
13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Penelitian Terdahulu

Mengkaji penelitian terdahulu merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan informasi tentang penelitian yang telah dilakukan. Penelitian 

terdahulu dapat dijadikan acuan terutama yang berkaitan dengan topic 

yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, yaitu mengenai kehumasan dan 

pengembangan masyarakat.

Apriana (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Public 

Relations dalam Program CSR Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(Studi Pada PT PLN APJ Malang Jawa Timur)”, menyebutkan bahwa 

fenomena beragamnya peran public relations dalam organisasi salah 

satunya dalam program CSR Perusahaan. CSR merupakan konsekuensi 

dari keberadaan perusahaan dalam lingkungannya untuk mewujudkannya 

kearah yang lebih baik. Undang-undang PT No. 40 paal 74 menuntut 

perusahaan untuk melakukan tanggung jawab social (CSR) perusahaan 

yang tidak melakukannya akan dikenakan sanksi. Pengimplementasian 

CSR  pada BUMN salah satunya PT. PLN Persero adalah dengan 

melaksanakan PKBL. Petugas humas / PR menjalankan peran yang 

berbeda-beda karena perbedaan struktur dan budaya organisasi serta 

tersedianya SDM yang berkualitas. Tugas Humas di PT. PLN persero APJ 

Malang dijalankan oleh para Asisten Manager, dan yang terlibat dalam 

PKBL adalah Asiten Manajer SDM. Dalam penelitian ini, peneliti ingin 
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mengetahui peran apa yang dijalankan oleh petugas humas PT. PLN 

persero APJ Malang dalam pelaksanaan PKBL dan bagaimana petugas 

humas PT PLN persero APJ Malang menjalankan perannya. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan, 

adalah bahwa tugas dan tangung jawab PR di PT PLN APJ Malang 

dilaksanakan oleh asisten Manager. Sementara PKBL berada dibawah 

tanggung jawab Asisten Manajer SDM. Kegiatan PKBL yang 

dilaksanakan adalah community empeworing dan community services.  

Yaitu program bantuan yang diberikan berkaitan dengan pelayanan 

masyarakat atau kepentingan umum dan memberikan bantuan pinjaman 

dana untuk meningkatkan usaha kecil sebagai modal. Pelaksanaan PKBL 

dijalankan oleh tim independen yang berada dibawah naungan asisten 

manajer SDM . Tugas dan tanggung jawab sebagai humas yang dijalankan 

oleh asisten manajer SDM dalam PKBL adalah teknisi komunikasi. 

Sebagai teknisi komunikasi petugas humas ini menjalankan perannya 

hanya saat pada pencairan dana yang bertempat di ruang pertemuan PLN 

APJ Malang. Pada saat itu petugas humas yang dijalani oleh Asisten 

Manajer tersebut hanya memberikan pengarahan kepada mitra binaan 

sesuai dengan ketetapan Standar Operation Procedure (SOP) yaitu dengan 

menjelaskan maksud dan tujuan PKBL serta hak dan kewajiban para 

penerima dana terebut. Alasan dalam memberikan pengarahan yang sesuai 

dengan SOP dilakukan adalah agar tidak ada kesalahpahamn atau salah 

persepsi oleh mitra binaan.
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Erlistyarini (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen 

PR Pada Aktivitas Community Relations Di Perusahaan Tambang 

Batubara (Studi Pada PR Di PT. Adaro Indonesia) menyebutkan bahwa 

penelitian ini didasari oleh bagaimana manajemen yang dilakukan oleh PR

disetiap organisasi perusahaan, salah satunya dalam melakukan kegiatan 

community relations yang ada di PT. Adaro Indonesia sebagai perusahaan 

tambang batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

manajeman yang ada dalam PR pada aktivitas community relations PT. 

Adaro Indonesia. Seperti menutrut Cutli-Center yang menjelaskan ada 

empat proses manajemen utama PR yang mendskripsikan sebagian besar 

praktik mereka. Berdasarkan hasil penelitian, praktisi PR sudah melakukan 

tahapan dan proses kerja public relations dengan baik seperti riset 

(peneuam masalah) yang mana dalam hal ini dilakukan oleh community 

relations superindent dibantu juga oleh community relations supervisor

sesuai section masing-masing. Perencanaan program yang dilakukan oleh 

community relations department dibuat dalam perencaanaan jangka 

panjang dan dilakukan setiap bulan November. Dalam implementasi aksi 

dan komunikai para praktisi PR yang ada di community relations

department ikut terlibat tidak kecuali mengajak serta department lain 

dalam pelaksanaannya. Evaluasi sendiri dilakukan dan dibahas pada saat 

meeting yaitu mengetahui sejauh mana progress dari persiapan 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam waktu dekat, untuk 

mengetahui sejauh mana dampak dari kegiatan tersebut dilaksanakan.
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Puri (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Respons 

Masyarakat Tentang Aktiivitas Komunikasi Humas Dalam Program 

Community Development JOB Pertamina Petrocina East Java (Studi Pada 

Tokoh Masyarakat Desa Rahayu Kecamatan Soko Tuban)” menyatakan 

bahwa penelitian didasari fenomena beragam peran PR disetiap organiasi. 

Salah satunya dengan membantu program community development 

perusahaan. Program community development merupakan konsekuensi 

dari keberadaan perusahaan dalam lingkungannya untuk mewujudkan 

kearah yang lebih baik. Pengimplementasian CD pada perusahaan swasta 

yang salah satunya JOB pertamina petrocina east java adalah dengan 

melaksanakan program pengembangan dalam bidang ekonomi, social, 

agama, sarana prasarana dan berbagai masyarakat sebagai sasaran utama. 

