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PRAKATA

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah meluluskan

permohonan penulis dalam penyusunan buku Public Relations dan Perubahan dalam

Organisasi ini. Buku ini berani kami tampilkan setelah melihat bahwa buku kami

yang pertama yaitu Komunikasi Bisnis ternyata banyak diminati oleh berbagai

kalangan, baik yang bergerak di bidang pendidikan maupun praktisi.

Seperti buku kami yang pertama, pada awalnya rancangan buku ini terlepas-

lepas sebagai bahan kuliah selama beberapa tahun yang pada akhirnya bahan-bahan

lepas ini disatukan dengan beberapa penambahan di sana-sini dan penambahan ini

meliputi materi yang berupa teori-teori yang terkait maupun pengalaman-pengalaman

yang relevan dengan kenyataan di lapangan yang tentunya berkaitan erat dengan

dunia organisasi baik yang profit maupun yang non profit.

Public Relations dan Perubahan dalam Organisasi merupakan aktivitas yang

selalu terjadi dalam sebuah organisasi. Semua lapisan dari tingkat manajemen sampai

lapisan terbawah perlu memahami perubahan-perubahan yang harus terjadi. Hal ini

karena nilai-nilai ataupun tatanan-tatanan dalam masyarakat yang dihadapi selalu

berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dunia yang mengglobal. Jadi kesiapan

organisasi dalam menghadapi perubahan ini perlu direncanakan. Sementara Public

Relations (PR) itu sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan

langkah-langkah ke depan demi kemajuan organisasi.

Penulisan buku ini dibiayai oleh Beasiswa Unggulan untuk Peneliti, Pencipta,

Penulis, Seniman, Olahragawan, Tokoh, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar

Negeri, Sekretariat Jendral Depdiknas Tahun 2007 dalam DIPA NO. 0004.0/023-

1.0/-/2007. Untuk itu para penulis mengucapkan banyak terima kasih dan juga ucapan

terima kasih kepada Penerbit Amara Yogyakarta yang telah berkenan membantu

menyebarluaskan buku ini kepada masyarakat luas dengan cara menerbitkan dan

mengedarkannya.

Akhirnya penulis hanya bisa menyarankan bagi para mahasiswa, karyawan-

karyawati, guru, dosen, pelaku bisnis, dll. untuk membaca buku ini dengan haparan
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supaya dapat ikut andil besar dalam menyiasati setiap perubahan dalam organisasi.

Dengan demikian kemajuan organisasi dapat diusahakan secara terus-menerus secara

maksimal dan pada akhirnya akan berdampak kepada kemajuan negara kita pada

khususnya dan kemjuan dunia pada umumnya. Demikian pesan kecil dari penulis

yang dapat disampaikan melalui tulisan kecil ini. Penulis juga mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga atas segala bantuan dan dukungan teman-teman dalam

proses terwujudnya buku ini. Tidak lupa pula penulis dengan segala kerendahan hati

akan menerima segala kritik dan saran demi perbaikan buku ini. Terima Kasih.

Yogyakarta, 20 Maret 2007

Penulis
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BAB I

PUBLIC RELATIONS SEBUAH TEORI

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan secara

mendasar dari keseluruhan buku ini, sehingga pembaca nantinya akan

dengan mudah mengikuti pembahasan-pembahasan dalam bab-bab

berikutnya.

A. Konsep Dasar Public Relations

Berbicara tentang Public Relations (selanjutnya disingkat PR) memang tidak

begitu mudah! Ada beberapa alasan mengapa kita sulit menerapkan dan

mempraktekkan PR.

Mengapa dirasakan sangat sulit untuk berani memulai menerapkan dan

mempraktekkan PR itu?

Pertama: Indonesia telah berpuluh-puluh tahun mempraktekkan Hubungan

Masyarakat (selanjutnya ditulis Humas). Dan, praktek ini sudah benar-benar

mendarah daging di Indonesia. Pada umumnya di negeri kita, inti dari PR belum

diketahui secara jelas dan pasti. Baru dilihat dari cara penulisannya saja perbedaan

yang khas dan prinsip itu sudah tampak jelas. Humas mempunyai arti yang sangat

berbeda dengan Public Relations karena huruf "s" di sini mempunyai arti jamak.

