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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. KAJIAN TEORI  

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen   

Manajemen berasal dari kata manage (bahasa latinnya; manus) yang berarti 

memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. George R. Terry 

mendefenisikan manajemen sebagai sebuah proses yang khas dan terdiri dari 

tindakan seperti perencanaan, pengprganisasian, pengaktifan dan pengawasan 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya. 
13

 

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan 

perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, 

ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin dan ketata pengurusan.
14

 

Stoner mendefenisikan manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Stoner secara jelas menggunakan kata proses 

dan bukan seni, sebagaimana yang digunakan Follet misalnya, dengan alasan titik 

tekan manajemen sebagai seni dapat mengandung arti bahwa hal itu merupakan 

kemampuan atau keterampilan pribadi, sedangkan proses adalah sistematis untuk 

melakukan pekerjaan. Manajemen didefenisikan sebagai proses karena semua 

pemimpin tanpa memandang kecakapan atas keterampilan khusus yang dimiliki, 

harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan.
15

 

 

                                                             
13

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan 

Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm 1 
14 Siswanto, Pengantar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Hlm 1 
15 Zaidan, Manajemen Pemerintahan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm 12 
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Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana 

cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Bahwa manajemen itu merupakan suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan 

tertentu dilaksanakan dan diawasi. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan 

manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan. 

b. Prinsip-prinsip Manajemen 

Kita mengenal adanya prinsip-prinsip manajemen, sebuah prinsip dapat 

didefenisikan sebagai sebuah pernyataan fundamental atau kebenaran yang 

menjadi pedoman kearah pemikiran atau tindakan. 

Melalui prinsip manajemen, seorang pemimpin dapat menghindari terjadinya 

kesalahan-kesalahan fundamental dalam tindakan-tindakannya, prinsip-prinsip 

muncul dari pada pengalaman dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan. Sebelumnya 

dapat dikatakan bahwa penemuan dan pernyataan prinsip-prinsip merupakan 

sebuah produk setiap ilmu yang berkembang dengan baik. Setiap bidang ilmu 

memiliki prinsip-prinsip mencerminkan penyarian (intisari) kebenaran-kebenaran 

dasar dalam bidang tersebut. Dalam bidang manajemen terdapat prinsip-prinsip 

manajemen yang cukup mantap, yang diterima dan dipergunakan secara umum. 

Prinsip-prinsip manajemen manunjukan perkembangan imu manajemen yang 

sedang berlangsung, yaitu: 

1. Praktis, dalam arti bahwa mereka selalu dapat digunakan terlepas dari 

pada waktu atau saat mereka diterapkan. 

2. Relavan, dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas sehingga 

dengan demikian menyediakan sebuah perspektif yang mencakup banyak 

hal. 

3. Konsisten, dalam arti bahwa situasi yang serupa akan timbul hasil-hasil 

yang serupa pula. 
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Penerapan prinsip-prinsip menghendaki penilaian dan penafsiran tentang 

fakta-fakta yang tersedia dalam situasi tertentu, penggunaan prinsip-prinsip 

manajemen ditujukan untuk menyederhanakan pekerjaan manajemen.
16

  

 

c. Tujuan Manajemen 

Pada dasarnya setiap aktivitas dan kegiatan selalui mampunyai tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai selalu ditetapkan dalam suatu 

rencana (plant), karena itu hendaknya tujuan ditetapkan “jelas, realistis dan 

cukup menantang” untuk diperjuangkan berdasarkan pada potensi yang 

dimiliki. Jika tujuan jelas, realistis, dan cukup manantang maka usaha-usaha 

untuk mencapainya cukup besar. Sebaliknya, jika tujuan ditetapkan terlalu 

mudah atau terlalu muluk maka motivasi untuk mencapainya rendah.
17

   

d. Komunikasi dalam Manajemen 

Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat dua unsur komunikasi 

yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu komunikasi manajemen 

(management communication) dan komunikasi antarmanusia (human relations 

communication). George R. Terry
18

 menjelaskan bahwa secara garis besar 

terdapat 5 bentuk komunikasi dalam manajemen yaitu: 

1. Komunikasi formal, biasanya adalah bentuk komunikasi dalam jalur 

organisasi formal, memiliki wewenang dan tanggung jawab yaitu melalui 

instruksi-instruksi bentuk lisan dan tertulis sesuai dengan prosedur secara 

fungsional yang berlaku. Juga memiliki arus komunikasi atasan 

kebawahan atau sebaliknya. 

