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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Hubungan Masyarakat 

 Menurut Rachmadi (1994:7), Hubungan Masyarakat (Humas) pada 

hakikatnya adalah sebuah kegiatan komunikasi yang bersifat two-way 

communication yang berarti menjalin komunikasi dua arah atau timbal balik. 

Komunikasi timbal balik diharapkan dapat menciptakan respon sesuai dengan 

prinsip Humas. 

Secara konseptual, Humas adalah sebuah kegiatan Ilmu Komunikasi Praktis 

yang dalam penerapannya dilakukan pada suatu organisasi atau perusahaan. 

Sementara itu, Humas juga berfungsi untuk menumbuhkan hubungan baik dengan 

pihak luar. Hal tersebut akan membawa dampak positif opini publik yang 

menguntungkan pada sebuah organisasi atau perusahaan. 

Secara struktural, Humas tidak dapat dipisahkan dari suatu kelembagaan 

ataupun sebuah organisasi. Humas dapat berfungsi secara optimal apabila berada 

langsung di bawah pimpinan yang mempunyai hubungan langsung dengan 

pemimpin tertinggi di suatu organisasi atau instansinya. 

2.1.1 Fungsi Hubungan Masyarakat 

Hubungan Masyarakat (Humas) memiliki beberapa fungsi untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antara lembaga atau organisasi 

dengan publiknya. Hal tersebut berutujuan dalam rangka menanamkan 

pengertian, motivasi, dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan iklim 

pendapat publik yang menguntungkan organisasi (F. Rachmadi,1994:12). 
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Sedangkan menurut Bertrand R. Canfield, yang dalam bukunya Public 

Relations: Principles and Problems, (dalam Efendy, 1993:137). Humas memiliki 

tiga fungsi utama, yaitu: 

a) Mengabdi kepada kepentingan umum 

Mengabdi bagi kepentingan masayarakat merupakan salah satu 

karakter mutlak dari Humas. Hal tersebut diharapkan menjadi landasan bagi 

Humas untuk terus memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat. 

Apabila dapat terlaksana dengan baik, hubungan baik antara perusahaan 

dengan publiknya akan terhindar dari kecemburuan sosial dan asumsi 

negatif dari publik kepada perusahaan. 

b) Menjaga komunikasi yang baik 

Menjadi Humas secara individu maupun kelompok harus memiliki 

komunikasi yang baik. Seorang Humas juga harus mampu memberikan 

pernyataan-pernyataan yang nyata dan benar agar publik menjadi paham, 

percaya, dan tertarik dengan pesan yang disampaikan. Komunikasi yang 

diharapkan ada di antara Humas dan masyarakat adalah komunikasi dua 

arah untuk menimbulkan sikap timbal balik yang baik.  

c) Menitikberatkan moral dan tingkah laku 

Modal lain yang harus dimiliki oleh Humas adalah sikap, moral, dan 

tingkah laku yang baik. Hal tersebut menjadi sebuah acuan yang penting 

dalam menciptakan citra yang positif kepada publik. Sebaliknya, ketika 

moral serta tingkah laku tidak baik, maka publik akan berasumsi negatif 

terhadap perusahaan atau organisasi tersebut.  
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2.1.2 Ruang Lingkup Public Relations 

 Ruang lingkup PR sebagai kelompok kerja adalah tentang sebuah kegiatan 

menumbuhkan, memelihara atau mempertahankan hingga meningkatkan citra dari 

sebuah perusahaan atau lembaga. PR juga berkerja dalam lingkup untuk 

memperbaiki citra dari sebuah perusahaan atau lembaga yang mengalami gangguan 

untuk dapat kembali memperoleh citra positif. 

Menurut Yulianita (1998:68) PR memiliki lima jenis hubungan dengan 

pihak internal, sebagai berikut: 

1. Employee Relations adalah suatu kegiatan PR dalam perusahaan untuk menjaga 

hubungan baik antara pihak manajemen dan para karyawan. Melalui banyak cara, 

hubungan antara manajemen dan karyawan perusahaan dapat tercipta, sebagi 

contoh adalah pemberian upah yang cukup, perlakuan yang adil, memberikan 

jaminan kesehatan, ketenangan dalam bekerja atau penghargaan atas capaian kerja. 