Tugas humas di JOB pertamina sebagai pendamping dan pendukung 

semua kegiatan community development yang bertugas dalam program 

community development ini seperti PR Clerk dan PR Govrel dan yang 

terlibat dalam CD adalah field manager dan FAST (Field Admins 

Support). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon 

masyarakat tentang komunikasi humas JOB pertamina dalam program 

community development. tujuan penelitian: mendeskripsikan bagaimana 

komunikasi yang digunakan oleh humas kepada stakeholder sebagai 

masyarakat eksternal (masyarakat sekitar perusahaan desa rahayu) dalam 

menjalankan program CD, dan untuk mengetahui respon masyarakat 

mengenai komunikasi humas Joint Operating Body (JOB) pertamina 

dalam program CD. Hasil dalam penelitian ini ditemukan bahwa humas 
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perusahaan kurang bisa menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat 

sekitar perusahaan ataupun yang dikenai oleh program Community 

Development. Menurut beberapa warga, dalam melakukan aktivitas 

komunikasi humas tidak menggunakan media lain hanya melalui 

komunikasi verbal dan hal tersebut menyebabkan terjadinya salah 

pemahaman dalam komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan.

Pada penelitian ini ada beberapa perbedaan dari penelitian 

terdahulu. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung 

Malang, khususnya dalam melakukan aktivitas kehumasannya dalam 

menunjang program-program dalam koperasi. Koperasi ini menghasilkan 

produk berupa olahan susu dan jasa berupa edukasi dan informasi kepada 

masyarakat terutama anggota PSP. Pada penelitian ini lebih fokus pada 

peran dan keterlibatan public relations dalam menjalankan aktivitas 

kehumasannya untuk mendukung program-program koperasi. Menurut 

Cuttlip, ada empat peran PR yaitu penasihat ahli, fasilitator pemecah 

masalah, fasilitator komunikasi, dan teknisi komunikasi. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara observasi, dan 

dokumentasi. 
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B. Tinjauan Teoritis Public Relations

1. Pengertian Public Relations

Ketika membicarakan mengenai pengertian public relations atau 

humas, menurut para pakar belum ada definisi yang pasti. Ketidakpastian 

tersebut menurut Rosady Ruslan dalam bukunya, Manajemen Public 

Relations dan Media Komunikasi, disebabkan karena beberapa alasan, 

pertama, karena banyaknya definisi public relations yang telah dirumuskan 

baik dari para pakar maupun profesional public relations yang didasarkan 

pada perbedaan sudut pandang. Kedua, karena latar belakang, misalkan 

para akademisi perguruan tinggi akan berbeda cara mendefinisikan public 

relations dengan para praktisi. Ketiga, bahwa public relations itu bersikap 

fleksibel atau dinamis terhadap perkembangan dinamika kehidupan di 

masyarakat yang semakin mengikuti kemajuan zaman.

Dr. Rex Harlow dalam bukunya berjudul: A Model For Public 

Relations Education for Profesional Practices yang diterbitkan oleh 

International Public Relations Association (IPRA) 1978, menyatakan 

bahwa definisi Public Relations adalah; “Public Relations adalah fungsi 

manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur 

bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas 

komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan 

manajemen dalam menghadapi persoalan atau permasalahan, membantu 

manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung 

manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; 

bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi 
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kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat 

dan etis sebagai sarana utama.”(Ruslan. 2014:16)

Sedangkan menurut The Statement of Mexico definisi Public 

Relations berbunyi:

“Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu 
pengetahuan sosial yang dapat dipergunakan untuk 
menganalisis kecenderungan, memprediksi 
konsekuensi-konsekuensinya, menasihati para 
pemimpin organisasi, dan melaksanaan program yang 
terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, 
baik untuk kepentingan organisasi mapupun 
kepentingan publik secara umum” (Ruslan. 2014:17).

Humas atau istilah lainnya yaitu Public Relations menurut Glenn 

dan Denny Griswold didalam bukunya Your Public Relations 

mendefinisikan sebagai berikut:

“Public Relations is the management function which 
evaluates public attitudes, identifies the policies and 
prodecures of an individual organization with the 
public interest, and executes a program of action to 
earn public understanding and acceptance.” (Public 
Relation adalah suatu fungsi management yang menilai 
sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan prosedur 
dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan 
publik dan melaksanakan rencana kerja untuk 
memperoleh pengertian dan pengakuan publik.) 
(Muslimin. 2004:3)

Menurut Cutlip dkk dalam bukunya Effective Public Relations

menyatakan bahwa, Public Relations (PR) adalah fungsi manajemen yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat 

antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau 

kegagalan organisasi tersebut.
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Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa

Public relations merupakan kegiatan yang menghubungkan antara pihak-

pihak baik secara internal dan eksternal agar terjadi kesepahaman, dan 

juga berkaitan dengan mempertahankan citra positif suatu perusahaan.

Selanjutnya untuk lebih memudahkan mendefinisikan PR, unsur-

unsur yang sering dijumpai dalam istilah PR adalah:

1. Melakukan program terencana dan berkesinambungan sebagai 

bagian dari manajemen organisasional.

2. Menangani hubungan antara organisasi dan publik stakeholder-

nya.

3. Memonitor kesadaran, opini, sikap, dan perilaku di dalam dan 

di luar organisasi.

4. Menganalisis dampak dari kebijakan, prosedur, dan aksi 

terhadap publik stakeholder.

5. Mengidentifikasi kebijakan, prosedur, dan tindakan yang 

bertentangan dengan publik dan kelangsungan hidup organisasi.

6. Memberi saran kepada manajemen dalam hal pembentukan 

kebijakan baru, prosedur baru, dan tindakan baru yang sama-

sama bermanfaat bagi organisasi dan publik.

7. Membangun dan mempertahankan komunikasi dua arah antara 

organisasi dan publiknya.

