
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PENGERTIAN, FUNGSI, dan TUJUAN  PUBLIC RELATIONS 

a) Pengertian Public Relations 

Public relations adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan 

manajemen yang membantu pencapaian tujuan sebuah organisasi, 

membantu mendefenisikan filosofi, serta memfasilitasi perubahan 

organisasi. Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua 

masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan 

hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan 

organisasi dengan harapan masyarakat. Mereka juga mengembangkan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi program organisasi yang 

mempromosikan pertukaran pengaruh serta pemahaman diantara 

konstituen organisasi dan masyarakat.  (Effendy, 1993:116) 

Sering di sebut sebagai bapak public relations modern, Ivy Lee 

percaya bahwa publik harus di beri informasi (informed). Dia 

berpendapat bahwa kata-kata yang baik harus dilakukan dengan tindakan 

yang baik, baik di tingkat individu maupun di dalam organisasi. 

Penekanan tentang public relations sebagai fungsi manajemen telah 

meletakkan public relations di jalur yang benar dengan perusahaan 

Amerika. (Effendy, 1993:117) 
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Sejak awal, public relations telah dipandang sebagai sebuah usaha 

yang terencana dalam mempengaruhi opini publik, yang umumnya 

dilakukan melalui komunikasi persuasif. Kampanye komunikasi 

pemasaran, sebagai contoh, menggunakan publisitas produk untuk 

memperkenalkan produk tersebut. Semua definisi dan diskusi tentang 

public relations selalu mengacu pada publik (masyarakat) dan opini 

publik. 

b)  Fungsi Public Relations 

Fungsi atau peranan merupakan harapan publik terhadap apa yang 

seharusnya dilakukan oleh Public Relations sesuai dengan kedudukannya. 

Public Relations membantu masyarakat kita yang kompleks dan 

pluralistic dalam mengambil keputusan dan berfungsi lebih efektif 

dengan cara berkontribusi pada terciptanya saling pengertian di antara 

kelompok dan institusi terkait. Publik relation ini berusaha 

mengharmoniskan publik dengan kebijakan publik. 

Public relation melayani beragam institusi di masyarakat , seperti 

bisnis, serikat dagang, agen pemerintahan, perkumpulan sukarelawan, 

yayasan, rumah sakit, dan lembaga agama dan pendidikan. Untuk 

mencapai tujuan mereka, lembaga-lembaga ini harus membangun 

hubungan yang efektif dengan banyak pendengar (audience) atau 

kelompok masyarakat, seperti pekerja, anggota organisasi, pelanggan, 

komunitas lokal, pemegang saham, dan lembaga lainnya, dan juga dengan 

masyarakat secara umum. 



8 
 

Kepemimpinan dalam lembaga-lembaga ini perlu memahami sikap 

dan nilai dari masyarakat mereka dalam rangka meraih tujuan lembaga. 

Tujuan itu sendiri di bentuk oleh lingkungan eksternal. Praktisi public 

relations bertindak sebagai konselor terhadap pihak manajemen sekaligus 

sebagai mediator, dalam membantu menerjemahkan tujuan pribadi 

menjadi kebijakan dan tindakan yang masuk akal dan dapat diterima oleh 

masyarakat. Sabagai sebuah fungsi manajemen, public relations 

mencakup hak-hak berikut. 

1. Mengantisipasi, menganalisis, dan menafsirkan opini 

publik , sikap dan isu yang mungkin dapat berpengaruh 

baik atau buruk, pada operasional dan perencanaan sebuah 

organisasi. 

2. Member saran kepada manajemen di semua tingkatan 

dalam organisasi  terkait dengan putusan kebijakan, rencana 

tindakan, dan komunikasi, dengan mempertimbangkan 

efeknya terhadap masyarakat dan terhadap tanggung jawab 

organisasi social atau kewarganegaraan. 

3. Meneliti, melaksanakan, dan terus menerus melakukan 

evaluasi terhadap program aksi dan komunikasi untuk 

mencapai kepahaman pada masyarakat yang melek 

informasi yang diperlukan untuk keberhasilan pencapaian 

tujuan organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan 

pemasaran, pencarian dana, pekerja, hubungan dengan 

komunitas atau pemerintah, dan program lainnya. 
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4. Merencanakan dan mengimplementasikan upaya organisasi 

untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan publik. 

