




PENDAHULUAN 

 

Era reformasi yang diwarnai oleh adanya tuntutan pengembangan prinsip Good Coorporate 

Governance dalam bidang pemerintahan mengharuskan HUMAS pemerintah, baik daerah maupun pusat 

untuk melakukan reposisi. Kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi, yang diikuti oleh sikap 

kritis terhadap kekuasaan, mendorong para pemegang kekuasaan, mendorong para pemegang kekuasaan 

untuk lebih accountable pada masyarakatnya. Prinsip Good Coorporate mewajibkan pemerintah untuk 

lebih transparan, tanggap (responsive) terhadap aspirasi masyarakat maupun media, serta siap 

mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan pada rakyat. 

Humas pemerintah memegang peranan yang sangat strategis dalam rangka menjembatani 

keperluan actual masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Era dimana humas berperan sekedar sebagai 

ekstensi (perpanjangan tangan) pemerintah telah berakhir. Masa dimana humas hanya berfungsi sebagai 

tindakan komunikasi yang cenderung reaktif jelas tidak dapat dipertahankan lagi. Humas dalam era global 

adalah Public Relation (PR) yang dijalankan secara proaktif, reaktif dan antisipati. Humas yang ideal 

dalam era keterbukaan ini adalah PR yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen, dimana 

perencanaaan harus dilakukan secara objektif, program dan implementasi harus berhasil guna serta kajian 

evaluasi adalah sebuah keharusan mutlak. 

Salah satu kegiatan PR dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh 

dukungan dan kepercayaan public adalah kegiatan hubungan pers (Press Relation/Media Relation) yakni 

membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak dan media elektronik. 

Penting sekali dalam sebuah kegiatan PR menjalin hubungan baik dengan para pemimpin redaksi dan 

reporter/wartawan media. Perlakuan yang didasarkan like dan dislike dalam memberikan keterangan 

menimbulkan adanya berita/tulisan yang tidak akurat bahkan berita yang tidak benar tentang 

organisasi/lembaga tersebut. 

Dalam zaman modern sekarang ini, peranan media massa yang begitu ampuh dalam 

penyebarluasan informasi tidak mungkin diabaikan oleh humas dalam organisasi/lembaga apapun. 

Kegiatan Humas tidak akan berhasil tanpa dukungan media massa. Kaitan PR dengan pers harus tetap erat 

karena PR tidak dapat meninggalkan pers sebagai sarana publikasi lembaga, sebaliknya pers 

membutuhkan informasi resmi, akurat dan lengkap. Hal ini biasanya didapatkan dari PR, jadi ada 

semacam pertalian simbiosis yang mutualisme. 

Tuntutan profesionalisme sangat erat kaitannya dengan kode etik setiap profesi. Hal ini sangat 

penting sebagai pedoman bagi penentuan baik buruknya suatu perilaku para praktisi yang bersangkutan. 

Humas sebagai suatu profesi telah memiliki kode etik yang sah yang telah disepakati dan diakui berskala 



nasional dan internasional. Adapun kode etik perhumasan Indonesia tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut : 

Pasal 1 berisi tentang komitmen pribadi anggota PERHUMAS Indonesia Indonesia. 

 Pasal ini terdiri dari 3 poin yang membahas tentang standar moral dan reputasi humas dalam 

menjalankan profesi kehumasannya, peran nyata dan kesungguhan dalam memasyarakatkan 

kepentingan Indonesia serta agar humas menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar 

warga Negara Indonesia. 

Pasal 2 berisi tentang perilaku humas terhadap klien dan atasannya 

 Pasal ini terdiri dari 6 poin yang menekankan agar humas dapat berlaku jujur, tidak bekerja untuk 

beberapa klien yang berbeda kepentingan yang bertentangan, menjamin rahasia, tidak 

mengeluarkan ucapan yang melecehkan, tidak menerima imbalan yang belum pasti kejelasannya, 

dan tidak menyarankan pembayaran tertentu kepada klien atau atasan. 