8. Menciptakan perubahan yang terukur dalam kesadaran, opini, 

sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi.
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9. Menghasilkan hubungan yang baru dan atau tetap antara 

organisasi dan publiknya. (Cutlip. 2006:6)

Dan Lattimore dkk. dalam bukunya Public Relations, Profesi Dan 

Praktik mengatakan bahwa Publik Relations terus menjadi salah satu 

bidang yang sangat dinamis dalam kehidupan berorganisasi di seluruh 

dunia. Salah satu alasannya adalah karena praktisi Public Relations

membutuhkan keterampilan dan kapabilitas yang beragam untuk 

keberhasilan pekerjaan mereka. Pekerjaan yang termasuk didalamnya yatu: 

Riset, Konseling, Urusan Dengan Pemerintah, Hubungan dengan Investor, 

Pengembangan dan Pengumpulan Dana, Urusan Multikultural, Manajemen 

Isu, Hubungan dengan Media, Urusan Masyarakat, Hubungan dengan 

Komunitas, Hubungan dengan Pekerja Publisitas, Komunikasi Pemasaran, 

dan Promosi.

Oleh karenanya seorang praktisi Public Relations harus benar-

benar menguasai setidaknya cara berkomunikasi yang sesuai dengan 

audiensnya yang berbeda-beda, serta bisa menjadi seorang komunikator 

yang baik, yang bisa menyampaikan pesan secara jelas dan menyeluruh 

kepada audiensnya. Hal ini agar pesan yang disampaikan tidak simpang 

siur dan dapat dipahami oleh audience.

Para praktisi Public Relations berkomunikasi dengan semua 

masyarakat baik internal dan eksternal yang relevan untuk 

mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi 

antara tujuan organisasi dengan harapan dari masyarakat. Oleh karenanya, 



22

seorang Humas atau Praktisi Public Relations memang harus bisa menjalin 

hubungan baik antara pihak-pihak didalam (internal) perusahaan atau 

organisasinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat karyawan atau 

anggota organisasi dalam bekerja. Selain itu, seorang praktisi Public 

Relations juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak luar 

(eksternal) dari perusahaan atau organisasi, tujuannya agar publik bisa 

terus mengeluarkan opini positif tentang perusahaan atau organisasi.

2. Bagian-Bagian dari Fungsi PR

a. Hubungan Internal

Hubungan internal adalah bagian khusus dari PR yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan saling 

bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi 

menggantungkan kesuksesannya (Cutlip. 2006:11)

Sebelum adanya sebuah hubungan dengan konsumen, 

pelanggan, lingkungan, investor, dan pihak lain diluar organisasi, 

keberhasilan atau kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan 

memang bergantung pada internal perusahaan atau organisasi 

(karyawan). Oleh karenanya, karyawan bisa dibilang sebagai aset 

organisasi yang paling penting.

Seorang ahli hubungan internal, menurut Cutlip dalam 

bukunya Effective Public Relations, bertugas merancang dan 

mengimplementasikan program komunikasi internal yang 
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bertujuan agar karyawan tetap mendapat informasi baru dan tetap 

termotivasi serta menciptakan kultur organisasi.

Menurut Alvie Smith, mantan direktur komunikasi di 

General Motors, ada dua faktor yang menjelaskan mengapa 

manajemen menghormati salah satu aspek dari fungsi PR ini:

∑ Arti penting pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan 

dalam mencapai hasil standar. Aspek positif dari perilaku 

karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dua arah 

yang interaktif diseluruh organisasi.

∑ Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi-manajer, 

jaringan yang membuat setiap supervisor di setiap level bisa 

melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawannya. 

Kebutuhan ini bukan sekedar informasi yang berkaita dnegan 

tugas dan harus mencakup isu publik dan isu bisnis penting 

ysng memengaruhi keseluruhan organisasi (Cuttlip, dkk. 

2006:12).

Jadi, hubungan internal merupakan hal yang sangat penting 

untuk diperhatikan, mengingat bahwa bagaimana nantinya publik 

eksternal akan mengingat, akan berfikir, dan akan bertindak 

terhadap perusahaan atau organisasi kita didasarkan pada 

bagaimana publik internalnya terlebih dahulu. Oleh karenanya 

penting untuk menjalin komunikasi atau hubungan baik antara 

publik internal didalam perusahaan atau organisasi, sehingga hal 
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ini akan tampak pada hasil kerja atau motivasi dalam internal 

tersebut untuk bisa nantinya dinilai sendiri oleh pihak eksternal.

b. Publisitas

Publisitas adalah informasi yang disediakan oleh sumber 

luar yang digunakan oleh media karena informasi itu memiliki 

nilai berita. Metode penempatan pesan di media ini adalah metode 

yang tak bisa dikontrol sebab sumber informasi tidak memberi 

bayaran kepada media untuk pemuatan informasi tersebut (Cutlip. 

2006:12).

Sebagian besar berita atau informasi dari media berasal dari 

sumber-sumber PR. Hanya saja, sumber-sumber PR itu tidak 

membayar pemberitaan, maka mereka tidak terlalu bisa untuk 

mengontrol setiap berita atau informasi yang keluar. Jadi apakah 

informasi atau berita tersebut dipergunakan, kapan dikeluarkan, 

dan bagaimana informasi atau berita tersebut digunakan atau 

misalkan disalahgunakan, PR tidak terlalu bisa mengontrol dengan 

pasti hal ini.

Disini, PR mempersiapkan informasi atau berita yang 

dianggap antas untuk diberitakan, yang disebut publisitas, dengan 

harapan editor dan reporter akan menggunakan informasi tersebut 

dalam medianya. Disini, para pembuat keputusan di media pada 

akhirnya mungkin bisa memanfaatkan atau tidak memanfaatkan 
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informasi atau berita tersebut yang nantinya akan disesuaikan 

dengan kepentingan informasi tersebut bagi para audiens mereka.