5. Menyusun sasaran, merencanakan, membuat anggaran, 

merekrut dan melatih staf, mengembakan fasilitas atau 

mengelola semua sumber daya yang diperlukan untuk 

melakukan semua yang disebut diatas. 

6. Contoh dari pengetahuan yang mungkin diperlukan dalam 

menjalankan profesi public relations adalah seni 

berkomunikasi, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, ilmu 

politik, ilmu ekonomi, dan prinsip-prinsip manajemen dan 

etika. Keterampilan dan pengetahuan teknis dibutuhkan 

dalam melakukan riset tentang pendapat publik, 

menganalisis isu publik, berhubungan dengan media, 

kegiatan surat menyurat, mengiklankan sebuah lembaga, 

produksi film/video, acara khusus, pidato, dan presentasi. 

 Dalam membantu mendefinisikan dan mengimplementasikan 

kebijakan, praktisi public relations menggunakan berbagai macam 

keterampilan komunikasi profesional dan memainkan peran yang 

integratif baik didalam organisasi itu sendiri maupun antara organisasi 

dengan lingkungan. (Yosal iriantara, 2013:160) 
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2.2  PENGERTIAN KOMUNITAS 

Komunitas adalah sekelompok orang yang hidup di tempat yang 

sama, berpemerintahan yang sama, dan mempunyai kebudayaan dan sejarah 

yang umumnya turun temurun. Orang-orang yang hidup dalam komunitas 

dengan lembaga-lembaganya membuat mereka saling bergantung dengan yang 

lainnya. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang baik tanpa lembaga 

lembaga tersebut. Begitu pula lembaga itu hanya dapat hidup dengan ijin dan 

dukungan mereka. ( H.Frazier Moore, 2000 : 65 ) 

Komunitas merupakan salah satu publik yang di hadapi oleh Public 

Relation. Yang dimaksudkan dengan khalayak sekitar atau komunitas 

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

organisasi (perusahaan, jawatan, dan lain-lain) (Onong Uchjana Effendy, 

1993: 152).  Komunitas memiliki peran penting dalam esksistensi perusahaan 

mengingat komunitas merupakan sekelompok masyarakat yang hidup dan 

tinggal pada suatu wilayah geografis tertentu. 

Bisnis membantu komunitas dengan menyediakan pekerjaan tetap, 

gaji yang layak, dan keuntungan financial; dengan membeli barang-barang 

dan jasa dari pemasok lokal; dengan membayar pajak untuk melangsungkan 

pemerintahaan setempat; dengan memyumbangan proyek social dan 

kebudayaan; dan dengan menjalani semua peran kehormatan sebagai warga 

yang baik. Dengan demikian, maka lembaga bisnis yang maju berada pada 

posisi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut. ( H.Frazier 

Moore, 2000 : 65 ). 
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2.3 PENGERTIAN COMMUNITY RELATIONS, dan PROSES PR DALAM 

COMMUNITY RELATION 

2.3.1 Community Relations  

Praktik bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan kini tak hanya 

berunsur bisnis semata saja. Kini perusahaan bisnis memiliki hubungan 

dialektis dengan masyarakat yang secara langsung mengubah praktik 

bisnis itu sendiri. Community Relations merupakan salah satu dari 

perubahan tersebut. Dalam praktiknya, Community Relationsdilakukan 

bukan semata untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk 

mendapatkan laba atau meminimalkan resiko gangguan dari masyarakat, 

melainkan perusahaan juga terlibat langsung menangani permasalahan 

yang muncul pada masyarakat dan lingkungan terdekatnya. Pada dasarnya 

Community Relation adalah salah satu kegiatan dari Public Relations. 

Tanggung jawab sosial korporat dalam Public Relation tersebut 

diimplementasikan dalam program dan kegiatan Community Relations. 

Community Relations merupakan bentuk tanggung jawab sosial korporat. 