Pasal 3 berisi tentang perilaku humas terhadap masyarakat dan media massa 

 Pasal ini memuat 3 poin yang mengatur etika humas dalam menjalankan profesi kehumasannya 

agar memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri masyarakat, tidak memanipulasi 

integritas sarana maupun jalur komunikasi massa, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak 

benar melainkan membantu menyebarluaskan informasi maupun pengumpulan pendapat untuk 

kepentingan Indonesia. 

Pasal 4 terdiri dari 3 poin yang menjelaskan bagaimana anggota humas berperilaku terhadap teman 

sejawatnya. Terutama menekankan agar sesame anggota humas tidak mencemarkan reputasi atau 

tindakan professional teman sejawatnya. Tidak mendesak klien dan menawarkan diri untuk 

mengganti kedudukan rekan sejawatnya dan yang terpenting agar humas dapat saling bekerja 

sama dan menjunjung tinggi serta mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia. 

Keberadaan kode etik kehumasan di atas terutama pada pasal 3, semakin memperjelas peran 

humas sebagai mitra bagi masyarakat dan media massa. Agar humas sebagai sumber berita dengan mudah 

dihubungi dan sebaliknya humas tidak memiliki kesulitan untuk menyampaikan informasi atau 

membantah / menetralisir berita yang dimuat media massa. Maka humas penting untuk selalu menjaga 

hubungan baik dengan pers. 

 

TUJUAN 

 

Tujuan dari penelusuran pustaka ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menciptakan 

hubungan baik antara pers dengan pemerintah berdasarkan kode etik kehumasan pasal 3 yang 

diidentifikasi pada pembinaan hubungan melalui kegiatan – kegiatan kehumasan. 



TINJAUAN PUSTAKA 

 

Keberadaan Publik Relations (PR) lebih dikenal di Indonesia dengan Hubungan Masyarakat 

(Humas). Menurut Frank Jefkins (2002:10) Publik Relations merupakan: 

“Semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun ke luar, antara satu organisasi 

dengan khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian“  

Humas merupakan wakil dari organisasi yang berhubungan dengan publik dan menjadi citra 

organisasi. Menurut Rusady (2002:96) peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah yaitu  

1. Secara taktis dan jangka pendek, Humas / PR instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan 

atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran. Kemampuan untuk 

melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini public 

sebagai upaya “ menyamakan persepsi ”  dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang 

bersangkutan. 

2. Secara strategis (jangka panjang) Humas / PR instansi pemerintah berperan secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan (decision making process), dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan 

ide yang kreatif serta cenderung untuk mensukseskan program kerja lembaga bersangkutan, dan 

hingga mampu untuk menjaga keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang, serta mendorong 

melalui kerjasama dan mendukung dukungan masyarakat. 

Publik dalam public relations dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu public internal 

dan public eksternal (Soleh Soemirat, 2005:15) yaitu : 

1. Internal public yaitu public yang berada di dalam organisasi / perusahaan seperti supervisor, karyawan 

pelaksana, manajer, pemegang saham dan direksi perusahaan. Publik intern ini secara fungsional 

mempunyai tugas dan pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Untuk humas pemerintah, public 

interennya adalah karyawan, atasan, dan jajaran pemerintahannya. 

2. Eksternal public secara organisasi tidak berkaitan langsung dengan perusahaan seperti pers, 

masyarakat, pendidik/dosen dan tokoh masyarakat.  

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan, ada beberapa kegiatan yang 

dihadapi secara rutin, diantaranya :  

1. Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak 

pimpinan instansi / lembaga dengan public internal dan eksternal. 

2. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau nasumber berita, baik yang berasal dari 

instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya. 



3. Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa ajang khusus acara penting 

(special event) di lingkungan instansi/lembaga, baik yang disimpan (dokumentasi) dalam bentuk 

media cetak maupun elektronik. 

4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan 

dengan kepentingan bagi instansi/lembaga atau opini public yang berkembang sebagai upaya 

penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan 

datang. 

5. Kemampuan menciptakan produk-produk publikasi Humas meliputi news clipping, speech writing 

concept, news release, press release, internal PR magazine, brochure, company profile dan annual 

report publication. 

( Rusady Ruslan, 2002) 

Seorang professional humas harus menjadi sumber kredibilitas (source credibility), artinya  

bahwa seorang professional harus dapat dipercaya, beritikat baik, serta bersikap dan berperilaku terpuji. 