Menurut Cutlip dkk dalam bukunya Effective Public 

Relations, contoh dari publisitas yaitu berita dalam rubrik finansial 

tentang peningkatan pendapatan sebuah perusahaan, sebuah foto 

dan caption tentang pengumuman bisnis baru atau peluncuran 

produk baru, tulisan seorang kolumnis tentang kemajuan 

kampanye pengumpulan dana, berita feature di majalah yang 

menjelaskan temuan ilmiah terbaru dari pusat riset kanker, tabloid 

hiburan yang memuat daftar konser band favorit, dan liputan 

berita televisi tentang pusat pameran baru, dan sebagainya.

Model praktik dalam publisitas juga disebut “informasi 

publik”. Biasanya ahli PR disini menangani untuk peliputan media 

agar organisasi atau perusahaan mereka tetap dipandang positif. 

Pengiriman 

c. Advertising

Advertising adalah informasi yang ditempatkan di media 

oleh sponsor tertentu yang jelas identitasnya yang membayar 

untuk ruang dan waktu penempatan informasi tersebut. Ini adalah 

metode terkontrol dalam menempatkan pesan di media (Cutlip. 

2006:14).

Iklan (advertising) adalah pesan atau penawaran suatu 

produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak lewat suatu 
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media. Iklan selain menginformasikan bisa juga bersifat mendidik 

(Rachmadi. 1992:36).

Walaupun sama-sama berkomunikasi melalui media, 

namun publisitas dan advertising memiliki perbedaan. Bedanya, 

advertiser atau para ahli iklan bisa mengontrol isi, penempatan 

dan waktu dengan membayar media untuk mendapatkan waktu 

dan ruang untuk beriklan (menempatkan iklannya).

Advertising tidak melulu mengenai sebuah pemasaran 

produk atau jasa saja. Bisa juga untuk memasukkan pesan di 

media massa untuk tujuan nonmarketing, seperti departemen 

menempatkan iklan lowongan kerja di koran, ketika 

mengumumkan penarikan produk cacat, atau ketika mengajukan 

suatu pernyataan tertentu terkait isu tertentu yang tengah 

berlangsung.

Menurut Rachmadi dalam bukunya Public Relations dalam 

Teori dan Praktik, pada dasarnya penyajian semua bentuk iklan 

memiliki tujuan yang sama, yaitu:

a) Ingin menarik perhatian calon pembeli

b) Mempertahankan perhatian yang telah tertanam 

dalam diri pembeli

c) Memanfaatkan perhatian yang telah tertanam itu 

untuk mengarahkan perilaku pembeli.

Iklan selain hanya sekedar untuk beriklan, juga untuk 

memupuk citra dalam benak atau ingatan baik para calon pembeli 
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atau pembeli. Oleh karenanya iklan ini bersifat persuasif, yang 

mengajak pembeli dan calon pembeli untuk menerima citra sesuai 

dengan yang dtayangkan dalam iklan. Dari hal tersebut 

menyebabkan iklan akan terus diulang secara berkesinambungan 

dalam jangka waktu tertentu (tidak sekali) agar ingatan semakin 

kuat di pengunjung dan calon pengunjung. Racmadi menyebutkan 

bahwa Iklan itu merawat, bukan menipu.

Sedangkan PR menggunakan advertising untuk 

mengjangkau masyarakat secara lebih luas, tidak hanya untuk 

target pemasarannya saja. Jadi intinya adalah bahwa dengan 

anggaran dana yang cukup, sebuah organisasi atau perusahaan bisa 

menggunakan iklan untuk mengontrol isi, penempatan, dan waktu 

untuk beriklan. Selain itu, organisasi atau perusahaan juga bisa 

mengontrol pesan-pesan yang ingin disampaikan ke publik secara 

luas, sehingga pesan akan tersampaikan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh organisasi atau perusahaan.

d. Press Agentry

Press Agentry adalah penciptaan berita dan peristiwa yang 

bernilai berita untuk menarik perhatian media massa dan 

mendapatkan perhatian publik (Cutlip. 2006:17).

Untuk lebih mudah memahaminya, ada beberapa uraian 

contoh yang dikutip dari Cutlip dkk dalam bukunya Effective 

Public Relations;
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“... pendapatan suatu kelompok musik mungkin 
sangat dipengaruhi oleh kemampuan agen persnya 
untuk mempublikasikan kemampuan musik 
kelompok itu. Penampilan tokoh dalam acara talk 
show mungkin lebih mencerminkan kerja dari agen 
pers yang baik dapat membuat tenar klub atau 
restoran baru bahkan sebelum ada konsumen yang 
merasakan dan menikmati makanan atau hiburan 
dan kenyamanan tempat itu. Ulasan yang bernada 
positif oleh seorang pengamat restoran atau kritikus 
dunia hiburan mungkin bisa menaikkan pamor 
sebuah restoran atau band baru tersebut. Misalnya, 
agen pers muda yang bekerja untuk sebuah band 
yang sedang berjuang mengakui bahwa ia telah 
melaporkan band tersebut berhasil ‘menjual 50.000 
album minggu ini’, meskipun sesungguhnya angka 
penjualannya hanya sampai pada angka 5.000 buah. 
Tetapi kebohongan ini bisa menciptakan berita 
yang lebih menarik. ...”

Jadi, Press Agentry adalah menciptakan berita dan peristiwa 

yang sekiranya akan menarik perhatian media massa untuk 

memberitakannya, selain itu berita dan peristiwa tersebut juga 

akan dengan mudah mendapat perhatian dari publik secara luas. 