Sudah merupakan hal yang wajar apabila sebagian besar perusahaan di 

Indonesia baik barang maupun jasa kini sudah menjalankan tanggung 

jawab sosialnya itu dalam bentuk program dan kegiatan Community 

Relations.  Manajemen mempunyai kewajiban meningkatkan 

kesejahteraan komunitas tidak hanya dengan membayar pajak, tetapi juga 

dengan melengkapi kepemimpinan kebudayaan, dukungan pendidikan, 

bantuan untuk dinas kesehatan, bantuan untuk lingkungan, dan pelayanan 

bagi pemuda..   Manfaat community relations yang dibangun berdasarkan 
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visi tanggung jawab sosial korporat itu memang tidak hanya dirasakan 

oleh salah satu pihak namun bisa dipetik oleh kedua belah pihak. Ini 

sejalan dengan prinsip kemaslahatan bersama yang dikembangkan melalui 

berbagai program dan kegiatan Public Relations. Oleh karena itu, penting 

untuk disadari bahwa program-program community relations bukanlah 

program dari perusahaan untuk komunitas melainkan program untuk 

perusahaan dan komunitas. 

2.3.2 Proses Community Relation 

Community relations yang efektif tidak terjadi begitu saja, juga 

bukan sebagai hasil yang tidak bisa dielakkan dari organisasi yang berjalan 

dengan baik dan senantiasa memikirkan kepentingan umum. Seperti semua 

aspek dari public relations, program community relations yang berhasil 

harus di bangun dalam struktur dan budaya organisasi. Community 

relation tidak di dasarkan pada altruism murni karena kegiatan ini 

memperhatikan kepentingan pribadi organisasi juga. Seperti fungsi public 

relation, community relations adalah partisipasi dari lembaga yang 

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

memelihara dan meningkatkan lingkungan untuk memperoleh keuntungan, 

bagi lembaga maupun bagi komunitas. Untuk meyakinkan penduduk 

dalam komunitas, perusahaan tersebut harus memiliki lingkungan industri 

yang baik, sudi memikul tanggung jawab komunitasnya dengan 

melengkapi kepemimpinan dan mendukung program-program lingkungan, 

kesehatan, kesejahteraan, dan kemasyarakatan yang layak; bahwa 

perusahaan tersebut membayar bagian pajaknya yang pantas untuk 
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mendukung pelayanan sekolah, perbaikan lingkungan, dan lembaga 

pemerintah lainnya; bahwa perusahaan turut meningkatkan pertumbuhan 

dan kesetabilan komunitas; dan bahwa perusahaan merupakan tempat yang 

baik untuk bekerja.David P. Baron dalam karyanya “The Non Market 

Strategy System” yang dimuat dalam Public Relation Profesi dan Praktik 

(Dan Lattimore, Otis Baskin, Suzzete T. Heiman, Elizabet L. Toth2010: 

257 ), menyatakan bahwa Commnity Relation yang baik adalah sebuah 

kemitraan yang saling menguntungkan, jauh melampaui, katakanlah, 

sekedar donasi atau kedermawanan untuk mendanai proyek masyarakat. 

Idealnya, sebuah institusi akan mengumpulkan sumber dayanya yaitu 

produk dan jasa yang diberikan perusahaan, relasi dengan konsumen, 

rekrutment, employee relation, proses produksi, strategi pemasaran dan 

iklan, rancangan gedung dan fasilitas organisasi, dan menggunakan semua 

ini untuk membuat komunitas menajdi lebih baik serta untuk membentuk 

komunitas di tempat institusi tersebut berada. 

Dikarenakan community relations merupakan bagian dari public 

relation maka community relations dalam sebuah perusahaan juga 

memiliki tahap-tahap tertentu. Berikut ini merupakan tahapan-tahapannya 

(Yosal Iriantara, 2004:80); 

1. Pengumpulan Fakta 

2. Perumusan masalah 

3. Perencanaan dan pemrograman 

4. Aksi dan komunikasi 

5. Evaluasi 
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Sebelum seseorang melakukan sebuah kegiatan atau tindakan. Misalnya 

seorang PR dari sebuah perusahaan, sebelum melaksanakan tugas-tugasnya, 

diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang : 

1. Apa yang diperlukan publik 

2. Siapakah yang termasuk dalam publik ini 

3. Bagaimana keadaan publik dipandang dari berbagai segi 

4. Mengapa publik bersikap apatis, menentang dan sebagainya 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, PR membuat rencana 

tentang apa yang akan atau harus dilakukan dalam menghadapi problema-

problema yang ada. 

