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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Hubungan Masyarakat 

2.1.1  Pengertian Humas 

 Keberadaan fungsi humas pada suatu organisasi atau perusahaan biasanya 

diketahui dari adanya bagian atau departemen humas. Di berbagai perusahaan di 

Indonesia penggunaan istilah public relations adalah sama banyaknya dengan 

humas. Pada umumnya, lembaga atau organisasi pemerintah masih menggunakan 

istilah humas, sementara perusahaan swasta lebih senang menggunakan istilah 

public relations. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah humas 

karena penulis melakukan penelitian di lembaga pendidikan. Frank Jefkins (dalam 

Morissan, 2008:8) memberikan batasan humas, yaitu “sesuatu yang merangkum 

keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar antara 

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan 

spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”. Menurut Widjaja (2010:53) 

Humas adalah “kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun keluar 

dan semua kegiatan diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi 

masingmasing lembaga atau organisasi”. Cutlip, Center, et al (2009:6) 

memberikan batasan humas adalah “fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut”. 

Setelah penulis melihat definisi humas dari beberapa para ahli, maka penulis 
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menyimpulkan humas adalah suatu fungsi manajemen yang membuat, 

merencanakan hingga mengevaluasi seluruh kegiatan yang direncanakan dengan 

tujuan untuk membangun hubungan baik antar pegawai dengan manajemen atau 

pegawai dengan pegawai. 

2.1.2  Tugas dan Fungsi Humas 

1. Tugas Humas 

Widjaja (2010:53) berpendapat tugas humas yang perlu diperhatikan ada 

beberapa hal sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan tujuan ke dalam dan keluar melalui pendekatan informatif, 

edukatif, persuasif, dan dihindarkan pendekatan yang bersifat imperatif 

dan punitif. 

b. Proses komunikasi lewat kegiatan dilakukan berencana dan terus menerus 

yang meliputi keterampilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, 

obyektif, punya daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Tugas seorang praktisi humas untuk 

menyelenggarakan komunikasi yang sifatnya persuasif dan informatif. 

Komunikasi yang informatif dan persuasif itu dapat dilaksanakan dengan : 

1) Tertulis  :  menggunakan surat-surat, papers, bulletin, brosur, dll.  

2) Lisan  :  mengadakan briefing, rapat-rapat, diskusi, ceramah, dan 

sebagainya. 

3) Counseling : menyediakan beberapa anggota staf yang telah mendapat 

latihan atau pendidikan untuk memberikan nasehat 

nasehat kepada para karyawan, turut memecahkan 
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masalah – masalah pribadi mereka, atau mendiskusikan-

nya bersama-sama. 

2. Fungsi Humas 

Menurut Ardianto (2009:181), Humas memililiki fungsi sebagai anggota 

koalisi manajemen, perpaduan antara identitas, citra, dan reputasi. Berbagai 

perubahan atau pergeseran nilai diatas tentunya berdampak pula terhadap 

peranan dan fungsi humas sebagai jembatan dan komunikator sebuah 

organisasi atau perusahaan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara 

organisasi atau perusahaan dengan masyarakat. Canfield (dalam Widjaja, 

2010:54) mengemukakan humas berfungsi : 

a. Mengabdi kepentingan publik. 

b. Memelihara komunikasi yang baik. 

c. Menitikberatkan moral dan tingkah laku yang baik. 

2.1.3  Ruang Lingkup Humas 

 Menurut Jefkins (2003:80) khalayak (public) adalah kelompok atau orang-

orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun 

eksternal. Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi atau 

lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut : 

1. Membina Hubungan Keluar (Publik Eksternal) Ruslan (2010:23) menjelaskan 

yang dimaksud publik eksternal adalah publik umum (masyarakat). 

Mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap 

lembaga yang diwakilinya. Widjaja (2010:73-74) memberikan pendapat 

bahwa Hubungan Masyarakat Keluar (Humas Eksternal) turut menentukan 
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keberhasilan kegiatan hubungan masyarakat suatu badan atau lembaga. 

Berdasarkan macam-macam khalayak ini dikenal sebagai : 

a. Press Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan pers umumnya dengan mass 

media seperti pers, radio, film dan televisi yang utama adalah pers. 

b. Government Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun daerah. Lembaga atau instansi resmi yang berhubungan 

dengan kegiatan perusahaan. 

c. Community Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat. 

d. Supplier Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan para levaransir (pemborong), 

kontraktor agar segala kebutuhan perusahaan dapat diterima secara teratur 

serta dengan harga dan syarat-syarat yang wajar. 

e. Customer Relations 

Mengatur dan memelihara hubungan dengan para langganan, sehingga 

hubungan itu selalu dalam situasi bahwa langgananlah yang sangat 

membutuhkan perusahaan, bukan sebaliknya. 

2. Membina hubungan ke dalam (publik internal) Menurut Ruslan (2010:23) 

yang dimaksud dengan publik internal adalah “publik yang menjadi bagian 

dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri”. Sedangkan menurut 

Ardianto (2010:124) publik internal adalah “publik yang berada di dalam 
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perusahaan. Misalnya : para karyawan, satpam, penerima telepon, supervisor, 

klerk, manajer, para pemegang saham, dan sebagainya”. Lebih lanjut Jefkins 

menjelaskan (2003:82) khalayak internal dalam humas terdiri dari : 

perusahaan-perusahaan rekanan, calon pegawai, pegawai yang sudah ada, 

pihak manajemen, para pegawai baru, rekanan di luar negeri, pemilik saham, 

dan serikat pekerja. Widjaja (2010:71-74) menjelaskan tujuan daripada 

hubungan masyarakat ke dalam ialah pada hakikatnya untuk meningkatkan 

kegairahan bekerja para karyawan lembaga atau instansi yang bersangkutan. 

Sebagai garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut, Internal public 

meliputi: 

a. Employee Relations 

Memelihara hubungan khusus antara manajemen dengan karyawan dalam 

kepegawaian secara formal. Misalnya mengenai penempatan, 

pemindahan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pensiun dan sebagainya. 

b. Human Relations 

Memelihara hubungan khusus antara sesama warga dalam perusahaan 

secara informal, sebagai manusia (secara manusiawi). Pergaulan antara 

manusia, bukan sebagai hubungan manusia secara formal. 

c. Labour Relations 

Memelihara hubungan antara direksi/manajer dengan serikatserikat buruh 

dalam perusahaan serta turut menyelesaikan masalah-masalah yang 

timbul. Mengadakan tindakan preventif mencegah kesulitan yang timbul, 
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karenanya turut melancarkan hubungan yang harmonis antara kedua 

pihak. 

d. Stockholder Relations, Industrial Relations 

Sesuai dengan sifat dan kebutuhan perusahaan yaitu mengadakan 

hubungan dengan para pemegang saham. Dengan uraian di atas, selain 

memiliki peran dalam menjalankan kegiatan employee relations, humas 

juga memiliki peran untuk menjaga hubungan dengan publik luar dan 

juga dengan publik dalam. Dalam hal ini yaitu kegiatan employee 

relations dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

2.1.4  Tujuan Kegiatan Humas 

 Dalam menguraikan tujuan dari kegiatan humas, perlu dibagi pengertian 

humas tersebut berdasarkan kegiatannya, adapun pembagian kegiatan humas 

dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan interna lrelations dan kegiatan 

external relations. 

1. Tujuan kegiatan External Relations 

Menurut Danandjaja (2011:25) menjelaskan tujuan dari public relations 

berdasarkan kegiatan external relations dimaksudkan untuk mendapat 

dukungan publik. Pengertian dukungan publik disini adalah: 

a. Memperluas langganan atau pemasaran. 

b. Memperkenalkan sesuatu jenis hasil produksi atau gagasan yang berguna 

bagi publik dalam arti luas. 

c. Mencari dan mengembangkan modal. 
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d. Memperbaiki citra perusahaan terhadap pendapat masyarakat luas, guna 

mendapatkan opini publik yang positif. Secara praktis tujuan external 

relations itu harus dapat menyelenggarakan komunikasi yang efektif 

dimana mempunyai sifat informatif dan persuasif, guna memperoleh 

dukungan publik ataupun juga mengubah pendapat publik sesuai dengan 

yang diinginkan oleh komunikator. 

