perusahaan bisa mengontrol, 

mencegah, dan meminimalkan negatif berita-pelaporan atau salah tentang perusahaan 

di media massa. hubungan dengan pers dapat dilakukan melalui kontak formal dan 

kontak informal. 

 Formulir kontak hubungan melalui antara lain resmi konfrensi pers, press tour 

(press tour), pers (press briefing), dan tekan penerimaan. Sedangkan bentuk hubungan 

melalui kontak informal antara lain, siaran pers, wawancara pers dan konfrensi pers 

(Press Gathering). 
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2.5  Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini diarahkan pada, Aktivitas Community Relatons sebagai bagian 

dari Corporate Social Responsibility. Sedangkan Community Relations yang dimaksud 

yaitu, hubungan dengan komunitas merupakan sebuah fungsi dari hubungan 

masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya, Public Relations atau Humas harus berhadapan 

dengan berbagai macam publik yang memiliki kepentingan yang berbeda dan 

bermacam-macam. Untuk efektifnya komunikasi yang dilakukan dalam membina 

hubungan dengan mereka. 

Dengan demikian, maka Aktivitas Community Relations dapat dilihat dari 

hubungan antara perusahaan dan komunitas (community relations) yang kemudian 

membuka ruang terwujudnya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility). Hal ini karena komunitas lokal merupakan tetangga terdekat perusahaan. 

Keberlangsungan perusahaan mengelola tanggung jawab sosial terhadap komunitas 

masyarakat di sekitar tempat beroprasinya. 

 

 

 

 

 

 

 