2. Komunikasi non-formal, yaitu bentuk komunikasi yang secara fungsional 

berada diluar komunikasi formal. Komunikasi ini dapat terjadi secara 

tiba-tiba atau spontanitas dalam kondisi yang tidak diharapkan terjadi 

                                                             
16 George R. Terry dan Winardi, Asas-Asas Manajemen (Bandung: Alumni, 1979), Hlm 12-

13 
17 Melayu S.P. Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), Hlm 17 
18 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan 

Aplikasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm 10-12 
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komunikasi formal seperti hubungan antar pribadi untuk menjelaskan atau 

memberikan saran yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Biasanya 

komunikasi non formal cukup efektif dilakukan pada perusahaan bersifat 

padat karya dengan jumlah pekerja cukup banyak, serta tidak terlalu 

teknis, cara bekerja permanen dan terus-terusan/kontinu. 

3. Komunikasi informal, bentuk komunikasi ini mungkin lebih dekat kepada 

komunikasi non-formal, berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan, bersifat 

lebih sensitif dan sentimentil karena didominasi oleh kontak hubungan 

antara manusia. Komunikasi informal tersebut banyak dipergunakan oleh 

divisi personalia dalam upaya menggali atau mengetahui lebih mendalam 

mengenai kaitan aspek psikologis karyawan yang “bermasalah”- karena 

prestasinya terus memburuk setelah sebelumnya menunjukan prestasi 

yang memuaskan- dengan kehidupan sehari-hari di luar pekerjaannya. 

4. Komunikasi teknis, hubungan komunikasi disini lebih bersifat teknis dan 

hanya dapat dipahami atau dimengerti oleh para ahli atau pekerja khusus 

yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Misalnya komunikasi bidang 

pekerjaan teknik mesin industri, arsitek, rancang bangun/konstruksi dan 

program komputerisasi, internet serta Elektronik-mail (E.mail) dan lain 

sebagainya. 

5. Komunikasi prosedural, bentuk komunikasi ini lebih dekat kepada 

komunikasi formal. Contonya adalah pedoman teknis pekerjaan (petunjuk 

manual), peraturan perusahaan atau kebijaksanaan pimpinan, instruksi 

tertulis, memo, laporan berkala bulanan/tahunan, tata cara proses dan 

penyelesaian suatu pekerjaan. Termasuk pula dalam bentuk komunikasi 

ini adalah hubungan pekerjaan antara pimpinan dan bawahan yang 

ditetapkan dalam bentuk peraturan tertulis dan rinci mengenai suatu 

deskripsi jabatan (penjelasan) dan spesifikasi (persyaratan), baik yang 

berkenaan dengan fungsi, wewenang, maupun tanggung jawab masing-

masing personel/karyawan.      
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Pearce dan Robinson,
19

 mengembangkan langkah-langkah strategi 

manajement sebagai berikut:  

1. Menentukan mission perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah 

pernyataan yang umum mengenai maksud pendirian, (purpose), filosofi 

dan sasaran (goals). 

2. Mengembangkan company profile yang mencerminkan kondisi intern 

perusahaan dan kemampuan yang dimilikinya. 

3. Penilaian terhadap lingkungan ekstern perusahaan, baik dari segi 

semangatkompetitif maupun secara umum. 

4. Analisis terhadap peluang yang tersedia dari lingkungan (yang melahirkan 

pilihan-pilihan). 

5. Identifikasi atas pilihan yang dikehendaki yang tidak dapat digenapi untuk 

memenuhi tuntutan misi perusahaan. 

6. Pemilihan strategi atas objective jangka panjang dan garis besar strategi 

yang dibutuhkan untuk mencapai objective tersebut. 

7. Mengembangkan objective tahunan dan rencana jangka pendek yang 

selaras dengan objective jangka panjang dan garis besar strategi. 

8. Implementasi atas hasil hal-hal diatas dengan menggunakan sumber yang 

tercantum pada budget (anggaran) dan mengawinkan rencana terdebut 

dengan dengan sumber daya manusia, struktur, teknologi dan sistem balas 

jasa yang memungkinkan. 