2. Tujuan Kegiatan Internal Relations 

Menurut Danandjaja (2011:22) menjabarkan tujuan humas berdasarkan 

kegiatan internal relations mencakup beberapa hal yaitu: 

a. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap tingkah laku dan opini publik 

terhadap perusahaan, terutama sekali ditujukan kepada kebijakan 

perusahaan yang sedang dijalankan. 

b. Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang sedang 

dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan dengan 

tidak melupakan kepentingan publik. 

c. Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu 

kebijakan perusahaan yang bersifat objektif serta menyangkut kepada 

berbagai aktifitas rutin perusahaan, juga menjelaskan mengenai 

perkembangan perusahaan tersebut. Dimana pada tahap selanjutnya 

diharapkan publik karyawan tetap well inform. 

d. Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan 

yang bersifat internal relations dalam perusahaan tersebut. Danandjaja 

(2011:24 -25) mengatakan untuk menghindari kesalahfahaman antara 
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pimpinan dan publik karyawan melalui tujuan dari kegiatan internal 

relations ini, maka sebaiknya pihak perusahaan menyelenggarakan 

kegiatan darma wisata, olahraga, temu muka, aksi sosial, dimana kegiatan 

ini bertujuan untuk memupuk hubungan yang erat antara pimpinan dengan 

publik karyawan, sehingga pada tahap selanjutnya dapat diharapkan 

karyawan itu dapat menjadi seorang partisipan yang baik dalam 

mengahadapai tugas yang dibebankan oleh perusahaan kepadanya dalam 

situasi kerja 

2.1.5  Ciri Khas Humas 

Ciri-ciri khas dari fungsi Humas menurut Center dan Canfield (dalam 

Ardianto, 2009:104) yakni: 

1. Menunjang kegiatan manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi dan 

menciptakan citra dan kepercayaan. 

2. Membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya 

(Publik eksternal dan Internal) 

3. Menciptakan komunikasi dua arah timbale balik, yaitu menyebarluaskan 

informasi melalui berbagai macam program acara dari organisasi kepada 

public, dan menyalurkan opini public kepada organisasi 

4. Melayani keinginan Publiknya dan mampu menasihatkan pimpinan organisasi 

demi tercapainya tujuan kebaikan bersama 

2.1.6  Strategi Humas  

Bidang Humas sangat luas dan menyangkut hubungan dengan berbagai 

pihak. Humas bukan sekedar relations, meskipun personal relations mempunyai 
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peranan yang sangat besar dalam kampanye Humas, misalnya Humas juga bukan 

sekedar menjual senyum, propaganda dengan tujuan memperoleh kemenangan 

sendiri, atau mendekati pers dengan tujuan memperoleh suatu pemberitaan.  

Lebih dari itu, Humas mengandalkan strategi, yakni agar organisasi 

disukai oleh pihak-pihak yang berhubungan. Pihak yang berhubungan dengan 

organisasi ini dalam Humas disebut stake holders atau mereka yang 

mempertaruhkan hidupnya pada dan untuk organisasi. Mereka pun disebut target 

publik organisasi. Mereka semua membentuk opini di dalam masyarakat dan 

dapat mengangkat atau menjatuhkan citra dan reputasi organisasi atau perusahaan. 

Humas itu merupakan fungsi strategi dalam manajemen yang melakukan 

komuniasi untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan publik.Karakteristik 

Humas secara tersurat, yakni:  

1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung 

dua arah secara timbal balik; 

2. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

manajemen suatu organisasi;  

3. Publik yang menjadi sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal;  

4. Operasionalisasi Humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dan publiknya dan mencegah terjadinya rintangan psikologi, baik 

yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. 

Prinsip komunikasi dua arah dan timbal balik merupakan proses 

penyampaian suatu pesan seseorang atau kelompok (komunikator) untuk memberi 

tahu atau mengubah sikap opini dan perilaku kepada perseorangan atau kelompok 
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(komunikan), baik berhadapan langsung maupun tidak langsung, melalui media 

massa sebagai alat atau saluran penyampaian pesan untuk mencapai tujuan atau 

target dalam proses komunikasi dua arah yang hendak dicapai.Tugas dan fungsi 

utama public relations officer (PRO) atau pejabat humas, tidak terlepas dari 

bidang penyebaran pesan, informasi, dan komunikasi mengenai kegiatan 

organisasi atau lembaga yang diwakilinya untuk disampaikan kepada komunikan 

(publik) sebagai sasaran atau targetnya. Di pihak lain, dengan teknik dan strategi 

humas tertentu, pejabat humas dapat merekayasa opini publik sehubungan dengan 

keinginan-keinginan dan tujuan utama dalam menciptakan citra dan reputasi 

positif. Humas adalah fungsi yang melekat dan tidak terlepas dari manajemen 

suatu organisasi. Tujuannya adalah membentuk goodwill (itikad baik), tolerance 

(toleransi), mutual simbyosis (saling kerja sama), mutual confidence (saling 

memercayai), mutual understanding (saling pengertian), mutual appreciation 

(saling menghargai), serta untuk memperoleh opini publik yang menguntungkan, 

citra dan reputasi positif berdasarkan prinsip-prinsip hubungan harmonis, baik 

hubungan ke dalam maupun ke luar. 

Program pengembangan humas harus proaktif dan mampu mengantisipasi 

perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat, baik di bidang teknologi, 

informasi, ekonomi, hukum maupun politik internasional dan nasional.Tujuan 

sentral humas yang hendak dicapai secara strategis, tidak hanya berfungsi sebagai 

“peta” yang menunjukkan arah, melainkan juga menunjukkan “bagaimana” 

operasional konsep dan strategi komunikasinya.Strategi dalam komunikasi humas 

merupakan perpaduan antara communication planning (perencanaan komunikasi) 
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dan management communication (komunikasi manajemen).Tujuan sentral Humas 

adalah mengacu kepada kepentingan pencapaian sasaran (target) atau tujuan untuk 

menciptakan suatu citra dan reputasi postitif suatu lembaga. Pembentukan, 

pemeliharaan dan peningkatan citra dan reputasi positif harus didukung kebijakan 

dan komitmen pimpinan puncak.Kemampuan berkomunikasi, baik melalui lisan 

maupun tulisan adalah salah satu penyampaian pesan, ide, dan gagasan program 

kerja, dan sekaligus membentuk opini atau menguasai pendapat umum sesuai 

dengan yang diinginkan komunikator. 

Seorang pejabat humas dapat berkomunikasi dengan efektif dan tepat 

dalam penyampaian pesan kepada sasaran melalui empat syarat:  

1. pesan dibuat sedemikian rupa dan selalu menarik perhatian;  

2. pesan dirumuskan dan mencakup pengertian dan diimbangi dengan lambang-

lambang yang dapat dipahami oleh publiknya;  

3. pesan menimbulkan kebutuhan pribadi komunikannya (penerima pesan); dan  

4. pesan merupakan kebutuhan yang dapat dipenuhi sesuai dengan situasi 

komunikan. 

Mengingat pula bahwa komunikasi adalah semua prosedur di mana pikiran 

seseorang mempengaruhi orang lain, juga fenomena komunikasi adalah serba ada 

dan serba luas dan serba makna (Ardianto 2007: 17), selain mampu 

berkomunikasi secara efektif, seorang pejabat humas pun harus mampu 

menggunakan media secara efektif, baik itu media massa maupun media non-

massa. Di mana aneka pesan melalui sejumlah media massa (koran, majalah, radio 
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siaran, televisi, film dan media online/internet) selalu menerpa kehidupan manusia 

(Ardianto 2007: 11) 

2.1.7  Bentuk Hubungan Masyarakat  

Oemi Aburrachman (2001:34) membagi hubungan masyarakat ke dalam 

dua bentuk yaitu :  

1. Internal Humas  

2. External Humas  

Selanjutnya dijelaskan kegiatan humas eksternal dan kegiatan humas 

internal oleh B. Suryosubroto (2002:163) sebagai berikut :  

1. Kegiatan Eksternal  

a. Secara langsung (tatap muka)  

b. Secara tidak langsung (melalui media)  

2. Kegiatan Internal  

a. Secara langsung (tatap muka)  

b. Secara tidak langsung (melalui media tertentu) 

2.1.8  Proses Hubungan Masyarakat  

Menurut F. Rachmadi (1992:111) yang mengutip pendapat dari Cultip dan 

Center kegiatan humas dilakukan melalui proses sebagai berikut :  

1. Penemuan Fakta (fact finding)  

2. Perencanaan (planning)  

3. Komunikasi (communicating)  

4. Evaluasi (evaluation)  
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Dari pendapat tersebut dijelaskan tentang tahapan – tahapan proses humas, 

pada intinya hubungan masyarakat (humas) merupakan penemuan fakta dan 

perencanaa untuk mengetahui situasi dan opini publik dengan cara berkomunikasi 

kemudian mengevaluasinya untuk mengetahui pengaruhnya terhadap publik.  

2.1.9  Media Hubungan Masyarakat  

Menurut F. Rachmadi (1992:87)menjelaskan tentang media komunikasi 

yang digunakan oleh organisasi humas meliputi :  

1. Media berita (news media)  

2. Media siaran (broadcast media)  

3. Media komunikasi tatap muka atau komunikasi tradisional  

 

2.2 Perguruan Tinggi Islam 

Perguruan TInggi Islam adalah perguruan tinggi di Indonesia yang 

pengelolaannya berada di bawah Kementerian Agama. Secara teknis akademik, 

pembinaan perguruan tinggi Islam negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, sedangkan secara fungsional dilakukan oleh Kementerian 

Agama. Saat ini Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri terdiri atas 3 jenis: 

1. Universitas Islam negeri (UIN) 

2. Institut agama Islam negeri (IAIN) 

3. Sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN) 

Pendidikan Islam yang lahir seiring dengan datangnya Islam itu sendiri, 

meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sangat sederhana, dalam sejarahnya 

senantiasa tidak sunyi dari berbagai persoalan dan rintangan yang dihadapinya, 
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dari berhadapan dengan segala tekanan dan intimidasi pemerintah kolonial 

Belanda dan sampai diberlakukannya kurikulum 1994 dan sebagainya. 