Artinya, bahwa setiap hubungan dan komunikasi yang terjadi haruslah bersifat timbal

balik atau dua arah. Komunikasi yang terjadi haruslah dua arah dan menguntungkan

kedua belah pihak, baik bagi si komunikator maupun komunikan. Ini merupakan

salah satu aspek PR yang tidak boleh tidak harus muncul.

Kedua: Indonesia telah 100 tahun lebih tertinggal dalam mempraktekkan PR. Jadi

jelas, bisa dimengerti kalau kita sulit untuk berubah. Lagi pula mempraktekkan PR

sangat terikat dengan "Falsafah Public Relations". Falsafah PR itu sendiri secara

singkat intinya "mengangkat martabat manusia". PR tidak boleh menganggap orang
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lain lebih rendah dan memandang orang lain bodoh. PR haruslah jujur, transparan,

terbuka, mau menerima pandangan orang lain, berpikir positif dan objektif dalam

segala macam kegiatan, dst.

Belum lagi terikat pada faktor lain seperti yang dimaksudkan pemrakarsa, pendiri,

pemulai, dan pemraktek PR itu sendiri, yaitu Ivy Ledbetter Lee mengenai perubahan

baik dalam organisasi atau bagi seseorang. Memang sangat sulit untuk bisa berubah.

Hal ini merupakan proses panjang dan memerlukan keberanian untuk memulainya.

Dan, perubahan ini merupakan keharusan bagi orang, lembaga, atau organisasi yang

ingin berkembang.

Ketiga: Adalah wajar bahwa memulai sesuatu yang baru pada umumnya sulit. Sebab,

hal yang baru tersebut menuntut perubahan yang mau tidak mau harus terjadi

sedangkan perubahan itu sendiri pastilah membawa ketegangan, baik dalam skala

besar maupun kecil. Sesuatu yang hanya rutin saja pasti akan berjalan lebih mudah.

Jadi sekarang tergantung masing-masing dari kita. Mau melakukan rutinitas yang

cenderung lebih mudah, ataukah harus mengadakan perubahan beserta segala

konsekuensinya apabila kita mau berkembang, maju, dan berani bersaing!

Keempat: Saya kira, kini kita semua menyadari betapa merosotnya moralitas hidup

di negara ini. Pelanggaran nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk

pelanggaran hak asasi anak terjadi di mana-mana, baik pelanggaran yang masih

dalam kadar ringan maupun yang sudah sangat berat. Nah, kalau inti falsafah PR

adalah mengangkat martabat manusia, betapa sulitnya falsafah tersebut dipraktekkan.

Dalam kehidupan sehari-hari lewat setiap kegiatan yang kita lakukan, berani

menganggap bahwa orang lain tidak bodoh dan berani menempatkan mereka pada

proporsi yang tepat, bukanlah pekerjaan yang gampang.

Informasi yang kita berikan harus bersifat transparan, objektif, jujur dan

terbuka terhadap aneka input, aneka pendapat orang lain, opini publik yang justru

secara sadar kita ciptakan. Input yang masuk itu sangat penting karena jelas-jelas

akan berguna bagi perbaikan, perkembangan, kemajuan, dan akhirnya merupakan

kelangsungan hidup organisasi. Kita harus bisa menyikapi PR yang kini harus kita
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mulai ini dengan baik dan positif agar kita tidak semakin tertinggal jauh dari negara-

negara maju.