9. Review dan evaluasi atas hal-hal yang telah dicapai dengan setiap periode 

jangka pendek sebagai suatu proses untuk melakukan kontrol dan sebagai 

input bagi pengambilan keputusan di masa depan. 

Ada tiga dasar yang hakiki agar Rencana Program Humas dapat berhasil 

dengan baik, yaitu : 

a. Rencana Program harus dibuat dengan teliti dan harus didukung oleh pihak 

manajemen. 

b. Rencana Program tersebut harus mempunyai tujuan . 

                                                             
19

  Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardoanto, Dasar-dasar Public Relations (Bandung: Remaja  

Rosdakarya, 2010). Hlm. 92 
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c. Dilakukannya pengarahan mengenai Rencana Program tersebut.
20

 

 

e. Fungsi-fungsi Manajemen George R. Terry  

Fungsi dasar manajemen menurut Terry mencakup beberapa aspek penting, 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Masing-

masing akan diuraikan sebagai berikut:
21

 

1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang 

harus dikerjakan, kapan dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Dalam 

perencanaan terlibat unsur penentuan yang berarti bahwa dalam perencanaan 

tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu perencanaan dapat dilihat 

sebagai suatu proses dalam suatu kerangka untuk mengambil keputusan dan 

penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya dimasa depan. Rencana yang baik 

akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang ingin dicapai. Penentuan tujuan 

atau sasaran adalah penting bagi setiap organisasi karena: 

a. Tujuan atau sasaran bersifat memberikan arah. 

b. Dengan adanya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan akan membantu 

orang-orang dalam organisasi untuk memotivasi diri. 

c. Tujuan atau sasaran akan memfokuskan usaha pelaksana organisasi. 

d. Sebagaimana disadari bahwa keberadaan sumber daya umumnya adalah 

terbatas. Dengan adanya tujuan atau sasaran dapat memprioritaskan 

pengalokasian sumber daya untuk tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan. 

e. Tujuan atau sasaran menjadi pedoman bagi penyusunan rencana strategis 

maupun rencana operasional organisasi serta pemilihan alternatif 

keputusan. 

                                                             
20

 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan 

Aplikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm 158-159 
21  Rismi Somad dan Donni Juni Priansa, Manajemen Komunikasi Mengembangkan Bisnis    

Berorientasi Pelanggan (Bandung: Alfabeta, 2014). Hlm 53-56  
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f. Tujuan atau sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang akan 

dicapai menjadi pedoman bagi penyusunan. Ini berarti bahwa tujuan atau 

sasaran yang ingin dicapai itu bisa dipakai sebagai standardisasi. 

Planning adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-

tujuan itu.
22

 

Perencanaan adalah kegiatan yang pertama-tama harus dilaksanakan sebelum 

aktivitas lainnya dilakukan. Oleh sebab itu, perencanaan yang baik adalah 

perencanaan yang berorientasi tujuan (goal oriented).
23

  

2. Pengorganisasian  (Organizing) 

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu 

rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat 

penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan sesudah 

perencanaan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur 

organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas 

organisasi.  

Organizing adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.
24

 

Manullang berpendapat bahwa pengorganisasian adalah pengelompokan 

aktivitas yang akan dilakukan atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap 

individu yang ada dalam organisasi. Disamping itu, pengorganisasian juga 

dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan kedudukan serta sifat hubungan 

antar masing-masing unit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian adalah seluruh aktivitas manajemen yang mengimplementasikan 

dalam bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap 

                                                             
22

 George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), 9.  
23 Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: ALFABETA, 2014), 167 
24

George R. Terry, Dasar-Dasar, hlm, 9 
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orang dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan aktivitas 

untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien dan rasional.
25

 

3. Fungsi menggerakkan/ kepemimpinan (Actuating) 

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas dari pada 

kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan dalam 

pencapaian tujuan. Memimpin adalah suatu proses mempengaruhi yang lain untuk 

bekerja menuju pencapaian tujuan tertentu. 