Kendatipun demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa Pendidikan Islam 

dengan lembaga pendidikannya cukup mewarnai perjalanan sejarah bangsa 

Indonesia. (Hasbullah, 1999:9) 

 Sejarah mencatat bahwa gagasan mendirikan lembaga pendidikan agama 

Islam sebenarnya telah sejak zaman Belanda dimiliki oleh umat Islam. Usaha ini 

diawali oleh Dr. Satiman Wirjosandjojo yang mendirikan Pesantren Luhur pada 

tahun 1938 sebagai pusat pendidikan Islam meskipun akhirnya gagal karena 

intervensi penjajah Belanda.Pada tahun 1945 tepatnya 8 Juli 1945 dengan bantuan 

pemerintah pendudukan Jepang, di saat peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad 

Saw didirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Kemudian pada tanggal 22 Maret 

1948 Sekolah Tinggi Islam (STI) diubah menjadi University Islam Indonesia 

dengan beberapa fakultas, yaitu: Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Pendidikan. Pada tanggal 22 Jamuari 1950 sejumlah 

pemimpin Islam dan para ulama juga mendirikan sebuah University Islam di Solo. 

Dan pada tahun 1950 itu juga fakultas Agama semula ada di University Islam 

Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah yakni Kementerian Agama yang 

kemudian dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan PP 

Nomor 34 tahun 1950, yang kemudiannya menjadi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN). Antara Universitas Islam Solo dengan UII Yogyakarta pada tanggal 20 

Februari 1951 disatukan dengan nama Universitas (dulu University) Islam 

Indonesia atau UII yang sejak saat itu mempunyai cabang pada kedua kota 
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tersebut. Setelah lebih dari setengah abad, 53 tahun dihitung semenjak 26 

September 1951 hingga 26 September 2004, IAIN Sunan Kalijaga terlibat aktif 

mengikuti segala dinamika perubahan zaman dan menghadapi serta menjawab 

semua bentuk tantangan yang timbul. Sekarang, Lembaga Pendidikan Tinggi 

Islam ini, dibukakan peluang serta dipersilakan mereformasi diri. Keputusan 

Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Republik Indonesia, 

menetapkan bahwa mulai 23 Januari 2004 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

 

 

2.3 Humas Sebagai Media Komunikasi 

Pengenalan khalayak, audience atau publik dari pengertian public (dalam 

bahasa Inggris) lebih relevan untuk memahami struktur publik karena relevan 

dengan konteks public relations (humas). Pengenalan bentuk publik lebih 

dipahami pula dalam konteks sasaran organisasi tertentu baik komersial dan 

nonkomersial dalam hubungan dengan publiknya: publik internal dan publik 

eksternal. Pemahaman struktur publik yang lebih menyeluruh adalah dari segi 

manajemen humas yang mengelola hubungan organisasi dan publik internal 

maupun publik eksternal, yang meliputi enam unsur. 

Pakar humas, Frank Jefkins mengemukakan ada delapan publik utama dari 

kelompok orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal 

maupun eksternal. Dikemukakan pula mengapa suatu organisasi harus mengenali 

publik organisasinya dengan memahami empat alasan penting. Alasan ini 
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membawa konsekuensi dan membebani pelaksana humas bila tidak 

mengantisipasi ciri publik itu. Peranan opini (sikap publiknya) diutamakan dalam 

memperoleh dukungan publik tertentu mengenai citra organisasi. 

Di pihak lain pengenalan publik erat hubungannya dengan perumusan 

penelitian proses perencanaan humas suatu organisasi yang meliputi 6 P: people, 

process, practise, product, plant, dan publication. Bentuk publik dikenal juga 

melalui penggolongan (klasifikasi) hubungan antara komunikasi dan komunikator 

antara lain publik sosial, publik fungsional, serta target publik yang dikenal 

dengan stakeholders dalam lima klasifikasinya. 

2.3.1 Unsur-unsur Media Komunikasi Humas  

Unsur-unsur media komunikasi atau media yang digunakan humas, 

dipahami dalam konteks pemilihan media yang sesuai dengan ciri-ciri dan sifat 

publik yang dikelola hubungannya oleh suatu organisasi. Jelasnya media 

komunikasi yang digunakan adalah yang sesuai dengan ciri publik internal dan 

publik eksternal dari suatu organisasi. Publik internal adalah karyawan, pemegang 

saham, dan hubungan industrial; sedangkan publik eksternal adalah komunitas 

sekitar organisasi, konsumen, pemerintahan, media pers. 

Baik hubungan secara manusiawi (human relations) maupun dalam 

keadaan krisis organisasi, termasuk pula media yang digunakan humas meliputi 

tiga komponen, yaitu manajemen organisasi, publik, dan humas. Sebagai unsur 

pendukung perlengkapan teknis, yang digunakan adalah buletin internal, papan 

pengumuman, kunjungan berkala, dan tatap muka. Tidak kurang pentingnya 

hubungan karyawan (employee relations) di tempat bekerja sehari-hari. 
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Demikian pula media hubungan dengan pemegang saham untuk 

menanamkan rasa memiliki perusahaan dan saling menguntungkan dengan pihak 

manajemen, khususnya manajemen keuangan dan investasi melalui wawancara 

atau kuesioner, pos atau forum-forum rapat. Media dalam hubungan industrial 

juga menggunakan forum-forum konsultasi di dalam atau antara bipartit dan 

tripartit ataupun antara SPSI dan apindo. Demikian pula media-media yang 

digunakan dalam hubungan publik eksternal yang terdiri dari para pelanggan 

komunitas tertentu, instansi pemerintah, pers. Hubungan media pers sangat 

berperan dengan menggunakan unsur-unsur media cetak atau elektronik yang 

ditunjang oleh kemitraan yang terpadu antara praktisi humas dan wartawan 

dengan saling menghormati profesi masing-masing. 

2.3.2 Penggerakan dan Pengarahan Kegiatan Humas 

Fungsi manajemen humas adalah mengelola hubungan organisasi dan 

publik, mewujudkan saling pengertian bersama untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan secara efisien dan efektif. Dengan kata lain menyampaikan 

informasi yang objektif mengenai kebijakan pimpinan agar publik dapat 

memahami organisasi/perusahaan yang diwakilinya, sekaligus menilai opini/sikap 

publik terhadap organisasi/perusahaannya. 

Fungsi manajemen pengembangan pelaksanaan menggerakkan (actuating) 

Humas terutama terlibat dalam proses penetapan sasaran dan tujuan organisasi, 

pembagian pekerjaan organisasinya, dan motivasi, kepemimpinan, koordinasi 

serta komunikasi. Proses menggerakkan humas tersebut berlandaskan delapan 

tugas manajemen humas secara fungsional dan operasional serta meliputi tiga 
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bidang peranan manajer dengan enam langkah pengorganisasiannya. Peranan 

motivasi ditentukan oleh sejauh mana humas memahami sikap dan perilaku 

organisasi dan publik mewujudkan kredibilitas, citra, serta sasaran organisasinya 

secara efisien dan efektif. Di pihak lain ditentukan pula oleh dorongan motivasi 

penilaian orang luar (publik) terhadap organisasi dan budaya perusahaannya 

(corporate culture). Pengarahan motivasi sangat dipengaruhi oleh penerapan 

empat macam pendekatan filsafat manajemen humas. 

Sedangkan pengarahan operasionalnya meliputi empat tindakan yang 

membantu manajemen menggerakkan humas. Pengarahan motivasi dan 

operasional tersebut berdasarkan pola umum dengan tiga model motivasi: 

tradisional, hubungan manusiawi, dan sumber daya manusia. Manajemen humas 

dapat mengalami masalah hubungan yang tidak efektif antara lain disebabkan oleh 

masalah komunikasi organisasi. Masalah ini dipengaruhi oleh empat faktor 

saluran/struktur organisasi formal dan oleh empat macam jaringan aliran 

komunikasi. Oleh karena itu perlu dipahami strategi komunikasi organisasi: 

komunikasi vertikal, lateral dan diagonal dengan prosedur hubungan dan 

tindakannya masing-masing. 

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif, oleh karena itu perlu 

dipahami empat masalah pencapaian komunikasi yang efektif. Upaya pencapaian 

ini merupakan tugas pemrosesan informasi dengan tiga cara pendekatannya. 

Pengarahan secara strategis dalam menggerakkan humas tergantung juga kepada 

faktor kepemimpinan dalam organisasi di samping pengaruh melalui motivasi, 

komunikasi organisasi, dan koordinasi. Ada tiga pendekatan kepemimpinan yang 
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perlu dipahami. Antara lain adalah yang dikenal dengan teori X dan Y oleh Mc 

Gregor dan kisi-kisi manajerial oleh Blake dan Mouton. 