Jadi jelas bahwa semua merupakan kendala jika kita yang mau mulai

mempraktekkan PR. Namun apabila kita mau menyadari, kita semua ini harus berada

di era global dan era informasi. Maka, kita semua harus berani mengadakan

perubahan. Dan, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri maupun dari dalam

organisasi di mana kita bekerja. Kita jelas tidak bisa lari dari era globalisasi dan

informasi ini, sebab kita sudah tidak terikat batas-batas lagi. Maka, kalau kita tidak

berani go international ya tidak perlu berpikir terlalu panjang kita pasti akan terpuruk

sendiri! Nah, lalu sekarang ini kita mau apa? Marilah kita bersama-sama

memberanikan diri membuka hati kita agar bisa memasukkan angin segar yang kita

butuhkan dalam berkompetisi dan berkolaborasi di dalam era globalisasi dan

informasi ini.

B. Pengertian dan Definisi Public Relations

Berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal akan mempengaruhi sukses

tidaknya komunikasi dalam kelompok, mempengaruhi kerja sama dalam kelompok

yang seharusnya bisa menentukan bersama. Misalnya, komunikasi macam apakah

yang sesungguhnya diperlukan. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menanamkan

kepercayaan kepada mereka, baik secara internal maupun eksternal.

Konsep PR dalam praktek adalah sebagai berikut:

1. Konsep kebijaksanaan sosial, penerapan falsafah sosial

2. Konsep manajemen/administrasi/fungsional

3. Konsep operasional/konsep integrasi

4. Konsep ekologi/lingkungan/relasi

5. Konsep sistem komunikasi/teori/teknik komunikasi/pola berpikir.
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Menurut seorang ahli PR, yakni Roberto Simoës, cara berpikir seorang PR adalah

seperti berikut:

1. PR merupakan suatu proses/integrasi

2. PR merupakan fungsi manajemen

3. PR merupakan suatu kegiatan, kreativitas

4. PR merupakan suatu profesi

5. PR merupakan suatu tugas dalam multi disiplin ilmu.

Maka, Roberto Simoës (1984) menyimpulkan “Apa Public Relations itu

sebenarnya?”

1. PR merupakan proses interaksi. PR menciptakan opini publik sebagai

input yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. PR adalah fungsi manajemen. PR menumbuhkan dan mengembangkan

hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik

internal maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting

dalam manajemen dalam pencapaian tujuan organisasinya.

3. PR merupakan aktivitas di berbagai bidang ilmu (PR adalah multidisiplin

ilmu). PR menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi

publik, bertujuan menanamkan goodwill, kepercayaan, saling adanya

pengertian, dan citra yang baik dari publiknya.

4. PR merupakan profesi profesional dalam bidangnya. Juga, PR merupakan

faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan

secara tepat dan dengan secara terus menerus. PR merupakan kelangsungan

hidup organisasi yang bersangkutan.

5. PR merupakan penggabungan berbagai ilmu. PR merupakan penerapan

kebijakasanaan dan pelaksanaannya melalu interpretasi yang peka atas

berbagai peristiwa.
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Banyak yang mengira bahwa PR hanyalah kegiatan-kegiatan yang tampak

tetapi kenyataannya kegiatan yang tampak oleh publik justru hanya satu tahap saja

dari keseluruhan kegiatan PR yang sebenarnya. Tahap-tahap yang lain tidak

kelihatan. Mengapa? PR adalah kegiatan atau aktivitas yang proses kegiatannya

melalui empat tahap, yaitu:

1. Penelitian yang didahului penemuan, analisis, pengolahan data dan

sebagainya

2. Perencanaan yang direncanakan

3. Pelaksanaan yang tepat

4. Evaluasi, penilaian setiap tahap dan evaluasi keseluruhan.

Tahap-tahap PR ini berlangsung secara berkesinambungan.

Penelitian dan diskusi berjalan terus, namun belum ada kesepakatan mengenai

definisi PR. Awal mulanya, mereka yakin bahwa PR itu bukan reklame, bukan

publikasi, dan bukan propaganda. Banyak yang memberi penjelasan tetapi belum

sampai pada definisi. Penjelasan-penjelasan cukup bagus dan orisinil, namun bukan

yang dimaksud dengan definisi PR. Memang sudah memberi pandangan, penjelasan,

pemikiran tetapi masih sangat terbatas. Begitulah mereka memang bersikap sangat

berhati-hati dan amat teliti.