Dengan begini, akan memudahkan suatu produk atau jasa yang 

tengah ingin di promosikan untuk menjadi terkenal dikalangan 

masyarakat secara luas.

e. Public Affairs

Pubblic Affairs adalah bagian khusus dari PR yang 

membangun dan mempertahankan hubungan pemerintah dan 

komunitas lokal dalam rangka memengaruhi kebijakan publik 

(Cutlip. 2006:20).
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Specialis public affairs mendeskripsikan hubungan antara 

PR dan public affairs sebagai berikut: “public affairs adalah 

kegiatan PR yang menangabi kebijakan publik dan yang 

mempengaruhi kebijakan tersebut”. Sebuah asosiasi eksekutif 

yang bermarkan di Washington DC, mendefiniskan public affairs 

sebagai “taktik PR yang diterapkan pada strategi hubungan 

pemerintahan untuk mengasilkan kebijakan publik yang sangat 

baik (Cutlip. 2006:19-20).

Jadi intinya, public affairs ini adalah upaya menjalin 

hubungan dengan pemerintahan dan komunitas-komunitas yang 

tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan publik. Pekerjaan 

public affairs ini berlangsung didalam sebuah lingkungan yang 

semakin demokratis.

f. Lobbying

Lobbying adalah bagian khusus dari PR yang berfungsi 

untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan pemerintah 

terutama dengan tujuan untuk mempengaruhi penyusunan undang-

undang dan regulasi (Cutlip. 2006:20).

Dalam praktiknya, lobbying harus bekerjasama dengan 

kegiatan PR lainnya yang ditujukan pada publik non pemerintah. 

Seorang pelobi harus bisa melakukan mobilisasi terhadap 

konstituen yang berpandangan sama dengannya sehingga 

nantinya, suara mereka bisa didengar dan dipertimbangkan oleh 
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pemerintah. Selain itu, menggerakkan massa untuk memengaruhi 

suatu kasus tertentu merupakan salah satu upaya PR yang 

tujuannya untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Namun, respon biasanya datang dari kelompok depan yang 

biasanya dibuat untuk menggoyahkan persepsi dari pembuat 

kebijakan tentang perasaan publik terhadap suatu isu tertentu. 

Kelompok-kelompok depan biasanya dibuat memang untuk 

memberi kesan bahwa masyarakat banyak yang mendukung suatu 

isu tertentu, yang hal tersebut untuk kepentingannya sendiri 

(Cutlip. 2006:23).

g. Manajemen Isu

Manajemen isu adalah proses proaktif dalam 

mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons 

isu-isu kebijakan publik yang mempengaruhi hubungan organisasi 

dengan publik mereka (Cutlip. 2006:24).

Menurut konsultan PR W. Howard Chase pada 1976, 

menyatakan bahwa manajemen isu mencakup identifikasi isu, 

analisis isu, menentukan prioritas, memilih program strategi, 

mengimplementasikan program aksi dan komunikasi, serta 

mengevaluasi efektivitasnya (Cutlip, dkk. 2006:24).

Dari definisi-definisi diatas jelas bahwa manajemen isu 

merupakan upaya mengidentifikasi sejak dini atas sebuah isu yang 

bisa saja mempengaruhi suatu organisasi atau perusahaan, 
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sehingga nantinya isu tersebut bisa ditangani atau direspon dengan 

baik untuk mengurangi atau malah memperbesar isu tersebut, 

yang tentunya disesuaikan dengan yang terjadi dalam perusahaan 

atau organisasi tersebut.

h. Hubungan Investor

Hubungan Investor adalah bagian dari PR dalam 

perusahaan korporat yang membangun dan menjaga hubungan 

yang bermanfaat dan saling menguntungkan dengan shareholder 

dan pihak lain dalam komunitas keuangan dalam rangka 

memaksimalkan nilai pasar (Cutlip. 2006:25).

Hubungan investor tentu harus berhubungan dengan para 

investor dan menaikkan tingkat kepercayaan mereka. Mereka akan 

selalu memberikan informasi kepada pemegang saham agar bisa 

mempertahankan nilai yang layak pada saham. Pekerjaan mereka 

antara lain meneliti tren pasar, menyediakan informasi kepada 

publik finansial, memberi saran manajemen, dan merespons 

permintaan informasi keuangan (Cutlip. 2006:25).

Bidang hubungan investor harus memiliki wawasan yang 

luas selain PR, seperti yang dikutip dalam Effective Public 

Relations karya Cutlip dkk;

“... mereka yang ingin berkarir di bidang hubungan 

investor harus mengombinasikan studi PR dengan 

studi keuangan dan hukum bisnis. Gelar MBA 
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bahkan sering ditentukan sebagai syarat awal. 

Orang di bidang ini juga membutuhkan penguasaan 

lebih dari satu bahasa, ilmu ekonomi, dan keuangan 

perusahaan. Mereka juga perlu banyak berpegian 

dan mempelajari situasi politik internasional yang 

senantiasa berubah dengan cepat ...”

i. Pengembangan

Pengembangan adalah bagian khusus dari PR dalam 

organisasi nirlaba yang bertugas membangun dan memelihara 

hubungan dengan donor dan anggota dengan tujuan mendapatkan 

dana dan dukungan sukarela (Cutlip. 2006:27)

Organisasi atau perusahaan yang hanya mengandalkan 

iuran anggotanya untuk pendapatan mereka, tergantung pada 

sumbangan, serta sangat mengandalkan kampanye tahunan dan 

suatu acara spesial yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan 

simpati atau perhatian dari publik. Biasanya organisasinya seperti 

kelompok komunitas seni, museum, kebun binatang, kelompok 

pemuda, universitas, serta organisasi keagamaan. 

Sebuah aktifitas program jangka panjang dibangun untuk 

memelihara hubungan dengan sukarelawan, alumni, anggota, dan 

donor serta calon anggota dan calon donor. Namun sebenarnya 

bagian terbesar dari program tersebut adalah aktivitas 

pengumpulan dana dan pelayanan keanggotaan.
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3. Tujuan Public Relations

Tujuan PR secara umum adalah terbentuknya pendapat yang 

menguntungkan dari publik kepada organisasi atau perusahaan. 