2.3.3 Persyaratan Tenaga Humas 

Perencanaan mutu dan kemampuan tenaga humas secara mendasar, 

mengacu pada tanggung jawab ilmiah dan ilmu-ilmu sosial yang melandasi 

pengetahuan humas, dan pada persyaratan tugas dan tanggung jawab manajerial 

humas dalam mengadakan rekayasa sosial budaya mencapai dukungan publik. 

Dengan kata lain persyaratan dasar selaku manajer organisasi, berlaku bagi tenaga 

humas di samping penguasaan teknis bidang ilmu komunikasi dan praktek 

Humas. Fungsi manajerial tenaga humas dapat digambarkan oleh struktur jabatan 

manajemen pada tiap-tiap organisasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, 

seperti beberapa contoh pada organisasi perusahaan, dan sebuah universitas. 

Pakar Humas Frank Jefkins mensyaratkan empat macam tugas pokok 

tanggung jawab manajemen seorang manajer humas. Persyaratan tenaga humas 

berkaitan pula dengan profesi humas. Profesi Humas sebagai pemahaman etika 

dan etiket yang berhubungan dengan penampilan dalam rangka menciptakan dan 

membina citra organisasi yang diwakilinya dan selayaknya dipertanggung-

jawabkan kepada umum melalui kode etik tertentu. Termasuk etiket-etiket 

formalitas protokoler dan protokol diplomatik yang berlaku secara internasional. 

Persyaratan tenaga humas dilandaskan pula kepada rumusan prinsip-prinsip 

Humas yang terdiri dari sepuluh pokok (Doug Newsom dan Alan Scott). 

Praktisi humas secara mikro ditentukan oleh kualifikasi kemampuan 

“generalist” dan lebih ideal lagi jika memiliki kemampuan ahli komunikasi plus. 
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Tetapi kualifikasi yang mendekati standar bagi praktisi humas adalah seorang 

generalist dari disiplin yang berbeda, seperti ahli hukum, ahli teknik, dan 

sebagainya. 

Selanjutnya terdapat kira-kira 12 syarat kemampuan bagi praktisi humas 

sebagaimana yang dikemukakan Charles W. Pine. Dari segi keberhasilan fungsi 

manajemen menggerakkan humas, persyaratan tenaga humas banyak dibantu oleh 

pengetahuan dan skill di ketiga bidang: teknis, manusia, dan konseptual (George 

Terry). Pakar humas Frank Jefkins mengemukakan bahwa jenis pekerjaan yang 

dapat ditangani oleh manajer humas tidaklah seragam antara organisasi satu 

dengan lainnya. Maka tugas manajer humas banyak ragamnya baik di bidang 

internal maupun eksternal sebagaimana dikemukakan sejumlah kurang lebih 21 

ragam kegiatan manajer humas. 

2.3.4 Struktur dan Ciri Media Komunikasi yang Dipergunakan Humas 

Media komunikasi yang penting digunakan humas adalah dalam 

kemitraannya dengan media pers (cetak atau elektronik). Dengan demikian 

struktur dan ciri-ciri pers harus dikuasai oleh para praktisi humas. Perlu pula 

dipahami bahwa media cetak yang terdiri dari harian/penerbitan pagi dan sore 

masing-masing mempunyai ciri-cirinya tersendiri seperti waktu penerbitan, cara 

kerjasamanya dengan redaksi. Oleh karena itu penting dipahami pula sejumlah 

pedoman siaran pers (F.P. Seitel), dan prinsip hubungan pers yang baik (Frank 

Jefkins). 

Ciri-ciri media pers lainnya adalah siaran berita (news release) pada media 

cetak maupun elektronik, kelayakan berita, artikel, foto, yang kesemuanya harus 
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sesuai dengan persyaratan redaksional dan beritanya sampai siap cetaknya. Oleh 

karena itu pula baik praktisi humas maupun wartawan perlu menghayati dan 

saling menghormati kode etik pers dan etika profesi masing-masing bahkan 

peraturan hukum pers. 

Di samping siaran pers bentuk dan ciri-ciri lain adalah tiga kegiatan acara 

temu pers yang diselenggarakan sebagai kelengkapan informasi untuk siaran 

berita humas. Kadang-kadang dilengkapi pula dengan pelayanan buku petunjuk 

mengenai features, daftar majalah mingguan daerah, daftar perusahaan. Ada pula 

tiga bentuk sponsor melalui media elektronik (isu olahraga, pendidikan, 

pendukung iklan/pemasaran). Di samping itu ciri umumnya melalui berkala 

intern. Media film dokumenter merupakan bentuk dan ciri media humas yang 

penting. Tidak kurang pentingnya juga ciri media komunikasi tatap muka 

langsung dengan publik, kadang-kadang dengan alat bantunya berupa 

pertunjukkan kesenian rakyat, ceramah, dan beraneka ragam pameran. 

2.3.5 Hubungan Media Dengan Humas 

Menurut Pendapat dari Pustakanilna & S. Sahala Tua Saragih. Hubungan 

media adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun profesi 

humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan 

media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta 

berimbang (balance). Hubungan media banyak dikaitkan dengan konteks 

pemberitaan yang tidak berbayar atau publisitas positif. 

Dalam profesi humas hubungan media juga sering kali dipahami sebagai 

penanganan krisis dengan memberitakan tentang hal-hal positif tentang 
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perusahaan saat perusahaan sedang dilanda berita negatif. Pada saat krisis cara 

terbaik penanganan hubungan media oleh humas adalah dengan mengakui dan 

memperbaiki kesalahan dengan menginformasikan usaha-usaha ke depan. Dalam 

hal ini baik media massa maupun humas dalam posisi saling memanfaatkan dan 

saling diuntungkan (simbiosis mutualisme). 

Tujuan Hubungan Media Humas 

1. Untuk memperoleh publisitas seluas mungkin. 

2. Untuk memperoleh tempat dalam pemberitaan media (liputan, laporan, ulasan, 

tajuk yang wajar, obyektif dan berimbang mengenai ha-hal yang 

menguntungkan lembaga/ organisasi. 

3. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan 

kegiatan lembaga/ organisasi. 

4. Untuk melengkapi data/ informasi bagi pimpinan lembaga/ organisasi bagi 

keperluan pembuatan penilaian (assesment) secara teat mengenai situasi atau 

permasalahan yang memengaruhi keberhasilan kegiatan lembaga/ perusahaan. 

5. Mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa 

saling percaya dan menghormati. 

Manfaat 

1. Membagun pemahaan mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi dan 

media massa. 

2. Membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati 

dan menghargai kejujuran serta kepercayaan. 
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3. Penyampaian/ perolehan informasi yang akurat, jujur, dan mampu 

memberikan pecerahan bagi publik. 

2.3.6  Hubungan Humas dengan Media 

Hubungan Pers 

Humas dan hubungan pers (public relations dan press relations),keduanya 

biasa disingkat PR) sering dianggap sama. Tentu saja anggapan ini salah, karena 

hubungan pers tersebut hanya merupakan salah satu bagian dari humas. Kegunaan 

hubungan pers bergantung pada sejauh mana peranan dan keberadaan 

mediamassa itu sendiri serta tingkat penerimaannya oleh masyarakat. Karena itu 

hubungan pers lebih populer di negara-negara industri yang sudah maju, yang 

sebagian besar penduduknya tinggal di daerah-daerah perkotaan di mana 

media massa ada dalam jumlah serta variasi yang berlimpah. 

1. Pengertian Hubungan Pers 

Hubungan pers (press relations) adalah upaya-upaya untuk mencapai 

publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi 

humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak 

dan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam prakteknya, hubungan pers ternyata tidak hanya terkait dengan 

kalangan pers (istilah yang populer bagi kalangan media cetak, khususnya 

jurnalisme surat kabar) saja, melainkan juga semua bentuk media lainnya, 

media cetak, media bioskop, media elektronik seperti halnya radio dan 

televisi, dan sebagainya. Istilah-istilah dari dunia media cetak memang 

cenderung lebih populer, sedangkan istilah lain yang secara harfiah lebih tepat 
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justru tidak diterima secara luas, misalnya saja istilah “hubungan 

media” (media relations). Meskipun kurang populer bila dibandingkan dengan 

istilah “siaran berita” atau “paparan berita” (news release), istilah “siaran 

pers” (press release) ternyata masih cukup banyak yang menggunakannya, 

termasuk kalangan praktisi humas profesional. 

Tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah “menciptakan 

pengetahuan dan pemahaman”, jadi jelas bukan semata-mata menyebarkan 

suatu pesan sesuai dengan keinginan perusahaan induk atau klien demi 

mendapatkan “suatu citra atau sosok yang lebih indah daripada aslinya di mata 

umum”. Tidak seorang pun yang berhak untuk mendikte apa yang harus 

diterbitkan, atau disiarkan oleh media massa, setidak-tidaknya di suatu 

masyarakat yang demokratis. Seperti yang pernah dikemukakan oleh pelopor 

jasa konsultasi humas di Amerika Serikat, Ivy Ledbetter Lee, dalam bukunya 

yang berjudul Declaration of Principles terbitan tahun 1906, bahwa semua 

jenis materi pers harus bebas dari nilai-nilai dan kepentingan sepihak. Kriteria 

kejujuran dan kenetralan itu juga harus dipegang teguh oleh kalangan praktisi 

humas. 