4. Fungsi pengendalian (Controling) 

Pengendalian adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar 

prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi 

sesungguhnya dengan standar terlebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada 

penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut dan mengambil 

tindakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber 

daya organisasi yang digunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif 

dan efisien guna tercapainya sasaran organisasi. Jadi tujuan utama dari 

pengendalian adalah memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

Dengan adanya pengendalian diharapkan: 

a. Dapat diketahui atau dipastikan kemajuan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan perencanaan; 

b. Dapat meramalkan arah perkembangan dan hasil yang akan dicapai; 

c. Dapat menentukan tindakan pencegahan apa yang diperlukan untuk 

menghadapi permasalahan-permasalahan; 

d. memberikan masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki 

perencanaan yang akan datang;  

e. mengetahui adanya penyimpangan terhadap perencanaan sedini mungkin.    

Controling adalah mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan 

sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan koreftif dimana 

perlu.
26

 

                                                             
25 Syamsir Torang, Organisasi dan Manajemen, (Bandung: ALFABETA, 2014), 171 
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Cutlip dan Center
27

, menyatakan bahwa proses perencanaan program kerja 

melalui “proses empat tahapan atau langkah-langkah pokok” yang menjadi 

landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan adalah : 

1. Penelitian dan Mendengarkan (Research-Listening) 

Dalam tahap ini, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, sikap dan 

reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu baru dilakakukan pengevaluasian 

fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk menentukan keputusan berikutnya. 

Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta atau informasi yang berkaitan langsung 

dengan kepentingan organisasi, yaitu what’s our problem ? (Apa yang menjadi 

problem kita). 

2. Perencanaan dan Pengambilan Keputusan (Planning-Decision) 

Dalam tahap ini sikap, opini, ide-ide dan reaksi yang berkaitan dengan 

kebijaksanaan serta penetapan program kerja organisasi yang sejalan dengan 

kepentingan atau keinginan-keinginan pihak yang berkepentingan mulai 

diberikan: Here’s what we can do ? (Apa yang dapat kita kerjakan). 

3. Mengkomunikasikan dan Pelaksanaan (Communication- Action) 

Dalam tahap ini informasi yang berkenaan dengan langkah-langkah yang 

akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu menimbulkan kesan-kesan yang 

secara efektif dapat mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan 

berpotensi untuk memberikan dukungan sepenuhnya: Here’s what we did and why 

? (Apa yang telah kita lakukan dan mengapa begitu). 

4. Mengevaluasi (Evaluation) 

Pada tahap ini, pihak humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari 

program-program kerja atau aktivitas humas yaang telah dilaksanakan. Termasuk 

mengevaluasi keefektivitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang 

telah dipergunakan: How did we do ? (Bagaimana yang telah kita lakukan). 

 

 

                                                                                                                                                                       
26 George R. Terry, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), 10 
27

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan 

Aplikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 148-149 
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2. Pengertian Humas  

Sedangkan humas adalah Istilah “hubungan masyarakat” atau yang disingkat 

“humas” sebagai terjemahan dari istilah public relations sebenarnya sudah benar-

benar memasyarakat dalam arti telah dipergunakan secara luas oleh instansi, 

lembaga, serta pemerintahan di Indonesia. Istilah humas sendiri sering di katakan 

sebagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk mempengaruhi 

pendapat publik.
28

 

Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan 

berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan 

saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.
29

  

Menurut Cutlip
30

 humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap 

publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi 

demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program 

kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya. 

Hubungan masyarakat merupakan fungsi manajement yang membentuk dan 

memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan 

masyarakat, yang menjadi keberhasilan dan kegagalannya. Sebagai fungsi 

manajement, hubungan masyarakat mencakup hal-hal: mengantisipasi, 

menganalisis, dan menterjemahkan pendapat publik, sikap dan masalah yang 

mungkin berdampak baik ataupun buruk. Memberikan anjuran kepada 

manajement pada semua jenjang dengan memperhatikan keputusan kebijakan , 

rangkaian tindakan dan komunikasi. Meneliti, melaksanakan dan mengevaluasi 

program tindakan dan komunikasi secara berkelanjutan.
31

   

Menurut frank jefkins terdapat begitu banyak definisi hubungan masyarakat. 