Beberapa yang muncul di Belanda, seperti berikut ini:

- PR adalah membangun hubungan baik secara sistematis antara kelompok

publik atau orang, bahwa organisasi mempunyai ikatan atau ketergantungan.

(F.E. Hollander, Doelmatig Bedrijfsbeheer, 1952)

- PR, merupakan kesadaran pentingnya hubungan baik, sistematis, dengan

organisasi dari dunia luar.

(Dr. M. Weisglas, Een Terreinverkenning, 1955)
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- PR, sangat penting dalam menyampaikan penerangan atau pengumuman yang

pada prinsipnya membangun hubungan baik antara kelompok orang yang

mempunyai hubungan atau ikatan dengan organisasi.

(NGPR - Nederlandsche Genoodschap Public Relations, 1963).

- PR, secara teratur menciptakan saling pengertian antara organisasi dan

kelompok publiknya.

(NGPR, 1972)

- PR secara teratur mempraktikkan komunikasi yang baik dan tepat dengan

kelompok orang, yang mana organisasi mempunyai kepentingan

ketergantungan, yang nantinya memerlukan perubahan dalam kerja sama

menyangkut fungsi dari organisasi mendatang.

(Hugo A. de Roode, Inleiding Instituut voor HBO, part-time opleiding Public

Relations, Voorlichting en Kommunicatie, 1976).

Di samping itu, masih ada banyak pendapat yang intinya hampir sama

dengan be good and tell it. Definisi yang lain itu, seperti misalnya:

- PR merupakan upaya yang disengaja, direncanakan, dan dilakukan terus

menerus untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar

organisasi dengan publiknya. (Institute of Public Relations, United Kingdom)

- PR merupakan fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik,

mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi dengan interes publik dan

melaksanakan progam tindakan (komunikasi) untuk mendapatkan pemahaman

dan pengertian publik. (Denny Griswold, uitgever van Public Relations News,

New York)

- PR merupakan upaya dengan menggunakan informasi, persuasi, dan

penyesuaian, untuk menghidupkan dukungan publik atas suatu kegiatan, atau

suatu sebab. (E.L. Berneys, USA, 1956)
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- PR merupakan seni dari pengetahuan untuk mengembangkan saling

pengertian dan niat baik di antara seseorang, perusahaan, atau institusi dan

publiknya.

- PR praktik merupakan seni dan ilmu sosial untuk menganalisis

kecenderungan, memprediksikan konsekuensi-konsekuensi mereka,

menasihati para pimpinan organisasi, dan melaksanakan program yang

direncanakan dari tindakan-tindakan yang akan melayani baik organisasi

maupun interes publiknya.

(Mexican Statement in Public Relations Practice, Mexico City, 1978)

Ini semua kami tulis untuk sekadar memberi gambaran, apa sebenarnya arti

PR tersebut. Memang terdapat ribuan definisi dari berbagai negara, dan hampir

semuanya mempunyai inti yang sama atau pengertiannya yang sama. Hanya saja,

masing-masing menggunakan istilahnya sendiri-sendiri. Dari ribuan defini tersebut

para ahli melihat hal yang sangat menyolok, yakni "konsepnya menumbuhkan dan

mengembangkan hubungan baik secara teratur antara organisasi dengan publiknya".

Untuk menyatukan ribuan definisi tersebut, para ahli telah mengambil banyak waktu

untuk mendiskusikannya. Ada yang berpendapat, dengan ditinjau dari aspek

komunikasi yang khas, yaitu komunikasi dua arah. Ada juga yang menyimpulkan

bahwa PR merupakan hasil integrasi antara pimpinan dan organisasi. Dengan

sendirinya, hal tersebut menyangkut manajemen dan keduanya tidak dapat saling

terpisahkan. Nanti dalam pembicaraan mengenai fungsi PR, hal tersebut akan

menjadi semakin jelas.