2. Manager Relations merupakan kegiatan PR untuk menjaga hubungan baik antar 

manajer di lingkungan perusahaan. Hal tersebut dapat diimplemntasikan melalui 

koordinasi kerja antar jabatan yang nyaman. 

3. Labour Relations merupakan usaha PR untuk menjaga hubungan baik antara 

pimpinan dengan serikat buruh yang berada di dalam perusahaan dan turut 

menyelesaikan masalah-masalah yang timbul diantara keduanya. 

4. Stakeholder Relations adalah usaha PR dalam membina hubungan baik dengan 

para pemegang saham untuk terus Bersama memajukan perusahaan. Contoh 

kegiatan yang dapat dilakukan adalah memberikan ucapan selamat kepada para 

pemegang saham atau perhatian sederhana namun diungkapan secara pribadi. 
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5. Human Relations usaha PR dalam bentuk kelompok untuk terus menjaga 

hubungan baik antar sesama warga perusahaan untuk mempererat rasa 

persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan demi kepuasan bersama. 

Tugas lain yang diemban oleh seorang PR tidak hanya sampai pada menjaga 

hubungan baik antar internal perusahan, namun juga dengan pihak eksternal 

perusahaan. Proses komunikasi dengan pihak eksternal hendaknya dilakukan secara 

informatif dan persuasif dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. Informasi yang disampaikan harus aktual, benar, dan akurat sesuai fakta. Hal 

tersebut berhubungan dengan hak publik untuk mengetahui dan memperoleh 

informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan perusahaan sesuai dengan 

kepentingannya. Sementara itu, secara persuasif, komunikasi yang dibangun harus 

dapat menarik minat dan perhatian publik pada perusahaan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. 

Membina hubungan baik dengan pihak eksternal memiliki tujuan untuk 

menciptakan proses komunikasi dalam rangka membina dan memelihara hubungan 

yang harmonis. (Yulianita, 1999:71). Proses komunikasi dengan pihak eksternal 

dibagi menjadi tujuh poin, sebagai berikut: 

1. Press Relations adalah proses komunikasi dalam mengatur dan memelihara 

hubungan dengan pers dan umumnya dengan media massa. 

2. Government Relations merupakan proses komunikasi dalam usaha menjaga 

hubungan dengan pemerintah pusat maupun daerah. 
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3. Community Relations adalah proses mengatur dan memelihara hubungan dengan 

masyarakat di mana perusahaan berada. Komunikasi ini sekaligus sebagai cara 

perusahaan mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan perusahaan. 

4. Supplier Relations adalah proses komunikasi untuk memelihara hubungan 

dengan para leveransir. Hal tersbeut ditujukan agar segala kebutuhan perusahaan 

dapat diperoleh secara teratur. 

5. Customer Relations adalah proses dalam mengatur dan memelihara hubungan 

dengan para pelanggan. Komunikasi ini dibangun agar produk yang dibuat diterima 

dengan baik oleh masyarakat sebagai konsumen. 

6. Educational Relations adalah proses komunikasi untuk menjaga hubungan 

dengan lembaga - lembaga pendidikan. 

7. General Relations adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memelihara 

hubungan dengan publik umum. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang PR diharuskan 

membina hubungan baik tidak hanya dengan pihak internal perusahaan tetapi juga 

dengan eksternal perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan citra perusahaan yang 

dampak besarnya adalah hasil penilaian oleh pihak eksternal. 

2.2 Cyber Public Relations 

 Secara definisi, Cyber Public Relations adalah sebuah kegiatan Humas yang 

dilakukan melalui media internet, mulai dari kegiatan publikasi hingga customer 

relations management. Cyber Public Relations merupakan aplikasi terapan dari 
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perangkat Information and Communication Technologies (ICT) untuk kepentingan 

Public Relations. 