Oleh karena seorang professional organisasional dalam kegiatannya menyangkut penilaian masyarakat, 

maka disusunlah kode etik yang wajib dipatuhi oleh para anggota organisasi tersebut. Untuk profesi 

humas sendiri telah banyak dibuat kode etik dengan tujuan agar para anggota organisasi yang 

bersangkutan mempunyai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam rangka menjaga citra 

organisasi. Menurut Sr. Maria Assumpta Rumanti OSF dalam buku Dasar-Dasar Publik Relations 

(2005:295)  : 

“ Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh 

anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Jadi kode etik merupakan persetujuan bersama yang 

timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang 

disepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi. Kode etik ini lebih 

mengingatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam 

pelayanannya kepada masyarakat “ 

Scott m. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom dalam buku Efective Public Relation (dalam 

Rosady Ruslan, 2002:66) menjelaskan bahwa etika professional (Professional Ethics), yaitu : 

“ Right conduct suggest that actions are consistent with moral values generally accepted as norms in 

a society or culture. In profession the application of moral values in practice is referred to as “applied 

ethics”. Establish profession translate widely shared ideas of right conduct into formal codes of ethics 

and professional conduct” ( Perilaku yang dianjurkan secara tepat dalam bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai moral yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat atau kebudayaan. Menurut 

professional, bahwa aplikasi nilai-nilai moral dalam praktiknya adalah mengacu pada etika 

pelaksanaannya, dan membangun etika perilaku profesi tersebut secara idealnya adalah sesuai dengan 



kode etik yang formal dan diakui secara professional, yang berdasarkan begaimana cara 

pelaksanaannya (how to law enforcement) dan apa penerapan sanksinya (what is sanctions) jika terjadi 

pelangggaran dalam praktiknya.  

Dalam menjalankan profesi humas menurut G. Sachs dalam buku The Extent and Intention of 

PR and Information Activities  (dalam Rosady Ruslan, 2002:68)  terdapat tiga konsep penting dalam etika 

kehumasan, yaitu  : 

1. The Image, the knowledge about us and the attitudes toward us the our different interest groups have. 

(Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-

kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda) 

2. The Profile, the knowledge about an attitude towards, we want our various interest group to have. 

( Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan adalah 

mempunyai keragaman kelompok kepentingan) 

3. The Etnics is branch of philosophy, it is a moral philosophy or philosophical thinking about morality. 

Often used as equivalent it right or good. 

( Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau berfikir mengenai sifat 

moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan). 

Hubungan Pers / Press Relation merupakan salah satu bagian dari Public Relation. Hubungan 

pers tidak hanya terbatas kepaada kalangan pers ( media cetak ; jurnalisme surat kabar ) tetapi semua 

bentuk media seperti radio, TV dan cunema news rell (bioskop yang sarat dengan berita didalamnya). 

Frank Jefkins (2002:98), hubungan pers adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang 

maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan 

pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau lembaga yang bersangkutan.   

Pada dasarnya tujuan utama humas adalah menciptakan citra positif dari instansi yang 

diwakilinya, hal ini tentu tidak dapat dicapai dengan begitu mudah, andil berbagai pihak terutama pihak 

pers memberi arti penting dalam pembentukan citra pers.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMBAHASAN 

Bagi humas suatu lembaga, media massa merupakan ‘penyambung tangan’ untuk menjangkau 

public. Istilah hubungan media massa atau mass media relations itu mengandung makna terbinanya 

hubungan kahumas dengan orang-orang media massa, seperti redaktur surat kabar dan majalah, wartawan 

radio atau reporter TV. Kahumas perlu membina hubungan yang akrab dengan orang-orang media massa 

itu agar segala sesuatu yang menyangkut penyebaran informasi kepada public ekstern berjalan lancar. 

Disamping itu, apabila terdapat suatu informasi yang bisa merugikan, ada kemungkinan wartawan yang 

memperoleh informasi tersebut, sebelum memberitakannya terlebih dahulu menanyakan kepada kahumas 

mengenai kebenarannya. Jika sebelumnya tidak ada hubungan akrab antara si wartawan dengan kahumas 

itu, informasi tadi akan langsung diberitakan dan disebarluaskan. 