IPRA (International Public Relations Association) memberi definisi PR

karena pada tahun 1960 sudah muncul ribuan definisi. Jumlahnya tidak kurang dari

2000 buah definisi yang tercatat. Justru karena begitu banyak definisi akan bisa

mengaburkan pengertian PR itu sendiri. Pada bulan Mei 1960 anggota IPRA

berkumpul di Den Haag Belanda. Mereka bersepakat untuk menerima rumusan

definisi PR sebagai berikut: "Public Relations is a management function, of a

continuing and planned character, through which public and private organizations
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and institutions seek to win and retain the understanding, sympathy, and support of

those with whom there are or may be concerned by evaluating public opinion about

themselves, in order to correlate, as far as possible their own policies and

procedures, to achieve by planned and widespread information more productive

coorporation and more efficient fulfillment of their common interests"

Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut, Public Relations

merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan

secara berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga

umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling pengertian,

simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya dan yang diduga akan

ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat

mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerja

sama yang lebih produktif, dan untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih

efisien, dengan kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Definisi PR yang disepakati para ahli yang bergabung dalam IPRA di Den

Haag itu menyatakan dengan tegas bahwa PR adalah fungsi manajemen. Artinya,

bahwa PR tersebut melekat pada manajemen. Hal ini secara tidak langsung

menyeragamkan definisi yang begitu banyak dalam hal hubungan antara PR dengan

manajemen yang beraneka ragam.

J.C. Seidel dan W. Emerson Rech menjelaskan bahwa PR adalah proses yang

sinambung, seni menanamkan suatu rencana dan sebagainya. Sedangkan yang

berpendapat sama dengan IPRA bahwa PR merupakan fungsi manajemen tercatat

sejumlah pengarang, antara lain Glenn dan Denny Griswold. Definisi PR yang

disepakati IPRA tersebut oleh para anggotanya di seluruh dunia, terus dipergunakan

untuk mengembangkan secara teoritis dan praktis.

Definisi kerja PR yang resmi dari IPRA adalah sebagai berikut: Public

Relations is a distinctive management function which helps establish and maintain

mutual lines of communications, understanding, acceptance and cooperations

between an organisation and its publics; involves the management of problems or
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issues; helps management to keep informed or and responsive to public opinion;

defines and emphasises the responsibility of management to serve the public interest;

helps management keep abrease of effectively utilise change, serving as an early

warning system to help anticipate trends, and uses research and sound and ethical

communication techniques as its priciple tools.

(Public Relations merupakan fungsi manajemen yang khas yang mendukung

pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya

mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan

manajemen dalam permasalahan dan persoalan; membantu manajemen memberikan

penerangan dan tanggapan dalam hubungan dengan opini publik; menetapkan dan

menekankan tanggungjawab manajemen untuk melayani kepentingan umum;

menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif,

bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu mendahului

kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan

etis sebagai sarana utama).

Definisi kerja IPRA pada tahun 1982 menunjukkan seperti yang dinyatakan

dengan tegas oleh definisi IPRA di Den Haag bahwa PR adalah fungsi manajemen,

menegaskan bahwa komunikasi dalam kegiatan PR itu sangat penting. Komunikasi

yang dimaksud ialah komunikasi dua arah dari organisasi ke publiknya, dari publik

ke organisasi secara timbal balik, dengan memperhatikan opini publik sebagai

efeknya, baik yang terdapat pada publik internal maupun publik eksternal.

Komunikasi yang sehat dan etis didasarkan atas penelitian yang seksama.

Dengan komunikasi di atas, fungsi PR dalam memantapkan kepemimpinan

manajer dan mengefektifkan serta mengefisienkan upaya pencapaian tujuan

organisasi akan menjadi kenyataan. Bagi seorang Public Relations Officer (PRO),

hubungan dengan berbagai publik sangat penting untuk selalu dipelihara dan dibina

dalam rangka menimbulkan niat baik dan kepercayaan pada publik, dan dalam

rangka menimbulkan pengertian bersama dan hubungan yang harmonis antara kedua

belah pihak, organisasi, dan publik.
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C. Sejarah Public Relations

Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat bangsa kita.