Setiap pesan atau berita yang disampaikan kepada masyarakat melalui 

pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Baik atau 

buruknya humas diukur berdasarkan kejujuran dan sikap netralnya. 

Kepentingan masyarakat, dalam hal ini adalah para pembaca, pendengar, atau 

pemirsa harus selalu diutamakan. Kalau hal ini benar-benar diperhatikan maka 

sambutan khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsa dengan sendirinya akan 
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positif sehingga perusahaan induk atau klien humas tadi pasti akan 

memperoleh suatu publisitas yang baik seperti diinginkannya. 

2. Upaya Menciptakan Hubungan Pers yang Baik 

Selain memasok berbagai materi yang layak diterbitkan, semua praktisi 

humas juga perlu memahami bagaimana surat kabar dan majalah itu dibuat 

dan diterbitkan, serta bagaimana memproduksi program-program siaran radio 

dan televisi. Sebagian pengetahuan tersebut dapat dipelajari hanya dengan 

observasi. Untuk itu diadakan kunjungan-kunjungan ke sejumlah penerbitan, 

stasiun radio, dan studio televisi (atau rumah produksi yang memasok 

program-programnya). Kadang-kadang kita dapat memahami suatu media 

hanya dengan menelepon orang-orang yang terkait dan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang relevan kepadanya, seperti kapan saat terakhir suatu naskah 

humas sudah harus diserahkan ke meja redaksi. Ini merupakan bagian dari 

tugas seorang praktisi humas, yakni berusaha untuk mengetahui segala 

sesuatunya selengkap mungkin. Kalau tidak mengetahui tenggat atau saat 

akhir penyerahan naskah ke sebuah majalah atau surat kabar mungkin ia akan 

terlambat menyodorkan naskah ke redaksi, atau setelah majalah 

atau surat kabar itu dicetak. Jika ini terjadi maka jerih payahnya menyusun 

naskah humas itu pun sia-sia. 

Berikut ini adalah sebuah ringkasan atau rangkuman atas hal-hal 

terpenting perihal pers yang harus diketahui oleh seorang praktisi humas. 

a. Kebijakan editorial: Ini merupakan pandangan dasar dari suatu media 

yang dengan sendirinya akan melandasi pemilihan subjek-subjek yang 
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akan dicetak atau yang akan diterbitkannya. Misalnya saja, ada koran-

koran yang senantiasa memuat ulasan khusus secara singkat mengenai 

berbagai macam transaksi bisnis yang terjadi setiap hari. 

b. Frekuensi penerbitan: Setiap terbitan punya frekuensi penerbitan yang 

berbeda-beda; bisa beberapa kali dalam sehari, harian, dua kali seminggu, 

mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Praktisi humas juga perlu 

mengetahui berapa edisi yang diterbitkan dalam tiap penerbitan. 

c. Tanggal terbit: Kapan tanggal dan saat terakhir sebuah naskah harus 

diserahkan ke redaksi untuk penerbitan yang akan datang? Tanggal 

penerbitan dari suatu media ditentukan oleh frekuensi dan proses 

pencetakannya. Di Inggris, koran-koran yang memiliki jaringan percetakan 

di berbagai tempat di luar London, jadi tidak hanya di Fleet Street, 

biasanya dapat terbit lebih cepat daripada koran-koran lainnya. 

d. Proses pencetakan: Apakah suatu media dicetak secara biasa(letterpress), 

dengan teknik-teknik fotogravur, litografi, ataukah fleksografi? Dewasa 

ini, teknik percetakan yang populer di seluruh dunia adalah teknik offset-

litho. 

e. Daerah sirkulasi: Apakah jangkauan sirkulasi dari suatu media itu 

berskala lokal, khusus di daerah pedesaan, perkotaan, berskala nasional, 

ataukah bahkan sudah berskala internasional? Teknologi satelit 

memungkinkan dilakukannya sirkulasi atau distribusi media secara 

internasional. Beberapa koran dan majalah yang sudah memiliki sirkulasi 

secara internasional adalah International Herald Tribune, Wall Street 
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Journal, USA Today, Financial Times, The Economist, dan sejumlah surat 

kabar Cina dan Jepang, terutama Asahi Shimbun. 

f. Jangkauan pembaca: Berapa dan siapa saja yang membaca jurnal atau 

media yang bersangkutan? Seorang praktisi humas juga dituntut untuk 

mengetahui kelompok usia, jenis kelamin, status sosial, minat khusus, 

kebangsaan, etnik, agama, hingga ke orientasi politik dari khalayak 

pembaca suatu media 

g. Metode distribusi: Praktisi humas juga perlu mengetahui metode-metode 

distribusi dari suatu media; apakah itu melalui toko-toko buku, dijajakan 

secara langsung dari pintu ke pintu, lewat pos atau sistem langganan, atau 

secara terkontrol (dikirimkan lewat pos atas permintaan atau seleksi). 

Ada sejumlah prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh setiap 

praktisi humas dalam menciptakan dan membina hubungan pers yang baik. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Memahami dan melayani media. Dengan berbekal semua pengetahuan di 

atas, seorang praktisi humas akan mampu menjalin kerja sama dengan 

pihak media, ia juga akan dapat menciptakan suatu hubungan timbal-balik 

yang saling menguntungkan. 

2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Parapraktisi 

humas harus senantiasa siap menyediakan atau memasok materi-materi 

yang akurat di mana saja dan kapan saja hal itu dibutuhkan. Hanya dengan 

cara inilah ia akan dinilai sebagai suatu sumber informasi yang akurat dan 

dapat dipercaya oleh para jurnalis. Bertolak dari kenyataan itu maka 
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komunikasi timbal-balik yang saling menguntungkan akan lebih mudah 

diciptakan dan dipelihara. 

3. Menyediakan salinan yang baik. Misalnya saja menyediakan reproduksi 

foto-foto yang baik, menarik, dan jelas. Dengan adanya teknologi input 

langsung melalui komputer (teknologi ini sangat memudahkan koreksi dan 

penyusunan ulang dari suatu terbitan, seperti siaran berita atau news 

release), penyediaan salinan naskah dan foto-foto yang baik secara cepat 

menjadi semakin penting. 

4. Bekerja sama dalam penyediaan materi. Sebagai contoh, petugas humas 

dan jurnalis dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara 

wawancara atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu. 

5. Menyediakan fasilitas verifikasi. Para praktisi humas juga perlu memberi 

kesempatan kepada para jumalis untuk melakukan verifikasi 

(membuktikan kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contoh 

konkretnya, para jurnalis itu diizinkan untuk langsung menengok fasilitas 

atau kondisi-kondisi organisasi yang hendak diberitakan. 

6. Membangun hubungan personal yang kokoh. Suatu hubungan personal 

yang kukuh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila 

dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap saling 

menghormati profesi masing-masing. 

Agar hubungan kemitraan ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan 

mereka dapat diwujudkan secara optimal, yakni melayani dan memenuhi 
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kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka ada beberapa hal yang 

sangat penting dilakukan tiap praktisi humas. 

Pertama, hubungan humas dengan wartawan bersifat profesional. 

Selain melayani masyarakat, humas wajib melayani wartawan secara 

profesional. Humas jangan berhubungan terlalu mesra dengan wartawan. 

Kedua belah pihak, terutama masyarakat yang mereka layani, pasti rugi bila 

tak ada jarak yang pas antara humas dengan wartawan. Sebagai ilustrasi, dua 

sejoli yang saling merapatkan wajah (baca: berciuman) pastilah tak mampu 

melihat wajah pasangannya dengan cermat karena jarak pandangnya tidak pas. 

Mata tidak/kurang difungsikan, yang berfungsi hanya perasaan (emosi). 

Celakanya, bila suatu ketika personel humas berselisih atau bertengkar dengan 

mitra mesranya (wartawan). Maka akibat buruknya tak saja merugikan kedua 

belah pihak, tapi terutama merugikan masyarakat yang mereka layani, di 

samping niscaya merugikan lembaga masing-masing. Tanpa mengurangi 

hubungan mesra, humas harus senantiasa berinisiatif menjaga jarak yang pas 

dengan mitra sejajarnya (wartawan). Hubungan kedua belah pihak harus sehat, 

terhormat, dan bermartabat. 

Di mata wartawan humas harus berwibawa, wibawa yang alamiah, 

bukan sok berwibawa atau wibawa yang dibuat-buat agar disegani wartawan. 