2.4 LANDASAN TEORI 

 Seperti yang dikutip oleh Yosal Irianta pada bukunya community relations 

(2004:21) dimana Gregory mengungkapkan bahwa community relations atau 

hubungan komunitas adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan 

satu atau lebih stakeholders , untuk meningkatkan reputasi perusahaan menjadi 

sebuah perusahaan yang baik bagi masyarakat. 

Di dalam buku yang berjudul “Effective Community Relations” oleh 

Howard Ray Rowland yang dikutip dari seorang ahli Humas bernama Charles 

Steinberg, mengungkapkan : The institution cannot function successfully without 

community support,and community support implies the need for those contructive 

deeds in the public interest that comprise successful public relations. No 

institution can function effectively and remain remote from the life of the 

community in which of operates. Participation is inevitable, if not by design, then 
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by force of circumstance (Lembaga tidak dapat berfungsi dengan berhasil tanpa 

dukungan komunitas, dan dukungan komunitas mencakup kebutuhan bagi 

kegiatan konstruktif demi kepentingan umum, yang meliputi hubungan 

masyarakat yang berhasil. Tidak ada lembaga yang bisa berfungsi efektif dan 

tetap jauh dari kehidupan komunitas tempat ia beroperasi. Partisipasi tidak dapat 

dihindarkan, jika tidak dengan cara terpolakan, maka dengan desakan keadaan) 

(Effendy,1999:115-116) 

  C. Falley dan Ralph Curriem Davis menyebutkan bahwa berfungsi 

tidaknya PR dalam sebuah perusahaan dapat dilihat apabila  kegiatan PR itu dapat 

(Onong, Uchjana, 1993:33): 

1. Menunjukkan kegiatan tertentu (action) 

2. Kegiatan tersebut jelas (activities) 

3. Berbeda jenis kegiatannya dengan pihak lain (difference) 

4. Ada kepentingan tertentu dan terarah (important things) 

Pendapat dari C. Falley dan Ralph Curriem Davis inilah yang menjadi 

landasan peneliti dalam penelitian ini. Apakah community relations tersebut yang 

dilakukan perusahaan telah mencangkup poin-poin yang disebutkan atau malah 

tidak mencakup poin-poin tersebut sama sekali 

 

  

2.5ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar pertama dalam pendekatan ini adalah bahwa perubahan 

sangat mungkin terjadi di dalam organisasi dan juga pihak publik organisasi. 
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Asumsi lain dari pendekatan ini adalah bahwa perubahan itu terjadi di dalam hasil 

win-win solution, yang berarti kedua belah pihak dalam organisasi-publik sama-

sama mendapat keuntungan. Asumsi ketiga yang melandasi strategi aksi ini 

ditunjukkan dalam kutipan “Bersihkan tindakan Anda, bukan hanya citra Anda.” 

Jika PR ingin berhasil dalam membentuk hubungan yang saling menguntungkan 

maka ia harus berpartisipasi dalam menyusun strategi aksi dan 

mengoordinasikannya dengan upaya komunikasi selanjutnya. Lembaga tidak 

dapat berfungsi dengan berhasil tanpa dukungan komunitas, dan dukungan 

komunitas mencakup kebutuhan bagi kegiatan konstruktif demi kepentingan 

umum yang meliputi hubungan masyarakat yang berhasil. Tidak ada lembaga 

yang berfungsi efektif dan tetap jauh dari kehidupan komunitas tempat ia 

beroperasi. Partisipasi tidak dapat dihindarkan jika dengan cara terpolakan, maka 

dengan desakan keadaan (Onong Uchjana Effendy, 1989:125) 