PR merupakan gabungan dari berbagai ilmu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu

sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi,

dan lain-lainnya. PR itu sangat menentukan kelangsungan hidup

perusahaan/organisasi/ lembaga, dan sebagainya.

Publik yang dimaksud di dalam PR adalah kelompok orang yang menjadi

sasaran. Maksudnya kelompok atau publik yang terkait dalam pelaksanaan fungsi PR

itu. Di dalam PR dibedakan adanya dua macam publik yang menjadi sasaran, yakni

Internal Public Relations dan Eksternal Public Relations. PR internal adalah seluruh

jajaran personil dalam organisasi dari top manajemen sampai dengan lapisan yang

terbawah, vertikal, horisontal maupun diagonal. Sedangkan PR eksternal adalah

pribadi atau kelompok publik yang terkait dalam suatu kegiatan PR yang merupakan

pelaksanaan fungsi PR.

1. Seratus ( +100 ) tahun Perkembangan Public Relations

Dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun terakhir ini, PR telah mengalami

perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Perkembangan PR di setiap negara itu

ternyata tidak sama, baik dalam hal bentuk maupun kualitasnya. Hal ini dibuktikan

dari hasil penelitian IPRA (International Public Relations Association) yang setiap

tahun mengadakan Kongres PR. Proses perkembangan PR itu banyak ditentukan oleh

munculnya situasi kompleks dan kesadaran masyarakat terhadap situasi yang

kompleks tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, PR dan falsafahnya, situasi seperti sekarang ini

negara kita dapat dikatakan sedang memasuki masa transisi ke arah negara

demokrasi. Sebenarnya tepat kalau dalam penanganannya, PR diikutkan agar bisa

terlibat masuk. Mengapa begitu? Segala macam kegiatan menerapkan falsafah PR

yang intinya mengangkat martabat manusia. Tidak ada pribadi yang dapat begitu saja

diabaikan. Semua pihak dan masing-masing orang ditempatkan pada proporsi yang

tepat demi kepentingan bersama.
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Maka untuk menyikapi PR itu sendiri, kita perlu memperhatikan berbagai

perkembangan yang kita hadapi secara jujur, teliti, objektif, transparan, benar dan

pasti (exact). Contohnya, secara umum yang bisa kita amati adalah perkembangan

IPTEK yang begitu dahsyatnya. Secara konkrit di dalam bidang pendidikan,

pengetahuan medis informasi, profesionalisasi, SDM, politik, dsb. Mau tidak mau,

semua mengalami perubahan pada berbagai bidangnya, dan secara jujur kita semua

pasti mengalami rasa tegang tersendiri.

Bilamana kita mencermati kehidupan bermasyarakat maupun organisasi di

dalam dunia bisnis yang menjadi dasar untuk berkembang dan mengadakan

perubahan, kita masih banyak berdalih malu kalau tidak berkembang dalam

menghadapi situasi yang kompleks dewasa ini. Padahal sesuai dengan fungsi PR,

perubahan dan perkembangan itu haruslah didasarkan pada pandangan yang sungguh

tepat dan benar dalam mengatasi problem yang komplek serta dibutuhkan kesadaran

untuk menghadapi persoalan tersebut.

Oleh karena itu bagi seorang PR, masukan atau input dari publik yang

bersifat positif maupun negatif itu sangatlah penting. Maka opini publik tersebut

perlu diciptakan. Demikian juga perlu dicari keseimbangan dalam relasi ke luar

maupun ke dalam yang dapat menumbuhkan reaksi atau output guna menciptakan

opini publik yang sangat berarti dan diperlukan bagi perkembangan organisasi, maka

sebaiknya kita tidak perlu takut mendapat kritik. Akan lebih baik lagi bila kritik

tersebut benar-benar merupakan kritik yang membangun.