Humas yang profesional pastilah cerdas, berpengetahuan sangat luas 

(terpelajar), disiplin, dan benar-benar menguasai bidang pekerjaannya. Ia juga 

sanggup menganalisis dengan tajam tiap berita di media massa yang 

menyangkut daerah, instansi, dan para pejabat pemda/DPRD yang 
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bersangkutan. Dengan demikian, humas mampu memberikan masukan yang 

baik terhadap para pengambil keputusan di instansi di mana ia bekerja. Humas 

yang benar-benar mampu bekerja secara profesional, termasuk menjaga jarak 

yang pas dengan mitranya, pastilah dhormati, disegani, dan dipercayai 

wartawan. 

Kedua, humas harus mengetahui seluk-beluk dunia wartawan atau 

jurnalisme, termasuk irama kerja wartawan di tiap jenis media massa serta 

fungsi media massa. Ini berarti humas mesti tahu nilai-nilai berita, tenggat 

waktu laporan wartawan, peta media massa baik di tingkat daerah maupun di 

tingkat nasional, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik (Pedoman Perilaku) 

Penyiaran, Undang-undang No. 40/1999 tentang Pers, Undang-undang No. 

32/2002 tentang penyiaran, kekuasaan atau kekuatan media massa, visi dan 

missi media massa yang beredar/beroperasi di wilayahnya, dan sebagainya. 

Ketiga, humas juga harus/perlu memiliki kemampuan praktik 

jurnalisme, yakni meliput, wawancara, memotret, menulis berita langsung, 

berita khas (feature news), dan artikel opini. Selain memperkaya pengetahuan 

dan praktik melalui bacaan dan pelatihan jurnalisme, humas juga perlu sekali-

sekali magang di media massa, terutama di media massa besar. 

Keempat, humas harus mampu mengenal wartawan dan redaktur 

secara personal. Ini sangat penting, agar humas mampu berkomunikasi dengan 

efektif dengan mitranya. Humas harus tahu tingkat/jenis komunikasi yang 

lazim digunakan wartawan yang sedang berbicara dengannya. Sesuai latar 

belakang budaya daerah dan tingkat pendidikan, tiap wartawan pastilah 
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memiliki gaya berkomunikasi masing-masing. Ada wartawan yang lazim 

menerapkan komunikasi konteks rendah (menyatakan sesuatu secara halus 

atau “berputar-putar”, tak langsung ke tujuan). Tapi ada pula wartawan yang 

biasa menerapkan komunikasi konteks tinggi (berbicara blak-blakan atau 

berterus terang, langsung ke tujuan). Humas harus mampu berbahasa dengan 

baik sesuai bahasa dan tingkat bahasa (abstraksi) wartawan yang sedang 

dihadapi. Humas perlu tahu pula riwayat hidup wartawan yang biasa atau rutin 

meliput di lingkungan kerja pemda dan DPRD, misalnya tanggal 

lahir/perkawinan. Humas juga perlu memerhatikan ulang tahun media massa 

yang beredar/beroperasi di daerahnya. Dengan demikian, humas dapat 

menjalin hubungan insani (human relations) secara efektif dengan mitranya. 

Kelima, humas jangan bersikap diskriminatif terhadap wartawan/media 

massa. Semua wartawan profesional (muda atau tua, kaya atau miskin, 

berpenampilan keren atau “kumuh”) dan media massa (besar atau kecil, lokal 

atau nasional, baru atau lama, partisan atau independen) harus diperlakukan 

dengan adil (tak ada “anak emas” dan “anak tiri”). Hal terpenting, humas 

wajib melayani hanya wartawan yang benar-benar wartawan. Humas tak perlu 

melayani, apalagi “memiara” wartawan “CNN” (cuma nanya-nanya) alias 

wartawan yang tak memiliki media massa. Yang dimaksud melayani di sini 

adalah memberikan fakta-fakta atau informasi penting yang dibutuhkan oleh 

khalayak media massa di mana wartawan yang bersangkutan bekerja. Ini 

berarti humas tak boleh merusak idealisme atau profesi wartawan dengan 

memberikan uang atau yang sejenisnya. Humas sama sekali tak berurusan 
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dengan pemenuhan kesejahteraan wartawan. Ini adalah urusan pihak 

manajemen perusahaan media massa di mana wartawan itu bekerja. 

 

2.4 Macam Macam Kegiatan Humas 

Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan 

berbagai macam simbol komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal 

Kegiatan komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan secara tertulis dan lisan. 

Kegiatan komunikasi verbal ada 2, antara lain: 

1. Komunikasi verbal tertulis, meliputi : 

a. Pekerjaan menulis Proposal 

b. Menulis Artikel 

c. Menulis untuk Presentasi 

d. Menulis untuk Pres (pres release) 

e. Membuat Rekomendasi 

 

2. Komunikasi verbal lisan, meliputi : 

a. Jumpa Pres 

b. Guest Guide/open house 

c. Announcer 

d. Presenter 

e. Deks Information 

3. Kegiatan komunikasi nonverbal, meliputi: 
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a. Penyelenggaraan Pameran 

b. Seminar 

c. Spencial Event 

d. Riset / penelitian 

e. Pres Kliping 

Kegiatan terbesar humas adalah menulis, editing, media relation, spesial 

event, berbicara produksi, riset, programming dan konsultasi. Sedangkan kegiatan 

yang penggunaan waktu terbesar adalah untuk koordinasi,perencanaan dan 

negosiasi. 

Kegiatan seorang humas antara lain merancang pesan tematik agar pesan 

yang di sampaikan oleh organisasi memiliki keseragaman/keterkaitan pesan, 

melakukan segmentasi media (seimbang antara media cetak dan elektronik), 

melakukan komunikasi interaktif contohnya rubrik konsultasi atau jasa layanan 

konsumen melalui telepon, menjaga reputasi perusahaan dan citra produk melalui 

pemanfaatan kekuatan pesan atau kombinasinya, pemasaran dari mulut ke mulut 

dan melakukan komunikasi yang akrab dengan pelanggan. 

Dari beberapa kegiatan humas tersebut terlihat bahwa tugas humas hanya 

meliputi hubungan dengan pihak eksternal yakni dengan masyarakat/konsumen. 

Hal ini berada dengan profesi public relations/humas karena humas tidak hanya 

bertugas menciptakan hubungan baik dengan masyarakat (ekstern) tetapi juga 

harus dapat menciptakan hubungan baik antara pihak didalam (intern) 

lembaga/perusahaan. 
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Permintaan jasa konsultasi public relations yang handal sangat tinggi. 

Seorang praktisi public relations seringkali dianggap sebagai dewa penyelamat 

dan diharapkan mampu menciptakan keajaiban. Oleh sebab itu, seorang 

pejabat/praktisi public relations dituntut untuk selalu belajar, tekun dan pandai 

menyesuaikan diri. 

Kemampuan dan keahlian mutlak diperlukan agar dapat menjalankan 

tugas dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, praktisi public relations harus 

memiliki keahlian-keahlian, antara lain : 

1. Mampu dengan baik menghadapi semua orang dengan berbagai macam 

karakter dan sifat. Artinya, mampu dan berusaha memahami dan bersikap 

toleran kepada orang yang dihadapinya. 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya mampu menjelaskan segala 

sesuatu dengan jernih, jelas dan lugas, baik secara lisan maupun tertulis, 

bahkan secara visual. 

3. Pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Artinya, mampu merencanakan 

segala seuatu dengan prima. 

4. Memiliki integritas personal, baik dalam profesi maupun didalam kehidupan 

pribadinya. 

5. Memiliki imajinasi. Artinya, memiliki daya kreatifitas yang baik dan mampu 

menemukan cara-cara untuk memecahkan masalah. 

6. Kemampuan mencari tahu. Artinya, harus memiliki akses informasi seluas-

luasnya. 
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7. Mampu melaukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu 

kegiatan/program. 

Keahlian-keahlian tersebut sangat diperlukan untuk melaksanakan 

berbagai tugas dan pekerjaan public relations. 