Pendapat yang menguntungkan ini yaitu pendapat yang bersifat positif 

dari publik sehingga mereka mendukung organisasi atau perusahaan.

Sedangkan tujuan PR secara lebih luas (Kriyantono. 2008) 

yaitu:

a. Menciptakan pemahaman (mutual understanding) antara 

perusahaan atau organisasi dengan publiknya.

b. Membangun citra korporat (corporate image).

c. Membentuk opini publik yang favorable (mendukung).

d. Membentuk good will dan kerjasama.

4. Peran Public Relations

Secara umum, baik humas pemerintah dan humas badan-badan 

swasta mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan iklim 

pendapat umum yang menguntungkan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, tentu para praktisi PR harus bisa memahami perannya 

dengan baik. Perkembangan profesionalisme public relations yang 

berkaitan dengan pengembangan peranan PR, baik sebagai praktisi 

maupun profesional dalam suatu organisasi atau perusahaan 

merupakan salah satu kunci untuk memahami fungsi public relations

dan komunikasi organisasi.
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Ada empat peran PR (Cutlip dkk. 2006) yaitu:

a. Teknisi Komunikasi

Peran public relations sebgai seorang teknisi komunikasi 

biasanya dihadapkan dengan pekerjaan menulis dan 

mengedit newsletter karyawan, menulis news release dan 

feature, mengembangkan isi web, dan menangani kontak 

dengan media.

Praktisi yang melakukan peran ini biasanya tidak hadir 

dalam rapat dengan manajemen, yaitu waktu mereka 

sedang memaparkan isu, problem serta solusi yang tengah 

terjadi atau dihadapi. Mereka baru hadir saat melakukan 

komunikasi dan mengimplementasikan programnya.

Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi PR 

sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan 

layanan teknis komunikasi (Ruslan. 2014). Jadi intinya, 

peran PR sebagai teknisi biasanya tidak berpartisipasi 

secara signifikan dalam pembuatan keputusan manajemen 

dan perencanaan strategis, karena mereka tidak berada 

dalam tim manajemen.

b. Expert Prescriber (Penasihat Ahli)

Peran PR sebagai ekpert prescriber merupakan pihak yang 

bisa dibilang memiliki otoritas ketika ada sesuatu hal yang 

harus dibereskan atau sebagai pihak yang memiliki otoritas 



35

sebagai pemberi nasihat akan sesuatu hal yang harus 

dihadapi.

Oleh karenanya, dalam peran ini, seorang praktisi PR harus 

memiliki pengalaman serta pengetahuan yang tinggi karena 

untuk membantu menyelesaikan masalah yang tengah 

dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Hubungan antara 

praktisi PR dengan manajemen seperti halnya hubungan

antara dokter dan pasien. Artinya, pihak manajemen disini 

bertindak pasif menerima atau mempercayai apa saja saran 

atau usulan dari pihak praktisi PR dalam memecahkan dan 

mengatasi masalah public relations yang tengah dihadapo 

oleh organisasi atau perusahaan (Ruslan. 2014).

c. Fasilitator Komunikasi

Peran fasilitator komunikasi bagi seorang praktisi PR 

adalah sebagai pendengar yang peka dan bertindak sebagai 

perantara komunikasi (mediator) antara organisasi dengan 

publiknya. Mereka terus menjaga alur komunikasi 

tujuannya adalah memberi informasi yang dibutuhkan oleh 

baik pihak manajemen dan publik untuk membuat 

keputusan demi kepentingan bersama.

Mereka menangani interaksi, menyusun agenda diskusi, 

meringkas dan menyatakan ulang suatu pandangan, 

meminta tanggapan, dan membantu mendiagnosis dan 
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memperbaiki kondisi-kondisi yang mengganggu hubungan 

komunikasi diantara kedua belah pihak. Fasilitator 

komunikasi berdiri ditengah-tengah antara organisasi dan 

publiknya, dan tetap menjaga komunikasi dua arah, karena 

komunikasi dua arah bisa meningkatkan kualitas keputusan 

yang diambil oleh organisasi atau perusahaan dan publik 

dalam hal kebijakan, prosedur, dan tindakan demi 

kepentingan bersama. 

d. Fasilitator Pemecah Masalah

Praktisi PR ketika menjalani perannya sebagai fasilitator 

pemecah masalah akan berkolaborasi dengan manajer lain 

untuk memaparkan masalah dan memecahkan masalahnya. 

Jadi, hal ini dimulai dari pemaparan persoalan pertama 

sampai pada tahap evaluasi.

Biasanya dalam menghadapi suatu krisis yang terjadi, 

maka dibentuk suatu tim posko yang dikoordinir praktisi 

ahli PR dengan melibatkan berbagai departemen dan 

keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu 

organisasi, perusahaan dan produk yang tengah 

menghadapi atau mengatasi persoalan krisis tertentu 

(Ruslan. 2014).
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Dari model peranan para praktisi PR di lapangan, dapat ditarik 

dua peranan atau fungsi praktisi PR yang harus ada dalam organisasi 

atau perusahaan. Menurut I Gusti Ngurah Putra dalam Rosady Ruslan 

(2014) menyatakan bahwa, seorang praktisi PR harus berkembang 

menjadi manajer yang memiliki kemampuan “manajerial” (manajerial 

skill) dan kemampuan “teknis” (technician skill). Bahkan kedua model 

peranan PR tersebut harus dikuasai sekaligus oleh praktisi PR dalam 

menjalankan fungsinya pada aktivitas dan operasional manajemen 

komunikasi. Karena hal tersebut akan sengat menguntungkan 

perusahaan atau organisasi yang ditempati.