 Menurut Onggo (2004), E-PR adalah sebuah inisitatif Humas yang 

memanfaatkan media internet sebagai sarana publikasi. Dalam hal ini E-PR 

memiliki enam potensi yang dapat dimanfaatkan dengan Cyber Public Relations 

(Ongo, 2004), di antaranya: 

1. Komunikasi Konstan 

Komunikasi konstan merupakan komunikasi yang dimana seorang Humas 

dapat menjangkau publiknya hingga keseluruh dunia. Komunikasi tersebut 

tidak bisa dilakukan selain menggunakan media internet. 

2. Respon yang cepat 

Dengan adanya media internet, seorang Humas dapat terbantu dengan cepat 

dalam menangani suatu permasalahan yang ada. 

3. Pasar Global 

Dengan media internet, Seorang Humas dapat menjembatani jurang 

pemisah geografis dan melakukan komunikasi dengan pasar global 

diseluruh dunia dengan biaya yang sedikit. 

4. Interaktif 

Dengan adanya media internet, seorang humas dapat memberikan feedback 

dengan mudah melalui media sosial yang telah digunakan,  

5. Komunikasi dua arah 

Seorang humas dapat memiliki hubungan komunikasi yang kuat antara 

instansi atau organisasi dengan publiknya agar dapat terwujud pola 

komunikasi yang kuat. 
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6. Hemat 

Dengan adanya media internet, seorang Humas dapat menghemat biaya 

dalam melakukan kegiatan kehumasan.  

Sementara itu, terdapat banyak aktivitas Cyber Public Relation yang dapat 

diaplikasikan perusahaan/organisasi untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Berikut 

ini adalah beberapa jenis dari media internet, diantaranya:  

a. Website 

Website merupakan kumpulan dari beberapa halaman web yang di 

dalamnya terdapat informasi dalam bentuk teks, gambar, dan lain-lain yang 

dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat 

lunak yang disebut dengan browser (Lukamnul, 2004). Fasilitas-fasilitas 

yang dimiliki website mempermudah pekerjaan Humas dalam bidang 

publikasi dan promosi perusahaan, salah satunya berupa pemberitaan 

kegiatan perusahaan. Pada perkembangannya, website memiliki beberapa 

fungsi yang berkaitan dengan tugas Humas, di antaranya: 

- Fungsi Hiburan 

Web memiliki fungsi hiburan yang bisa diartikan lebih banyak dalam 

penggunaan animasi, gambar dan elemen gerak yang dapat 

meningkatkan mutu presentasinya. 

- Fungsi Transaksi 

Web dapat dijadikan sebagai sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, 

atau lainnya. Situs web ini dapat menghubungkan perusahaan, 

konsumen, dan komunits tertentu melalui transaksi elektronik. Untuk 
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pembayarannya sendiri dapat dilakukan menggunakan kartu kredit, 

transfer, atau dengan membayar secara tunai.  

- Fungsi Informasi 

Dalam fungsi informasi, web lebih menekankan pada kualitas bagian 

kontennya yang dimana tujuan situs tersebut adalah untuk 

menyampaikan isinya. Pada penelitian ini, peneliti akan terfokus pada 

informasi pada website yang dimiliki obyek penelitian dalam 

menyampaikan informasi. 

- Fungsi Komunikasi 

Terdapat jenis web yang memiliki fungsi informasi yaitu web dinamis. 

Hal tersebut dibuat menggunakan pemograman web (server side) maka 

dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti 

web mail, form contact, chatting form, dan yang lainnya.  

b. Media Sosial 

Menurut Meike dan Young (2012) menyatakan bahwa media sosial adalah 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi antara individu 

dan media publik tanpa ada kekhususan. Poin penting lainnya dalam pemanfaatan 

media sosial oleh Humas adalah pengetahuan tentang ketertarikan publik, 

membaca, membagikan, dan mencari informasi tentang publiknya. Terdapat 

ratusan jenis saluran sosial media yang beroperasi di seluruh dunia saat ini dan tiga 

teratas adalah Facebook, Linkedln dan Twitter. Media sosial memiliki beberapa 

jenis yang dibagi berdasarkan karakteristik media itu sendiri (Nasrullah, 2017). 