Berikut contoh kegiatan-kegiatan di Departemen Public Relations meliputi 

pekerjaan (a-z) yang harus dilakukan oleh manajer public relations dan para 

stafnya, yaitu : 

a. Menyusun dan mendistribusikan siaran berita (news release), foto-foto dan 

berbagai artikel bagi kalangan media massa 

b. Mengorganisasikan konferensi pers, acara-acara resepsi dan kunjungan 

kalangan media massa ke organisasi/perusahaan 

c. Menjalankan fungsi sebagai penyedia informasi utama. 

d. Mengatur acara wawancara antara kalangan pers (media cetak), radio dan 

televisi dengan pihak manajemen. 

e. Memberikan penerangan singkat kepada fotografer, serta membentuk dan 

mengelola sebuah perpustakaan foto. 

f. Mengelola berbagai bentuk materi komunikasi internal seperti kaset rekaman 

video, slide presentasi, dan sebagainya. 

g. Menyunting serta memproduksi jurnal-jurnal eksternal untuk konsumsi para 

distributor, pemakai jasa/produk perusahaan, konsumen langsung, dan 

sebagainya. 

h. Menulis dan membuat bahan-bahan cetakan seperti literatur pendidikan, 

sejarah perusahaan, laporan tahunan, literatur pelantikan pegawai baru. 
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i. Mempersiapkan berbagai bentuk instrumen audio-visual, seperti menyusun 

lembaran slide dan kaset rekaman video. 

j. Mempersiapkan dan mengatur acara pameran dan menjalankan eksibisi public 

relationss. 

k. Mempersiapkan dan memelihara berbagai bentuk identitas perusahaan seperti 

logo perusahaan. Pengaturan jenis kendaraan dinas, pakaian seragam pegawai, 

dan sebagainya. 

l. Menangani berbagai acara sponsor yang berhubungan dengan kegiatan public 

relationss. 

m. Mengelola hal-hal yang berkaitan dengan berbagai kunjungan seperti fasilitas 

penerbangan/pelayaran, pengurusan tiket, akomodasi, dan lain-lain. 

n. Mengikuti rapat-rapat penting yang diselenggarakan oleh dewan direksi dan 

pimpinan perusahaan. 

o. Mengikuti konferensi khusus yang diadakan oleh divisi penjualan, dan terlibat 

dalam pertemuan-pertemuan para agen. 

p. Mewakili perusahaan pada pertemuan asosiasi dagang/bisnis. 

q. Berhubungan dengan konsultan public relationss eksternal jika 

perusahaan/organisasi merekrut mereka. 

r. Melatih segenap staf public relationss. 

s. Mempersiapkan survei-survei pendapat dan berbagai macam penelitian 

lainnya. 

t. Mengawasi tugas-tugas periklanan (berhubungan dengan biro iklan) bila 

fungsi periklanan memang dibebankan kepada departemen PR. 



 
 

42 
 

u. Berhubungan baik dengan kalangan politisi dan birokrat. 

v. Mengatur penyelenggaraan acara-acara resmi. 

w. Mengatur acara-acara kunjungan para pejabat penting dan tamu kehormatan. 

x. Mengadakan perayaan perusahaan, pemberian penghargaan pemerintah 

kepada perusahaan. 

y. Mengorganisasikan berbagai umpan balik dari berbagai sumber informasi 

mulai dari kliping koran/majalah, berita-berita radio dan televisi serta 

memantau berbagai laporan dari luar. 

z. Menganalisis umpan balik dan mengevaluasi hasil dari upaya untuk mencapai 

tujuan. 

2.4.1  Kegiatan Humas Internal 

Kegiatan Internal Humas merupakan kegiatan yang ditujukan untuk publik 

internal organisasi/perusahaan. Publik internal adalah keseluruhan elemen yang 

berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, 

manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan dan sebagainya 

Melalui kegiatan Internal Humas 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 operasional perusahaan 

akan berjalan dengan lancar. 

Kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang Public Relations 

Officers, yaitu 

1. Hubungan dengan karyawan (employee relations) 
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Seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan segala lapisan 

karyawan baik secara formal maupun informal untuk mengetahui kritik dan 

saran mereka sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan dalam organisasi/perusahaan. Seorang Praktisi Humas harus mampu 

menjembatani komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Karena dengan 

diadakan program employee relations diharapkan akan menimbulkan hasil 

yang positif yaitu karyawan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pimpinan 

perusahaan. Sehingga dapat menciptakan rasa memilki (sense of belonging), 

motivasi, kreativitas dan ingin mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. 

2. Hubungan dengan pemegang saham (stockholder relations) 

Seorang Praktisi Humas juga harus mampu membina hubungan yang 

baik dengan pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang 

terjadi dalam organisasi/perusahaan. Karena sebagai penyandang dana, 

mereka harus selalu tahu perkembangan perusahaan secara transparan agar 

dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Dengan 

demikian akan menghilangkan kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap 

perusahaan. 

Sedangkan yang termasuk public internal adalah khalayak/public yang 

menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu 

sendiri. Dalam dunia bisnis Humas, Publik Internal ini disesuaikan dengan 

bentuk daripada organisasi yang bersangkutan apakah organisasi tersebut 

berbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah ataupun lembaga 

pendidikan. Jadi tergantung dari jenis, sifat atau karakter dari organisasinya. 
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Jadi public yang termasuk ke dalamnya pun menyesuaikan diri dengan bentuk 

dari organisasinya dan umumnya khalayak atau public tersebut adalah yang 

menjadi bagian dari kegiatan usaha dari badan/instansi/perusahaan itu sendiri. 

Publik Internal Dan Bentuk Hubungan Internal Perusahaan 

a. Publik Internal dari perusahaan : 

1) Publik Pegawai(employee public) 

2) Publik Manajer (manager public) 

3) Publik Pemegang Saham (stockholder public) 

4) Publik Buruh (labour public) 

b. Bentuk Hubungan dalam Perusahaan 

Dengan adanya public internal dalam lingkup kegiatan Humas 

tersebut memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-

masing public internal. Sifat hubungannya disebut hubungan internal 

(Internal Relations). Beberapa bentuk hubungan internal dalam 

perusahaan : 

1) Employee Relations (hubungan dengan para pekerja/para karyawan). 

Kegiatan public relations untuk memelihara hubungan, 

khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Hubungan ini 

dalam rangka kepengawaian secara formal. Employee public/public 

pegawai adalah salah satu internal public yang dijadikan salah satu 

sasaran dari kegiatan PR di dalam usaha untuk mencapai tujuan 

organisasi. Mereka merupapakan suatu potensi yang sangat berarti 

dalam organisasi, potensi mana yang dapat dikembangkan lebih baik 
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dari sebelumnya. Seorag Praktisi Humas 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 perasaanya. kegiatan untuk menciptakan hubungan baik 

dengan para pegawai dapat dilakukan melalui : 

a) Upah yang cukup  

b) Perlakuan yang adil  

c) Ketenengan kerja 

d) Perasaan diakui 

e) Penghargaan atas hasil kerja  

f) Penyaluran perasaan 

Membina hubungan baik dengan para karyawan dapat 

dilakukan melalui kegiatan : 

a) Pemberian pengumuman-pengumuman 

b) Buku Pegangan Pegawai 

c) Personal Calls- Pertemuan Berkala 

d) Kotak Suara (kotak Saran) 

e) Hiburan dan Darmawisata 

f)  Olah Raga 

g) Study Tour 

h) Training 

i)  Hadiah-hadian dan Penghargaan 
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j)  Klinik dan Rumah Obat 

k) Tempat-tempat Ibadah 

l)  Tempat-tempat Pendidikan 

2) Stockholder Relations (hubungan dengan para pemegang saham) 

Kegiatan public relations untuk memelihara hubungan baik 

dengan para manajer di lingkungan perusahaan. Manager adalah 

orang-orang yang dapat mengabdikan dirinya bagi kepentingan 

perusahaan melalui kemampuannya dalam mengelola perusahaan agar 

dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Karena manajer merupakan orang-orang pilihan, maka baginya perlu 

dilakukan kegiatan khusus untuk diperlakukan sebagai orang yang 

dianggap penting. 

Dalam hal ini jika manager diperlakukan 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 manejemen 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, misalnya : 

a) Memberlakukan adanya uang tunjangan jabatan 
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b) Uang Resiko Jabatan 

c) Kegiatan coffee morning diantara para manajer dalam rangka 

membina hubungan dan bahkan memungkinkan adanya keluaran 

ide kebijakan bagi perusahaannya. 

d) Koordinasi kerja antar bagian 

e) Jika memungkinkan menyediakan alat transfortasi bagi 

kepentingan dinas 

f) Rumah dinas, dsb. 

3) Labour Relations (hubungan dengan pada buruh) 

Kegiatan Humas dalam rangka memelihara hubungan dengan 

para pemegang saham. Ini sangat penting sebab besar kecilnya modal 

menentukkan besar kecilnya perusahaan, sehingga hubungan dengan 

stockholder ini tidak boleh dikesampingkan oleh pihak perusahaan. 

Usaha membina hubungan dengan stockholder tidak lain adalah untuk 

tujuan memajukan perusahaan.  

Komunikasi dengan mereka dapat dilakukan misalnya dengan 

cara : 

a) Menyatakan selamat kepada pemagang saham yang baru. 

Komunikasi seperti ini akan menimbulkan kesan baik, di mana 

para pemegang sahammerasa dihargai dan dihormati dan mereka 

akan menganggap perusahaan kita adalah perusahaan yang 

bonafid. 

b) Memberikan laporan 
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Laporan mengenai perkembangan perusahaan adalah merupakan 

kegiatan komunikasi yang berfungsi sebagai kegiatan yang 

harmonis, di mana ini juga menanamkan kepercayaan pemegang 

saham kepada perusahaan. 

c) Mengirimkan majalah organisasi 

Majalah organisasi merupakan medium yang baik untuk membina 

hubungan baik/harmonis dengan para pemegang saham, selain 

majalah intern juga tidak ada salahnya mereka dikirim majalah 

intern, sehingga mereka mengetahui atau dapat mengikuti 

perkembangan perusahaannya beserta segala kegiatannya. 

d) Mengadakan pertemuan 

Pertemuan secara face to face adalah bentuk komunikasi yang lain 

untuk membina hubungan yang harmonis, meningkatkan 

pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. Dapat 

dilakukan dengan cara menyelenggarakan pertemuan antara 

pimpinan organisasi dengan para pemegang saham sehingga akan 

menambah eratnya hubungan, dapat juga diadakan pertemuan 

lengkap dengan seluruh karyawan, misalnya acara hala bihalal, 

peringatan ulang tahun perusahaan pertemuan yang membicarakan 

masalah pembagian keuntungan, penjualan saham baru. Dsb. 