Namun ia memberikan batasan hubungan masyarakat yaitu sesuatu yang 

merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun 

                                                             
28

 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: RajaGrafindo 

Persada, 2004).Hlm. 131 
29 Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).hlm. 2 

30
 Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan 

Aplikasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).hlm.25 
31 Cutlip Dkk, Efektif Public Relations,(Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia,  2005), 5. 
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keluar antara organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertia. Menurutnya 

humas pada intinya senantiasa berkenan dengan kegiatan penciptaan pemahaman 

melalui pengetahuan dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan 

muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif.
32

   

Griswold
33

 menyebutkan bahwa humas adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan prosedur dari 

suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan membuat 

perencanaan, dan melaksanakan suatu program kerja dalam upaya memperoleh 

pengertian dan pengakuan publik. 

 

3. Fungsi Humas  

Menurut Edward L. Bernay terdapat 3 fungsi utama humas, yaitu
34

: 

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

2. Melakukan persuasif untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat 

secara langsung. 

3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/ 

lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. 

Menurut Cutlip dan Centre
35

 fungsi humas dapat dirumuskan sebagai berikut, 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada  manajemen lembaga/ organisasi); 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/ organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran; 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan 

tantangan masyarakat terhadap badan/ organisasi yang diwakilinya atau 

sebaliknya; 
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 Ibid, Hlm 85 
33 Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, Dasar-Dasar Public Relations, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), 12. 
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4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama; 

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan/ organisasi ke publiknya atau 

sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.  

Menurut Dimock dan Koening,
36

 pada umumnya tugas dan kewajiban pihak 

humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat 

tentang pelayanan masyarakat (public services), kebijaksanaan, serta 

tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan 

program kerja pembangunan tersebut. 

2. Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak 

masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program 

pembangunandiberbagai bidang, seperti social, ekonomi, hokum, politik, 

serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertibannasional. 

3. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian 

dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara 

konsisten serta professional. 

Fungsi pokok humas pemerintah
37

 pada dasarnya sebagai berikut: 

1. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang 

diwakilinya 

2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi 

mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-

program pembangunan, baik secara nasioanl maupun daerah kepada 

masyarakat 

3. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya 

menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan 
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menampung aspirasi atau opini public (masyarakat), serta memperhatikan 

keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. 

4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan 

dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dalam rangka menyusun strategi komunikasi diperlukan suatu pemikiran 

dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat. 

Akan lebih baik apabila dalam startegi itu diperhatikan komponen-komponen 

komunikasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen 

tersebut. 
38

 

a) Mengenali sasaran komunikasi 

Perlu mempelajari siapa-siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi. 

Sudah tentu ini bergantung pada tujuan komunikasi, apakah agar komunikan 

hanya sekedar mengetahui (dengan metode informatif) atau agar komunikan 

melakukan tindakan tertentu (metode persuasif atau instruktif). Apapun 

tujuannya, metodenya, dan banyaknya sasaran, pada diri komunikan perlu 

diperhatikan faktor-faktor berikut: 

1. Faktor kerangka referensi 

Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikan harus 

disesuaikan dengan kerangka referensi (frame of reference)-nya. Kerangka 

referensi seseorang terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari paduan 

pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-

cita dan sebagainya. 

2. Faktor situasi dan kondisi 

Yang dimaksud dengan situasi ialah situasi komunikasi pada saat 

komunikan akan menerima pesan yang akan disampaikan. Dan yang dimaksud 

dengan kondisi ialah state of personality komunikan, yaitu keadaan fisik dan 

psikis komunikan pada saat ia menerima pesan komunikasi. 

b) Pemilihan media komunikasi 
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Untuk mencapai sasaran komunikasi kita dapat memilih salah satu atau 

gabungan dari beberapa media, bergantung pada tujuan yang akan dicapai, 

pesan yang akan disampaikan dan teknik yang akan dipergunakan. 

c) Pengkajian tujuan pesan komunikasi 

Pesan komunikasi (message) mempunyai tujuan tertentu. Ini menentukan 

teknik yang harus diambil, apakah itu teknik informatif, teknik persuasi, atau 

teknik instruksi. 

d) Peranan komunikator dalam komunikasi 

1) Daya tarik sumber 

Seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu 

mengubah sikap, opini, dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya 

tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta 

dengannya. Sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang 

dilancarkan oleh komunikator. 

2) Kredibilitas sumber 

Ialah kepercayaan komunikan kepada komunikator. Kepercayaan ini 

banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang 

komunikator. 