Dalam rangka pembinaan hubungan dengan media massa itu. Hubungan dengan media pers 

yakni surat kabar dan majalah perlu mendapat perhatian istimewa, karena merupakan sarana cetak yang 

memungkinkan berita-berita yang disiarkannya dapat dibaca setiap saat, dibaca berulang-ulang, dan 

terdokumentasikan. Sehingga dapat dijadikan bukti otentik untuk suatu keperluan berbeda dengan media 

elektronik, yang dalam siaran beritanya bagi public hanya sekilas dengar dan sekilas pandang. 

Tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman, 

jadi jelas bukan semata-mata untuk menyebarkan suatu pesan sesuai dengan keinginan instansi induk atau 

klien demi mendapatkan “suatu citra atau sosok yang lebih indah daripada aslinya dimata umum”. Tidak 

seorangpun yang berhak untuk mendikte apa yang harus diterbitkan atau disiarkan oleh media massa, 

setidak-tidaknya disuatu masyarakat yang demokratis. 

Seperti yang dikemukakan oleh pelopor konsultasi humas di AS, Ivy Ledbetter Lee, dalam 

bukunya yang berjudul Declaration of Principles, criteria kejujuran dan kenetralan itu juga harus bebas 

dari nilai-nilai dan keputusan sepihak. Praktisi humas setiap pesan atau berita yang mereka sampaikan 

kepada masyarakat melalui pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Baik buruknya 

humas diukur berdasarkan kejujuran dan sikap netralnya kepada masyarakat dalam hal ini adalah para 

pembaca, pendengar atau pemirsa harus senantiasa diutamakan. Kalau hal ini benar-benar diperhatikan, 

maka sambutan khalayak dengan sendirinya akan positif sehingga organisasi/lembaga atau klien humas 

pasti akan memperoleh publisitas yang baik seperti yang diinginkannya, dan pada saat itulah kepentingan-

kepentingan dengan sendirinya akan dapat terpenuhi. 

Arthur Roalman (Effendy, 1992:120) dalam bukunya “ Profitable Public Relation and Press 

Relation” menyatakan bahwa : 

“ Good press relations is built on the recognition of certain fundamentalis”  

( Hubungan dengan pers yang baik dibina dengan pengenalan mengenai azas-azas berikut : 



1. The press person involued must be convinced that the corporate personalities with whom he is 

working are not trying to ‘use’ him. 

( Organisasi pers yang dilibatkan harus yakin bahwa orang-orang organisasi yang bekerja dengannya 

tidak mencoba untuk ‘menggunakannya’ ) 

2. Dealings with a working pressman should be handfed as if you fully intented to continue dealing with 

him for many years. 

( Hubungan dengan wartawan hendaknya dilakukan seolah-olah dengan tujuan yang sungguh-sungguh 

untuk terus berhubungan selama bertahun-tahun) 

3. Press people are fundmentally concerned with accuracy. 

( Organisasi-organisasi pers secara fundamental berkaitan dengan ketelitian ) 

4. The schedule of the story must be respected. Time is always a factor in editorial material. 

( Rencana pemberitaan harus dihormati. Untuk editorial, waktu selamanya merupakan suatu factor) 

5. Good writing is essencial. There is much to be said for uncomplicated thought simply said 

( Tulisan yang baik bersifat essensial. Terdapat banyak hal untuk diceritakan bagi pemikiran yang 

gamblang guna dinyatakan secara sederhana ) 

6. Try for imagination and freshness. There is much to be said for providing a new approach to subject 

( Berupayalah untuk menimbulkan imajinasi dan kesegaran. Terdapat banyak hal untuk diceritakan 

untuk pendekatan baru terhadap suatu persoalan ). 

Hubungan pribadi antara PR dan pers tidak berarti harus ‘melacurkan’ profesi masing-masing 

dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Misalnya berita-berita yang sebanarnya tidak layak 

muat atau terjadi distorsi dalam pemuatannya akan membohongi pembaca. Baik pers maupun PR harus 

tetap proporsional dalam pemuatan dan penyiaran berita. Dalam pengertian pers menyiarkan berita untuk 

kepentingan sebagian besar pembacanya. Bukan malah menjadi juru bicara atau kepanjangan tangan PR. 