5. Ruang Lingkup Kerja Public Relations

Ruang Lingkup Kerja Public Relations (Kriyantono. 2008) 

dalam bukunya Public Relations Writing adalah sebagai berikut:

a) Publication and Publicity

Yaitu memperkenalkan organisasi atau perusahaan kepada 

publik, baik melalui tulisan berupa opini, siaran pers dengan 

konten-konten rutin serta agenda-agenda lain. Semua bertujuan 

untuk menjaga hubungan baik dan timbal balik kepada 

pengunjung.

b) Event

Event merupakan kegiatan yang harus memiliki keunikan 

tersendiri dan belum pernah atau jarang dilakukan oleh 

organisasi atau perusahaan lain. Hal tersebut tentu untuk 
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menarik minat pengunjung, menjaga citra, dan media-media 

akan dengan senang hati meliputnya.

c) News

Seorang praktisi PR dituntut untuk bisa menguasai teknik-

teknik menulis. Karena citra perusahaan juga akan terjaga dari 

kualitas tulisan. Biasanya tulisan-tulisan ini berupa press 

release, newsletter, berita dan lain-lain.

d) Comunity Involvement

Praktisi PR harus membuat program-program yang ditujukan 

untuk mengikutsertakan komunitas-komunitas atau masyarakat 

disekitar organisasi atau perusahaan itu berada. Hal tersebut 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of 

belonging) terhadap organisasi atau perusahaan, sehingga 

paling tidak masyarakat sekitar tidak memusuhi atau 

mengganggu kerja-kerja organisasi.

e) Identity Media

Yaitu membina hubungan yang baik dengan pers atau media. 

Disini media sebagai mitra. Perusahaan media membutuhkan 

sumber berita, sedangkan PR atau humas adalah sumber berita 

pada organisasi atau perusahaan. Begitu juga sebaliknya, PR 

atau humas juga memiliki kepentingan menyebarkan 

informasinya ke publik untuk membentuk opini positif serta 

mempertahankan citra, yaitu dengan melalui media.
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f) Lobying

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bagian-

bagian dalam fungsi PR, disini seorang praktisi PR harus 

memiliki kemampuan melobi yang handal. Kegiatan lobying 

sangat dibutuhkan ketika organisasi mendesak membutuhkan 

suatu dukungan, seperti saat ada krisis atau konflik organisasi 

dengan tokoh ataupun instansi lainnya bahkan dalam internal 

organisasi atau perusahaan sendiri. Dalam hal ini seorang 

praktisi PR dituntut untuk menggunakan konsep win-win 

solution.

g) Social Investment

Yaitu bagaimana praktisi PR merancang kegatan-kegiatan 

yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan sosial. 

Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk kesigaoan dan 

kontribusi nyata organisasi atau perusahaan bagi kesejahteraan 

sosial. Misalnya bazar, penggalangan dana untuk korban 

bencana alam, dsb.
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6. Proses Public Relations

Proses Public Relations (Effendy. 1993) adalah sebagai 

berikut:

a. Penelitian (Research)

Dalam tahap ini, merupakan tahap mendapatkan data dan fakta 

(fact finding) yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dikerjakan. 

Pekerjaan ini membutuhkan kejelian serta data yang detail.

Seorang Public Relations Oficer (PRO) akan berusaha 

mengumpulkan data yang faktual. Data mentah selanjutnya akan 

diolah dengan perbandingan, pertimbangan, dan penilaian 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai derajat ketelitian 

dan derajat kebenaran dari data yang diperoleh.

Penelitian bisa bersifat “opinion research” dan “motivation 

research”. Opinion research merupakan penelitian terhadap 

pendapat khalayak mengenai suatu hal atau suatu masalah. 

Sedangkan motivation research merupakan penelitian untuk 

meneliti keinginan dan kebutuhan khalayak, atau bisa dikatakan 

seperti apa motivasi seseorang atau mengapa orang memilih merek 

tertentu dari barang-barang jenis sama.

b. Perencanaan (Planning)

Tahap selanjutnya dari penelitian yaitu perencanaan. Dalam tahap 

ini, seorang PR melakukan penyusunan daftar masalah. 

Penyusunan daftar masalah ini selanjutnya agar bisa segara 
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dilakukan pemikiran untuk mengatasi masalah tersebut, dan 

penentuan orang-orang yang akan terlibat didalamnya.

Tahap perencanaan ini butuh dilakukan secara berhati-hati dengan 

banyak pertimbangan melihat jauh ke depan, ke sekitar, bahkan ke 

belakang. Perancanaan ini dibuat berdasarkan fakta sebenarnya 

yang telah ditemukan, dan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan.

c. Penggiatan (Action)

Tahap Action disini merupakan tahap komunikasi. Komunikasi 

antar personal, komunikasi kelompok, dan sampai pada 

komunikasi media massa. Sedangkan menurut Cutlip dan Centre, 

tahap Action disini adalah tahap communication.

d. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi merupakan tahap akhir setelah melakukan fact finding, 

planning, action / communication. Tujuan tahap evaluasi ini yaitu 

untuk mengetahui apakah kegiatan PR ini benar-benar 

dilaksanakan menurut rencana berdasarkan hasil penelitian atau 

tidak. Evaluasi sangat penting karena untuk mengetahui tingkat 

kelancaran atau keberhasilan kegiatan PR yang telah berlangsung.