Pihak humas mutlak mempunyai keterampilan dalam menguasai aspek dan 

teknis komunikasi, atau unsur-unsur pokok dalam proses berkomunikasi,
39

 yaitu 

sebagai berikut: 

a. Source, yaitu individu atau pejabat humas yang berinisiatif sebagai 

sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya; 

b. Message, suatu gagasan, dan ide berupa pesan, informasi, 

pengetahuan, ajakan, bujukan atau ungkapan bersifat pendidikan, 

emosi dan lain sebagainya yang akan disampaikan komunikator 

kepada perorangan atau kelompok tertentu (komunikan); 
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c. Channel, berupa media, sarana, atau saluran yang diperlukan oleh 

komunikator dalam mekanisme penyampaian pesan-pesan kepada 

khalayaknya; 

d. Effect, suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-

pesan tersebut. Dapat berakibat positif maupun negatif tergantung dari 

tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. 

Dari berbagai aspek pendekatan dan strategi komunikasi humas dalam upaya 

untuk menjalin bebagai hubungan positif dengan publik internal dan eksternal 

tersebut diatas, dapat ditarik suatu pengertian yang mencakup peranan humas di 

berbagai kegiatan di lapangan yaitu : 

a. Menginformasikan (to inform) 

b. Menerangkan (to explain) 

c. Menyarankan (to suggest) 

d. Membujuk (to persuade) 

e. Mengundang (to invite) 

f. Meyakinkan (to convince)
40

 

 

4. Informasi Pembangunan 

Informasi pembangunan adalah keterangan yang membuat orang menjadi 

tahu atau mengerti tentang pembangunan, keterangan-keterangan yang dipakai 

untuk mengambil kesimpulan, penerangan tentang pembangunan atau kegiatan 

dengan tujuan membuat orang atau khalayak menjadi mengerti tentang berbagai 

soal pembangunan. 

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang 

luas dalam suatu masyarakat yang dimaksud untuk kemajuan sosial dan material 

(termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang 
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dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka 

peroleh terhadap lingkungan mereka.
41

 

Pembangunan sebagai suatu kegiatan nyata dan berencana untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komunikasi adalah proses penyampaian 

suatu pesan sebagai paduan pikiran dan perasaan oleh untuk mengubah sikap, 

opini atau perilaku orang lain dengan upaya memperoleh tanggapan.
42

  

Menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah proses penyampaian. Hal 

yang disampaikan adalah informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain, 

sedangkan cara penyampaiannya melalui penggunaan simbol-simbol. Simbol-

simbol yang dimaksud dapat berbentuk kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, 

dan lain-lainnya.
43

 

Schramn merumuskan tugas pokok komunikasi dalam suatu perubahan sosial 

dalam rangka pembangunan nasional, yaitu: 

1. Menyampaikan kepada masyarakat, informasi tentang pembangunan 

nasional, agar mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan akan 

perubahan, kesempatan dan cara mengadakan perubahan, sarana-sarana 

perubahan, dan membangkitkan aspirasi nasional. 

2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil bagian 

secar aktif dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar 

melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan mengenai 

perubahan, memberi kesempatan kepada para pemimpin masyarakat 

untuk memimpin dan mendengarkan pendapat rakyat kecil dan 

menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah keatas. 

3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan pembangunan, sejak orang 

dewasa, hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis, hingga 

keterampilan teknis yang mengubah hidup masyarakat. 
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 Humas pemerintahan kota Pekanbaru  sangat berperan penting dalam 

menyebarluaskankan informasi pembangunan kepada masyarakat karena humas 

merupakan komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam 

hal untuk mendengar apa yang di inginkan dan diharapkan oleh publiknya. 

Dipihak lain, humas juga dituntut mampu menjelaskan kembali keinginan, 

kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. 

Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. 

Pembangunan memerlukan agar rakyat yang mempunyai kadar huruf rendah serta 

pendapatan dan sosio-ekonomi yang rendah, haruslah diberitahu mengenai ide dan 

kemahiran yang belum mereka kenal, dalam jangka waktu yang singkat. Mereka 

juga mesti diberi motivasi.
44

 

Adapun ruang lingkup pekerjaan humas
45

 yaitu : 

1. Publisitas  

2. Pemasaran  

3. Public affairs 

4. Manajemen isu  

5. Lobi 

6. Hubungan investor 

Dalam kajian penelitian yang penulis lakukan pekerjaan humas yang sesuai 

untuk menyebarluaskan informasi pembangunan di kota Pekanbaru adalah 

publikasi. Setiap fungsi dan tugas humas adalah menyelenggarakan publikasi atau 

menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau 

kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik.
46

 

Humas berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui 

media massa baik cetak maupun elektronik. Sebagai lembaga pemerintahan 
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humas pemerintah kota Pekanbaru bertugas untuk menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat. 