Begitu pula PR tidak memaksakan kehendak atau mendapatkan perlakuan istimewa agar setiap informasi 

PR selau dimuat atau disiarkan, kendati sebenarnya tidak layak berita. 

Dalam upaya membina hubungan pers yang baik, PR harus mengerti seluk beluk media massa 

meliputi Kebijakan editorial, Frekuensi penerbitan, Tanggal terbit, Proses percetakan, Daerah sirkulasi, 

Jangkauan pembaca, dan Metode distribusi. Artinya praktisi PR dapat mendatangi tempat kerja rekan di 

media massa seperti kantor penerbitan surat kabar, studio TV dan radio untuk melihat langsung 

bagaimana cara media massa bekerja sekaligus mempererat tali silahturahmi. 

Bila PR mengetahui cara kerja media massa, informasi PR yang disampaikan akan menjadi 

layak berita, karena sudah tahu cara mengemukakan isu yang actual dan gaya penulisan, serta visi dan 

misi media tersebut. Kecil kemungkinan informasi yang disampaikan PR itu masuk ke keranjang sampah. 

Tetapi dimuat media untuk dipublikasikan kepada public media itu sendiri, termasuk public PR. 



Dalam membina hubungan dengan pers ada sejumlah prinsip umum yang perlu diperhatikan 

humas agar tercipta dan terbinanya hubungan pers yang baik (Frank Jefkins,  1992:101) : 

1. Memahami dan Melayani Media 

Dengan berbekal pengetahuan tentang pers, humas akan mampu menjalin kerjasama dengan 

pihak media. Humas juga dapat menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. 

2. Membangun Reputasi Sebagai Lembaga yang Dapat Dipercaya 

Humas harus senantiasa siap menyediakan atau memasok materi-materi yang akurat dimana saja 

dan kapan saja hal itu dibutuhkan. 

3. Menyediakan Salinan yang Baik 

Misalnya menyediakan reproduksi foto, teknologi input langsung dari computer, menyediakan 

salinan naskah dan foto yang baik secara tepat. Juga pengiriman News Release yang baik, 

sehingga hanya sedikit memerlukan penulisan ulang atau menyuntingnya. 

4. Bekerjasama dalam Penyediaan Materi 

Humas dan jurnalis harus dapat bekerjasama dalam mempersiapkan sebuah acara temu pers 

dengan tokoh tertentu. Misalnya merancang wawancara pers dengan seseorang yang dibutuhkan 

pers saat itu. 

5. Menyediakan Fasilitas Verifikasi 

Yaitu kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas setiap materi yang diterima dengan 

menengok langsung kondisi yang diberitakan. 

6. Membangun hubungan Personal yang Kokoh 

Suatu hubungan personel yang kokoh dan positif hanya dapat tercipta dan terpelihara apabila 

dilandasi oleh keterbukaan, kejujuran, kerjasama, dan sikap saling menghormati profesi-profesi 

masing-masing. 

Ini erat kaitannya dengan bagaimana para praktisi humas mengimplementasikan Pasal III pada 

Kode Etik Perhumasan Indonesia mengatur tentang perilaku humas terhadap masyarakat dan media 

massa. Jika humas berperilaku terpuji dengan moral yang bernilai tinggi, maka organisasi yang 

diwakilinya itu memperoleh pandangan yang positif dari public, baik itu public internal dan public 

eksternal. Perilaku yang baik harus ditunjukkan humas , bukan hanya dalam situasi formal ketika berada 

di kantor, tetapi juga situasi tak formal diluar kedinasan. Perilaku humas tidak hanya berbentuk kegiatan-

kegiatan, tetapi juga dapat ditunjukkan perilaku positif tersebut melalui kebersihan, kenyamanan dan 

kerapian ruang kantor yang akan menjadi cirri bahwa organisasi yang diwakilinya itu rapid an 

menyenangkan keseluruhannya. Jika fungsi-fungsi ini dijalankan akan menjadi dukungan yang nyata 

terhadap pencapaian tujuan organisasi beserta manajemennya. 
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