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KonInI( Humas versus Pers
(Dari Sudut Pandang Implementasi Kode Etik)

BANYAK hambatan dan tan-
tangan yang harus dihadapi
oleh humas dalam menjalin
hubrurgan baik dengan publik
intemal dan publik ekstemal
humas. Perlu strategi dan keahl-
ian dalam mengelola kon{lik
r ang mungkin terladi. Selain
memiliki kualifikasi dalam
kernampuan berkomunikasi,
iuga dituntut kemampuan
mengor$anisasikan, membina
relasi dengan publili kepriba-
dian yang utuh dan jujur serta
imajinasiikeatil Selaur iru
seorang prakisi hurnas harus
mengetahui kode erik vang
harus dijalankan, edka komu-
nikasi, dan etika-edka la-innra
yang berkaitan dengan profesi
kehumasan.

Selain sosialisasi lznq inasih
perlu dilaicukan, perm a.e-lahan
tentang pengaruh da-.i aia-san
yang menyebabkan ir:-rmas
memberikan informasr .,alg
terkadang tidak leng$cap kepa-
da kalangar pers dar: tert*san
adanya informasi rzng diu-
tupi. Ekstremnya, reniecaxg
harus merintangi pers --nttli(

mendapatkan informe-'.2:rg
sebenaml's- Kondld deri:lkan
tentu akan berdarnpak paCa
pemenuhan kepua-<ar ::L-:-
masi masvarakal le:*;zrq
muncul asumsi pihali;ers ka-
lau humas sebagai pL:*'.--ig
menutup-nutupi ks:----.r
organisasi vang dirr=-t-::'.'a-
humas terkadang b€:il{ap
nonkooperatif pada pers ',=:tg
dicontohkan dengan dr:c:lia!
humas yang merinmn= -:-:
ketika akan m e1 alqrl<an -,ra*,-er-

cara pada atasan mere'xa-
Ketika pers akan mengkon-

firmasikan persoalan terrcnnr
kceakasannyii, - liiiifres
terkadang merintangi dengart
mengatakan bahwa atasannya
tidak dapat ditemui karena ala-
san kesibukan. Jika hal ini se-

cara realitanya memang benar
atasan dalam keadaan sibuk
tentu dapat dimaklumi. Tapi
jika hal ini semata-mata hanya
alasan untuk menutupi per-
soalan yang terjadi, tentu saja
akan dapat berdampak pada
pemenuhan kebutuhan infor-
masi masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 point C
Kode Etik Perhumasan Indo-.
nesia, humas memang dituntut
untuk menjaga rahasia atasan,
tapi hal ini bukan berarti bahwa
humas menutupi atau merin-
tangi masyarakat untuk mem-
peroleh inlormasi sebagaimana
mestinya melalui pers sebagai
penyaji informasi. Dalam hal
ini, untuk berita yang terke-
san kontloversial, humas tidak
'mer4rarankan' pers untuk ber-
henti memuat berita mengin-
gat masyarakat sebagai publik
eksternal humas memerlukan
informasi. Dan pihak pers juga
mempunyai kewajiban untuk
menyajikan informasi secara
seimbang.

Merintangi pers dalam mem-
peroleh informasi sehingga ke-
butuhan iriformasi masyarakat
tidak terpenuhi dapat dikat-
egorikan pelanggaran karena
menu-rut pasal 3 point D, hu-
mas ditekankan agar dapat
membantu penyebarluasan
informasi dan pengurnpulan
pendapat untuk kepentingan
Indonesia.

Seorang humas jika ditinjau
dari sudut ilmu komunikasi
adalah komunikator organisasi
bukan komunikator individual.
\laksudnya bahwa kegiatan
rang dilakukan humas dalam
melavani publik merupakan
setragai bentuk perwnkilan
dari lembaga dirnana humas
bekerja. Apa yang dikatakan
menvangkut nilai did dan citra
lembaga. Seorang profesional
humas harus menjadi sumber
kedibilitas, aninr a seorang
profesional ha-r-:. iala: Cler-
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Organr-.aj oaiarn

rya menlangfon penilaian
maqfarakat, maka dizusunlah
kode etil< y'ang najib dipatuhi
oleh para anggota lembagla

-vang benangkmn agar InEEI-
punlai pedoman rurtuk ber-
sikap dan berperilahr dalam
menjaga citra lembaga

Dalam interaksi antara pe-
merintah, humas, pers dan
masyarakat terjadi proses ko-
munikasi dua arah yang me-
murgkinkan adanya umpan
balik dari masyarakat melalui
pers atau sebalilcrya dari pe-
merintah kepada masyarakat
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melalui pers. Tingkat penge-
tahuan dan pemahamarr
praktisi humas terhadap Kode
Etik Perhumasan Indonesia
merupakan hal yang sangat
penting untuk menjadi acuan
humas dalam bekerja. Ban-
yal,rrya prakisi humas vang
belum pemah mendengar dan
mengetahui tentang kode edk
dikarenakan alasan latar bela-
kang pendidikan 1-ang bukan
dari bidang kehumasan dr
juga tidak adanya sosialisasi
tentang Kode Etik Perhumasan
Indonesia pada instansi tempat
bekerja.