Marilah kita tinjau dari segi falsafah dan perkembangan PR, dengan tahun-

tahun perkembangannya yang sangat penting diperhatikan, terutama bagi kita yang

ingin mempelajari dan menerapkan PR dalam tugas pekerjaan dan kehidupan kita

sehari-hari. Mengapa? Karena perkembangan sejarah kehidupan saja belum cukup,

kita juga harus melihat sejarah kehidupan organisasi di mana kita bekerja. Terutama

karena kita telah seratus tahun lebih ketinggalan. Tetapi bila kita mau mengevaluasi

kehidupan kita, kita sudah melaksanakan PR sejak dilahirkan. Marilah kita cermati

apa yang terjadi dalam perkembangan PR.
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Dalam sejarahnya, PR itu dilahirkan oleh perintis, sekaligus pelopor yang

kemudian diangkat sebagai The Father of Public Relations, yaitu Ivy Ledbetter Lee

yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika

Serikat dengan sukses. Berikut ini digambarkan kronologi perkembangan PR di

negara-negara barat.

Abad ke 19 : Public Relations di Amerika dan Eropa merupakan Program

Studi yang mandiri, didasarkan pada perkembangan IPTEK.

1865-1900 : publik masih dianggap bodoh

1900-1918 : publik diberi informasi dan dilayani

1918-1945 : publik diberi pendidikan dan dihargai

1925 : Di New York, Public Relations, sebagai Pendidikan Tinggi -

resmi

1928 : Di Belanda, memasuki Pendidikan Tinggi, dan minimal di

fakultas sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu banyak

diadakan kursus-kursus yang bermutu.

1945-1968 : publik mulai terbuka dan mengetahui banyak

1968 : Di Belanda mengalami perkembangan pesat. Lebih ke arah

ilmiah, dikarenakan oleh penelitian yang kontinu.

Di Amerika perkembangannya lebih ke arah Bisnis.

1968-1979 : publik dikembangkan di berbagai bidang

1979-1990 : profesional/internasional memasuki globalisasi dalam

perubahan mental dan kualitas.

1990- sekarang : - perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang,

sikap dan pola perilaku secara nasional/internasional

- membangun kerjasama secara lokal, nasional,

internasional
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- saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya,

IPTEK sesuai kebutuhan era global/informasi.

2. Public Relations Modern

Dengan pesatnya perkembangan demokrasi, menyebabkan pergeseran-

pergeseran atau pergoncangan-pergoncangan hebat di dunia ini. Pergeseran-

pergeseran yang mengakibatkan perubahan dan perkembangan yang luas, tidak saja

dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, sosial, pertahanan, pendidikan dan

sebagainya.

Sejalan dengan perkembangan itu komunikasipun dituntut untuk lebih maju

lagi, sehingga kegiatan public relations-pun semakin banyak dipergunakan, banyak

dipelajari dan diteliti.

PR dari berbagai organisasi, perusahaan ataupun instansi-instansi dalam

masyarakat mendapat tugas untuk senantiasa mengikuti dan menganalisa masalah-

masalah yang timbul, baik dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari publiknya.

Masalah-masalah yang timbul akibat adanya pergeseran-pergeseran dan

kegoncangan-kegoncangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perkembangan tersebut mendorong lahirnya PR dalam bentuk modern di Amerika

Serikat. PR yang tadinya merupakan kegiatan “tanpa disadari”, kini sudah menjadi

suatu profesi, suatu ilmu pengetahuan yang diselidiki dan diteliti secara khusus.

Pada tahun 1906 sebuah industri besar di Amerika meminta Ivy Lee untuk

menjadi jujur bicara dalam hubungan antara perusahaan itu dengan publik dan badan-

badan lainnya. Karena itu Ivy Lee dianggap sebagai pelopor PR modern.