Lebih lanjut Nasrullah (2017) mengklasifikasikan beberapa jenis media sosial di 
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antaranya media jejaring sosial, jurnal online, jurnal online sederhana, media 

berbagi, penanda sosial, dan media konten bersama. 

- Media Jejaring Sosial 

Media sosial merupakan sarana untuk pengguna dalam melakukan 

hubungan sosial. Dengan adanya media sosial setiap orang dapat 

berhubungan satu dengan yang lainnya secara real-time yang dimana dapat 

bertukar informasi seperti apa yang sedang terjadi saat itu juga. Hal tersebut 

sama halnya dengan kebutuhan Humas dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan yang membutuhkan kecepatan dalam berkomunikasi. Media 

jejaring sosial tidak hanya dapat berbagi pesan teks saja, tetapi juga dapat 

berbagi dengan foto maupun video. Beberapa contoh dari media jejaring 

sosial adalah Facebook dan LinkedIn. 

- Jurnal Online 

Jurnal online atau yang biasa disebut dengan Blog merupakan sebuah media 

sosial yang dapat mengunggah kegiatan sehari-hari, mengomentari dan juga 

berbagi informasi. Konten blog lebih dikhususkan kepada jurnal berupa 

tulisan keseharian pribadi pemilik akun. Salah satu contoh dari jurnal online 

ini adalah WordPress dan Blogspot.  

- Jurnal Online Sederhana 

Jurnal online sederhana sebenarnya hampir sama dengan jurnal online yang 

dapat berkomunikasi dua arah namun memiliki perbedaan. Media ini 

memfasilitasi penggunanya untuk dapat menulis atau beropini tentang 

kegiatan mereka. Contoh dari jurnal online sederhana adalah Twitter. 

 



17 
 

- Media Berbagi 

Media berbagi merupakan media yang dapat digunakan untuk berbagi tidak 

hanya dalam hal tulisan tetapi juga berupa video, gambar, suara dan 

sebagaianya. Media berbagi yang saat ini sedang digemari oleh masyarakat 

adalah YouTube, di mana para pemilik akun dapat berbagi video 

berdasarkan ketertarikan pemilik akun. 

- Penanda Sosial 

Media penanda sosial adalah sebuah media yang digunakan untuk 

mengorganisasi, mengelola, menyimpan, dan mencari informasi ataupun 

bertia tertentu secara online. Salah satu contoh dari media penanda sosial 

adalah Wikipedia.  

- Media Konten Bersama   

Media konten Bersama merupakan sebuah media untuk berbagi informasi 

yang didalam kontennya dikerjakan secara bersama sama oleh pengguna 

lainnya. Media konten bersama ini bisa dimasuki oleh banyak pengguna  

siapa saja dan dapat mengisi, menyunting, bahkan mengomentari sebuah 

konten. Salah satunya adalah media Wikipedia, setiap orang diperkenankan 

untuk melakukan penyuntingan pada akun tersebut. 

 Media sosial sebagai sebuah wadah yang memberikan tempat seseorang 

untuk dapat berinteraksi dengan orang lain secara realtime tanpa harus bertatap 

muka. Media sosial juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari media 

social saat ini lebih banyak dibandingkan kekurangan yang dimilikinya, salah satu 

keuntungan media sosial adalah keringkasan waktu dalam penggunaanya dimana 

pengguna dapat dengan cepat mengkases sebuah media social informasi atau 
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konten. Sebaliknya penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat membawa 

dampak buruk salah satunya media social dapat membuat seseorang menjadi anti 

social. Pengguna media social yang merasakan dampak kekurangan dari media ini 

akan menjadi jarang berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. 