7. Media Public Relations

Media Public Relations merupakan alat penyampaian pesan 

yang digunakan oleh praktisi PR untuk menjaga citra sebuah 

organisasi atau perusahaan. Penggunaan media tentu didasarkan pada 

kebutuhan organisasi, sehingga saluran yang digunakan akan tepat 
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sasaran sesuai dengan publik yang dituju. Media yang digunakan oleh 

public relations (Kriyantono,2008) adalah sebagai berikut:

a. Publisitas dan Media Relations seperti:

- Press release (menulis berita tentang perusahaan 

kepada media)

- Press conference (menyampaikan informasi tentang 

perusahaan dengan secara langsung mengundang 

wartawan)

- Press tours (mengundang wartawan untuk berkunjung 

ke perusahaan)

- Press party (menjamu wartawan makan bersama)

- Press Receptions (mengadakan acara khusus pertemuan 

dengan wartawan

- Media gathering (mengumpulkan media dalam sebuah 

forum)

b. Special events

- Open house atau company visit (memberi peluang 

publik untuk mengenal lebih dekat dengan perusahaan 

dengan berkunjung langsung)

- Fund raiser (kegiatan mengumpulkan dana)

- Trade shows (pameran dagang)

- Award ceremonies (pemberian penghargaan)

- Contest

- Seminar
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c. Corporate advertising (iklan-iklan korporat untuk menjual 

citra dan mendukung tugas marketing, bukan menjual 

produk)

d. Newsletter (sebagai wahana komunikasi dua arah dengan 

publik seperti majalah dan buletin. Merupakan sebuah 

media tulisan yang bisa digunakan untuk publik internal 

dan eksternal)

e. Speaker bureau (biro khusus juru bicara yang bertugas 

menyampaikan informasi kepada publik. Merupakan 

sistem informasi satu pintu)

f. Lobbying (melakukan negosiasi baik kepada lembaga 

pemerintah atau bukan, berkaitan dengan masalah yang 

menyangkut kepentingan perusahaan)

g. Charitable contributions (kegiatan amal untuk membantu 

masyarakat)

h. Thank you notes and letters (ucapan-ucapan terimakasih 

kepada publik)

i. Audio visual instrument (misalnya membuat company 

profile berbentuk video dan materi presentasi dihadapan 

publik)

j. Sponsorship

k. Letters of denial (surat klarifikasi atas sebuah informasi 

yang tidak benar yang disampaikan ke media).
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8. Public Relations Officer (PRO) Sebagai Pelaksana Fungsi PR

Kolonel William P. Nuckols, direktur Kursus Public Relations 

pada United States Army Air Forces telah memberikan sebuah 

ilustrasi kepada para tarunanya mengenai PR, yaitu sebagai berikut:

“PR adalah cermin yang anda pegang didepan 

organisasi anda, sehingga anda, organisasi yang 

anda wakili, dan publik dapat melihat segala 

sesuatu yang terdapat pada cermin tersebut. Jika 

cermin itu kotor, retak, dan banyak goresan, akan 

merefleksikan pantulan (image) yang rusak dari 

wajah organisasi anda yang sebenarnya. Akan 

tetapi apabila cermin tersbeut bersih cemerlang, 

akan terlihat bagaimana organisasi anda itu 

sebenarnya, terang dan jelas.

Misalkan pada wajah organisasi anda itu terdapat 

noda – apakh itu pribadinya, kebijaksanaannya, 

ataupun kegiatan yang dilakukannya – maka itu 

semua dapat dengan mudah menyinggung perasaan 

publik. Cermin yang cacat tidak akan 

memperlihatkan noda-noda tadi. Dan anda, 

demikian pula organisasi anda dan publik tidak 

akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada. 

Sebaliknya cermin yang baik akan dapat 
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menunjukkan perhatian yang cepat ... untuk segera 

menghapus noda-noda tadi” (Effendy. 1993:136).

Jadi, disini PR diibaratkan sebuah cermin. Cermin ini haus 

selalu dijaga dan dipelihara agar tetap selalu bersih (terhindar dari 

noda) dan agar tidak cacat (mengalami retak dan lain sebaginya).

Selanjutnya, berarti bahwa wajah atau PR secara fisik 

(misalkan kantor seorang praktisi PR atau secara penampilan seorang 

praktsi PR) beserta kegiatan karyawannya senantiasa harus dijaga agar 

bersih, rapi, nyaman dan enak dilihat.

Sehingga ketika kantor PR besarta orang-orangnya semua rapi, 

bersih dan enak dipandang, otomatis publik akan berfikiran yang 

positif dan dengan begini citra organisasi atau perusahaan akan tetap 

terjaga baik di mata publik. Berbeda ketika kantor PR berantakan 

bahkan orang-orangnya acuh tak acuh, tidak ramah, tidak 

menampakkan keterampilannya, maka dengan begini publik akan 

menganggap bahwa ada yang tidak beres dengan organisasi atau 

perusahaan ini, sehingga bisa mempengaruhi buruknya citra di mata 

publik.
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C. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran Peran Public Relations Koperasi dalam 
Menjalankan Aktivitas Kehumasan

Realitas:
- Kabupaten Malang mempunyai potensi 

peternak sapi perah
- Di Jabung, rata-rata menghasilkan 30 

ton susu sapi per harinya
- Pernah Terjadi penurunan produksi 

susu karena kurang adanya proteksi 
pada petani sapi perah

- Pernah terjadi kolapse di KAN Jabung 
yaitu banyaknya hutang dan hilangnya 
kepercayaan anggotanya

- Sumber Daya Manusia para anggota 
peternak sapi perah KAN Jabung masih 
rendah, rata-rata pendidikan terakhir 

Idealitas:
- Humas harus bisa memberikan 

informasi dan edukasi kepada 
seluruh anggota peternak sapi 
perah agar terjadi 
kesepemahaman antara pihak 
perusahaan dan masyarakat 
terutama anggota

- Humas harus bisa menjalin 
komunikasi dan hubungan baik 
untuk mendukung dan 
mempertahankan eksitensi 
koperasi 

Gambaran Humas Koperasi Agro 
Niaga (KAN) Jabung:

- Bertanggungjawab langsung 
dengan para anggota peternak 
sapi perah

Peran public relations Koperasi Agro Niaga Jabung dalam 
melakukan aktivitas kehumasannya untuk mendukung 

program-program koperasi.
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