5. Jenis dan Media Humas 

Pada umumnya ada dua jenis media yang sering dipergunakan dalam aktivitas 

publikasi dari humas. Media massa merupakan prioritas utama sebagai media atau 

alat untuk tujuan publikasi dan sebagai upaya penyampaian pesan-pesan atau 

informasi secara luas mengenai aktivitas humas kepada pihak publik sasarannya. 

Klasifikasi media massa adalah sebagai berikut:
47

 

1. Media cetak yang bersifat komersial, misalnya surat kabar harian, tabloid, 

majalah berita atau hiburan yang terbitannya secara berkala mingguan dan 

bulana, tersebar luas dan dibaca oleh masyarakat umum. 

2.  Media elektronik, seperti stasiun radio dan TV, baik milik pemerintah 

maupun stasiun TV swasta komersial, dan radio swasta niaga lainnya 

yang mempunyai pendengar atau pemirsa dalam jumlah besar dan 

tersebar di seluruh indonesia. 

3. Media siber/ internet, seperti website, portal berita, blog dan media sosial 

 

B. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu yang membahas penelitian yang sesuai dengan penelitian 

penulis ini adalah  

1. “Strategi Humas Pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

Menyebarluaskan Informasi Pembangunan kepada Masyarakat 

Kecamatan Bangkinang”. Oleh Bakri Siddiq.
48

 Dari hasil penelitian 

maka dapat disimpulkan bahwa strategi humas dalam menyebarluaskan 

informasi pembangunan mempunyai factor pendukung dan penghambat. 

a. Bekerja sama dengan wartawan untuk menyebarluaskan informasi  
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b. Bekerja sama dengan press, media cetak, dan elektronik dalam 

menyebarluaskan informasi pembangunan 

c. Meningkatkan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan humas 

d. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 

penyampaian informasi tentang pembangunan 

e. Media berpungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan 

penyebarluaskan informasi pembangunan 

f. Penggunaan media dalam penyampaian informasi sangat penting 

dalam pemerintahan 

g. Mengetahui penggunaan media infomasi dalam menyebarluaskan 

informasi pembangunan  

h. Menjalin mengembangkan kemitraan dengan industri media 

massa, dengan program Koran masuk desa 

i. Melakukan usaha-usaha inovasi dalam penyebarluasan informasi 

pembangunan    

 

2.  “Strategi Humas Pemerintahan Kabupaten Siak Dalam 

Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat 

Kabupaten Siak” oleh Andreas Supriadi.
49

 Penelitian tersebut 

menjelaskan tentang bagaimana strategi humas pemerintahan Kabupaten 

Siak dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat 

Kabupaten Siak. Dan faktor pendukung dan penghambat strategi humas 

pemerintahan Kabupaten Siak dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Siak. 

Dari hasil penelitian tersebut Humas Pemerintah Kabupaten Siak 

menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten 

Siak di antaranya sebagai berikut:  
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a. Humas menyebarluaskan informasi pembangunan melalui media massa 

baik cetak maupun elektronik, spanduk atau baliho, simbol verbal dan 

nonverbal serta buletin. 

b. Humas melakukan rencana yang optimal sebalum informasi 

pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat. 

c. Humas melakukan atau merancang suatu SWOT agar dapat memprediksi 

sejauh mana kekuatan dan kelemahan humas dalam menyebarluaskan 

informasi pembangunan. 

d. Humas mengadakan sosialisasi berupa himbauan dan pemberitahuan 

kepada masyarakat melalui media massa agar masyarakat memahami dan 

mengetahui tentang informasi pembangunan daerah.   

Adapaun faktor pendukung kinerja humas pemerintah Kabupaten Siak 

diantaranya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah serta 

pegawai humas pemerintah Kabupaten Siak yang bertanggung jawab pada 

tugas masing-masing. Selain itu adanya komitmen pemerintah daerah sangat 

kuat terhadap penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat 

Kabupaten Siak. 