Setiap akses informasi ke-
luar terutarna yang berkaitan
dengqq pers dan masyarakat
dilal<ukan melalui humas se-

bagai corong informasi pe-
merintah. Hal ini dilalarkan
agar apa yang diinformasikan
pada masyarakat melalui me-
dia dapat memiliki kesamaan
pemahaman dan pengertian di
masyarakat

Sistem satu pintu ini diakui
waltawari terkesan merintangi
dan membatasi akses infor-
masi wartawan pada narasum-
ber di pemerintahan. Hal ini
menandakan masih perlunya
pembenahan dalam sistem
sosialisasi kode etik yang ada
guna mengontrol ke$a humas
itu sendiri. Sosialisasi menge-
nai Kode Etik Perhumasan In-
donesia ini seharusnya dimulai
oleh organisasi yang menaungi
humas pemerintah yaitu Ba-
kohumas (Badan Koordinasi
Humas Pemerintah), namun
keheradaa:r Bakohumas ring-
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prerrf rn --\ht-mafu mm.'l!:acr-
tlegiatan press relabns hr-

mas pemerintah khususrrya
dcngan pihak pers vang men-
'aC :'::-, -. ':.1i '''.j-*,.i-

huna-. pemer.rnn =*;*.
mediator antar-a pemerinrah
dan pihak pers, menghimpun,
mengelol4 dan kemudian
menginformasikan pada pihak-
pihak yang berkepentingan.
Secara nyata press relations ini
dilakukan dalam benttrk pem-
berian press release, jumpa
pers dan menjadi penghubung
antara wartawan dan pemerin-
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tah. Iil<a dalam press relations
humas dinilai oleh pihak pers
pemah merintangi dan mem-
batasi alses pers dalam mem-
peroleh idormasi dan humas
menr-atakar hal ini sebagai,
fi:ngsl penraringan hlbrmasi
agar :da-.: :e:ad kesurpar.rgsi-
uran htbn:ia-<r

Pennngnra da-a-r >e:ap *:-
iatan huma-s menja,:: :r-*J'J--
gan dengan pers ra.ng :,a-i- ie:-
lakuan y'ang berda-sari::: ;.:
dan dislike dalam memberikan
keterangan dapat menimbul-
kan adanya beritainrlisan lang
tidak aktuat, bahkan berital'ang
tidak benar tentang lembaga,
yang mungkin dapat mem-
bawa kerugian. Pralctisi humas
hendaknya memililci sikap
'terbuka' terhadap pelayanan
pada masyarakat. Pedu dihin-
dari sil<ap pimpinan yang sulit
ditemui karena adanya prose-
dur dan birokrasi. Feranan hu-
mas sangat membantu kelan-
Caran, walaupun yang datang
dari kalangan rendah hirrus
dilayani denganbaik

Hubungan baik antara humas
dan pers tidak berarti harus
'melacurkan' profesi masing-
masing dalam penyampaian
intbrmasi. Misalnya berita-ber-
ita yang sebenamya tidak layak
muat atau teqadi distorsi dalam
pemuatannya akan membo-
hongi publik. Baik pers mau-
pun praktisi humas harus tetap
proporsional dalam pemuzr::r
dar '-.el'.:--- .'=r-.:. - ' :-
l-'.a::--ji. :=-: I=-. .:-::-.

-F-- .: 
-. -. 

!*-_t. 
- 

-_ 

\:-

:;:,:,:i- :85-- :r- -.i-:a :l-.! -::.- -:
:'-ss s€{L :r*: ::-_:,a: :"}i
mremalsakan krid. *m
mendapat pdaledlt#imewa
agar setiap inibirnasi hutnas
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Fftmas rian pers s€s-;:.€-

guhryia s€rma-sama b"tgeok
di bidang bisnis komunikasi.
Kedua belah pihak mempunyai
kepentingan dan kepedulian
yang sama terhadap informasi.
Aktivitas humas dan pers tetap
didasarkan pada prinsip yang
sama yain-r sebagai medial.or
yang menjembatani kepen-
tingan pihakyang saling berin-
teraksi karena informasi yang
disalurkan terkait dengan keg-
iatan mereka. Dalam opera-
^i^-^t---^ l-^;l - L..*"^-