4) Manager Relations (hubungan dengan para manajer) 

Kegiatan public relations dalam rangka memelihara hubungan 

antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan dan turut 
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menyelesaikan masalahmasalah yang timbul antara keduanya, disinilah 

letak peranan Humas dimana ia harus mengadakan tindakan-tindakan 

preventif mencegah timbulnya kesulitan-kesulitan. Dengan demikian 

Humas berarti turut juga melancarkan hubungan yang harmonis antara 

kedua belah pihak. Misalnya : 

a) Menyelesaikan kasus tentang ada rasa permusuhan terhadap 

pimpinan dan sebagainya. 

b) Tuntutan kenaikan upah sampai terjadinya mogok kerja. 

c) Kasus PHK, Dll. 

Contoh public internal Humas dalam suatu perusahaan : 

a) Pimpinan: Memegang kendali agar perusahaan tetap kokoh 

b) Pemegam saham: Membantu pimpinan dalam mengendalikan 

perusahaan 

c) Karyawan: Secara tidak langsung dan langsung ikut serta 

mengendalikan perusahaan 

d) Peraalatan perusahaan: Kalau tidak ada peralatan,perusahaan tdiak 

dapat memproduksi produk 

e) ProdukMerupakan bagian internal terpenting dalam suatu 

perusahaan. 

f) Gaji: Kalau gaji layak maka karyawan akan semakin giat untuk 

memproduksi produk. 

2.4.2  Kegiatan Humas eksternal 
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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 dengan 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 external public relations 

meliputi bagaimana 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 operasional 

perusahaan dan mencapai rasa simpatik dan kepercayaan dari publik dalam 

masyarakat. 

Tindakan-tindakan yang harus dilakukan external public relations seperti : 

1. Menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan dalam menggerakkan pegawainya dan 

menerapkan metodenya 
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2. Mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama 

kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik 

3. Mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan 

objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan 

perkembangan perusahaan 

4. Ikut membantu pimpinan dalam hal menyusun atau memperbaiki formasi staf 

ke arah yang efektif 

5. Mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan dan 

selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. 

6. Kegiatan Eksternal Humas ini ditujukan untuk publik eksternal 

organisasi/perusahaan, yaitu keseluruhan elemen yang berada di luar 

perusahaan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perusahaan, seperti 

masyarakat sekitar perusahaan, pers, pemerintah, konsumen, pesaing dan lain 

sebagainya 

7. Melalui kegiatan eksternal ini, diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan 

kepercayaan publik eksternal kepada perusahaan. Dengan begitu maka akan 

tercipta hubungan yang harmonis antara organisasi/ perusahaan dengan publik 

eksternalnya, sehingga dapat menimbulkan citra baik atas perusahaan dimata 

publiknya. 

Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang Praktisi Humas, 

yaitu 

1. Hubungan dengan komunitas (community relations)  
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Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Ini juga dapat diartikan 

sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Dengan begitu 

menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar mengambil keuntungan 

dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh 

perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik bersama. Hubungan 

dengan komunitas ini seringkali diwujudkan dalam program Corporate Social 

Responsibility. 

2. Hubungan dengan pelanggan (costumer relations)  

Membina hubungan baik dengan pelanggan, dilakukan agar dapat 

meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan 

perusahaan itu sendiri. Menurut Seitel (2001 : 455) tujuan hubungan 

konsumen antara lain : 

a. mempertahankan pelanggan lama. 

b. menarik pelanggan baru. 

c. memasarkan/memperkenalkan produk atau jasa baru. 

d. memudahkan penanganan keluhan pelanggan dan 

e. mengurangi biaya. Costumer relations dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, antara lain plant tour, iklan, film, pameran, publisitas, brosur, dan 

special events. 

3. Hubungan dengan media massa dan pers (media & press relations)  

Hubungan dengan media dan pers merupakan sebagai alat, pendukung 

atau media kerja sama untuk kepentingan proses publikasi dan publisitas 
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berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas komunikasi 

humas dengan pihak publik. Dengan hubungan baik dengan media dan pers, 

perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir pemberitaan-

pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. Hubungan 

dengan pers dapat dilakukan melalui kontak formal dan kontak informal. 

Bentuk hubungan melalui kontak formal antara lain konfrensi pers, wisata pers 

(press tour), taklimat pers (press briefing), dan resepsi pers. Sedangkan bentuk 

hubungan melalui kontak informal antara lain keterangan pers, wawancara 

pers, dan jumpa pers (press gathering). 

4. Hubungan dengan pemerintah (government relations)  

Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan perusahaan 

dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai dengan 

aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. 

Sedangkan yang dimaksud Publik Eksternal adalah public yang berada 

di luar organisasi/instansi/perusahaan yang harus diberikan penerangan/ 

informasi untuk dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan 

public internal maka public eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk 

atau sifat, jenis dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan 

demikian maka yang menjadi public kesternal suatu organisasi akan berbeda 

dengan organisasi lainnya. 

Publik Eksternal Dan Bentuk Hubungan Eksternal Perusahaan 

a. Publik Eksternal suatu Perusahaan 
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1) Publik Pers (Press Public) 

2) Publik Pemerintahan (Government 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 konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-

masing public eksternal. Sifat hubungannya disebut hubungan eksternal 

(Eksternal Relations). Beberapa bentuk hubungan internal dalam 

perusahaan : 

1) Press Relations (Hubungan dengan pihak pers) 

Kegiatan Humas dalam rangka mengatur dan membina 

hubungan baik dengan pihak pers.Arti harpiah daripad 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 berbagai 

media seperti TV, Radio, dsb. Prinsipnya Press Relations adalah 

membina hubungan baik dengan orang-orang pers. Disamping 
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membina, seorang Humas juga harus mengatur dan mengembangkan 

hubungan baik dengan pers dsb. 

Humas harus mempunyai hubungan yang 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. 

Bentuk Hubungan Pers : 

a) Press Release 

b) Press Conference 

c) Press Room 

d) Press Tour 

e) Press Reception 

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 : 

a) Memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, pemerintah 

daerah atau kota. 

b) Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait. 
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c) Mengadakan kegiatan kesenian, olah raga, mensponsori kegiatan 

baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka 

mengharumkan nama bangsa. 

d) Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara 

perusahaan. 

e) 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 disini adalah masyarakat sekitar/masyarakat 

setempat/tetangga. 

Kegiatan community relations yang harus dilaksanakan, misalnya : 

a) Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khususnya bagi 

masyarakat sekeliling perusahaan. 

b) Mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha menggalakan pendidikan 

c) Mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan 

d) Mendirikan tempat ibadah. 

e) Mengadakan pembagian makanan, dll. 

4) Supplier Relations (Hubungan dengan para rekanan/pemasok) 
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Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan 

memelihara hubungan dengan para investor agar segala kebutuhan 

organisasi/ perusahaan/ instansi dapat diterima dengan baik. 

5) Costumer Relations (Hubungan dengan para pelanggan) 

Kegiatan Humas 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 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 : 

a) Memberikan ucapan selamat hari raya kepada pelanggannya. 

b) Memberikan ucapan selamat tahun baru untuk nasabah. 

c) Pemberian kalender 

d) Pemberian buku telepon 

e) Melakukan publisitas 

f) Memberikan informasi kegiatan periklanan 

g) Memberikan potongan harga, dll 

6) Educational Relations (Hubungan dengan bidang pendidikan) 
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Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan membina 

hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya: 

a) Memberikan sumbangan dana untuk pendidikan 

b) Memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah 

c) Memberikan beasiswa 

d) Menjadi bapak asuh bagi siswa berprestasi, dsb. 

7) General Relations (Hubungan dengan 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. 

Contoh public eksternal PR dalam suatu perusahaan : 

a) Mayarakat: Orang yang nantinya akan membantu kelancaran 

proses distribusi bahkan bias saja sekaligus menjadi konsumennya. 

b) Konsumen: Pemakai produk dari suatu perusahaan. 

c) Internet: Bisa menaikkan jumlah pembelian produk dgn cara 

melakukan penjualan online. 

d) Media: Bisa menaikkan penjualan dengan memasang iklan yg 

menarik di media 

e) Pasar: Pasar yg strategis dan kondusif akan memudahkan 

pendistribusian produk 

f) Bank: Tempat penyimpanan agar dana perusahaan ttp berputar 
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g) Transportasi: Transportasi yang baik melancarkan proses distribusi 

produk. 

h) Cuaca: Mempengaruhi pendisteribusian produk 