Adapun faktor utama penghambat kinerja humas pemerintah Kabupaten 

Siak dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat 

Kabupaten Siak adalah masalah dana yang kurang mencukupi dari 

pemerintah sehingga tidak semua program-program pemerintah dapat 

dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Selain itu yang 

menjadi penghambat kinerja humas pemerintah Kabupaten Siak adalah 

jumlah pegawai dilapangan dan tenaga ahli yang sesuai belum mencukupi 

atau kurang.  

3. “Strategi Humas Pemkab Rokan Hilir Dalam Menyebarluaskan 

Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Rimba 

Melintang” oleh M. Fadli.
50

 Penelitian ini menjeaskan strategi humas dalam 
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menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat di Kecamatan 

Rimbo Melintang sebagai berikut : 

1. Bekerja sama dengan wartawan untuk menyebarluaskan informasi. 

2. Bekerja sama dengan pers, media cetak dan elektronik dalam 

menyebarluaskan informasi pembangunan. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia humas. 

4. Melengkapi fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan humas 

5. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan penyampaian 

informasi tantang pembangunan. 

6. Media berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan penyebarluasan 

informasi pembangunan. 

7. Penggunaan media dalam penyampaian informasi sangat penting dalam 

pemerintahan. 

8. Mengetahui penggunaan media informasi dalam menyebarluaskan 

informasi pembangunan. 

9. Melakukan usaha-usaha inovasi dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan. 

Untuk menyebarluaskan informasi pembangunan, orang humas juga 

terlebih dahulu menyiapkan apa saja yang akan di lakukan untuk merencakan 

program penyebarluasan informasi pembangunan di kabupaten Rokan Hilir 

yaitu dengan cara : 

a. Humas mengadakan rapat dengan instansi-instansi lainnya dalam 

pelaksanaan kegiatan atau program yang direncanakan oleh pemerintah 

Kabupaten Rakan Hilir. 

b. Humas mengadakan rapat untuk meningkatkan informasi pembangunan 

setiap 1 bulan sekali. 

c. Humas meninjau langsung kelapangan apa saja yang masih perlu di 

perbaiki dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga informasi yang 

dipublikasikan kepada masyarakat tepat pada sasarannya. 

d. Humas mengadakan dialog langsung dengan masyarakat tentang 

informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.   
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4. Strategi Humas Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam 

Menyebarluaskan Informasi Pembangunan Kepada Masyarakat 

Kecamatan Reteh” oleh Muhammad Hamsah.
51

. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa humas 

pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat senantiasa berdasarkan kegiatan-kegiatan 

pemerintah yang akan dipublikasikan kepada masyarakat, dengan kata lain 

apa yang menjadi program pemerintah khususnya program pembangunan 

yang akan dipublikasikan kepada masyarakat menjadi tanggung jawab humas 

untuk menyebarluaskannya. 

Untuk itu aktivitas humas dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat dapat dilihat dari : 

a. Bekerja sama dengan berbagai media massa. 

b. Mengadakan jumpa pers dalam setiap pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan. 

c. Merumuskan, mengumpulkan dan mendokumentasikan segala program 

pembangunan dan kegiatan pemerintah Kabupaten Ingragiri Hilir. 

Di samping itu keberhasilan humas pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam menyebarluaskan informasi pembangunan tidak terlepas dari dukungan 

berbagai media baik media cetak maupun media elektronik yang turut serta 

dalam mempublikasikan informasi-informasi pembangunan. Dan tentunya 

juga didukung sarana dan prasarana yang dimiliki oleh humas. 
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C. KERANGKA PIKIR 

Berdasarkan sumber teori dari BAB II yang terdapat pada bagian terdahulu 

yang menjelaskan tentang manajemen humas dalam menyebarluaskan informasi 

pembangunan kepada masyarakat maka dapat ditarik indikator untuk menjelaskan 

kerangka berpikir sebagaimana bagan dibawah ini: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pikir 

 

 

 

Humas Pemerintah Kota Pekanbaru 

Indikator dari manajemen humas adalah : 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

3. Menggerakkan (Actuating) 

4. Pengendalian (Controling) 

 

Menyebarluaskan  

informasi pembangunan 

kepada masyarakat  