PR yang lebih efektif lagi telah dilaksanakan pula oleh Arther Page didalam

American Telephone & Telegraph yang dipimpinnya. Disini kegiatan PR diarahkan

pada soal-soal yang menyangkut hubungan antara perusahaan dengan para

pegawainya, dengan para langganannya, dengan publiknya yang terkait serta

dilengkapi dengan pedoman-pedoman kerja.
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Sejalan dengan pesatnya perkembangan perniagaan dan perdagangan serta

industri-industri, yang mengakibatkan adanya persaingan yang hebat diantara para

pengusahanya modernisasi PR melahirkan pula adanya periklanan dan publisitas

yang lebih baik lagi.

Tidak saja para pedagang kecil menggunakan periklanan dan publisitas,

bahkan pedagang-pedagang besar atau industri-industri raksasapun melaksanakannya.

Kemajuan penggunaan PR yang lebih pesat lagi tampak sesudah Perang Dunia II.

Kegiatan PR tidak saja dipergunakan di bidang perdagangan dan industri atau

dibidang profesi, melainkan departemen-departemen pemerintahpun mulai

mempraktekkannya. Mereka menggunakan PR untuk membina dan memelihara

pengertian bersama antara organisasi-organisasinya dengan masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, penggunaan PR dipelopori oleh George Creel

pada masa pemerintahan Wilson di Amerika. Presiden Wilson pada saat itu

menugaskan Creel untuk memimpin panitia yang bergerak dalam bidang Public

Information. Didalam panitia tersebut bekerja pula seorang ahli pertanian yang

tertarik pada bidang pers, Edward L. Bernays. Bernays merupakan orang pertama

yang memberikan kuliah tentang PR, yaitu di Universitas New York. Dengan adanya

perkembangan tersebut, semua badan pemerintahan dan industri ataupun perdagangan

mulai menyadari akan pentingnya PR. Karenanya timbul kebutuhan akan orang-ornag

yang khusus memiliki pengetahuan di bidang PR.

Atas dasar keperluan itu, orang mulai memikirkan perlunya pendidikan di bidang PR.

Timbul pemikiran-pemikiran untuk mendidik para calon Public Relations Officer,

dimana diajarkan pengetahuan dasar-dasar kepemimpinan dan keterampilan dalam

melaksanakan PR secara efektif.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka didirikanlah program studi PR di

berbagai akademi atau universitas. Tidak saja di luar negeri, melainkan di

Indonesiapun kini mulai dibuka pendidikan dalam bidang PR dibeberapa akademi

ataupun universitas.
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Dari program studi PR ini pula lahir Public Relations spesialis dalam bidang

organisasi atau perusahaan yang akan kita pelajari lebih mendalam lagi dalam buku

ini.

D. Falsafah Public Relations

PR merupakan falsafah sosial manajemen yang diterapkan pada

kebijaksanaan, dan pelaksanaannya melalui interpretasi yang peka atas berbagai

peristiwa berdasarkan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan publiknya, untuk

menumbuhkan saling pengertian dan etiket baik.

PR juga merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari kegiatan

usaha atau bisnis. Edward L. Berneys dalam bukunya Public Relations menyatakan

bahwa PR mempunyai tiga macam arti, yaitu:

1. Memberi informasi kepada masyarakat.

2. Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku

masyarakat terhadap lembaga, demi kepentingan dua belah pihak.

3. Usaha untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga

dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya.

Empat Unsur Falsafah dari Definisi Public Relations adalah sebagai berikut:

1. PR merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial

2. PR merupakan perwujudan falsafah tersebut pada tataran kebijaksanaan

3. PR merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan

kebijakan itu dengan menjelaskan, menginformasikan, mempertahankan

atau mempromosikannya kepada publik, sehingga tercipta saling

pengertian dan etiket baik.

4. PR merupakan suatu cara pendekatan untuk menciptakan opini publik.
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Sedangkan empat unsur falsafah Public Relations yang berpengaruh di bidang teori

dan praktek adalah sebagai berikut:

1. PR sebagai upaya mempengaruhi kemauan individu, golongan, atau

masyarakat yang menjadi sasaran, dengan maksud mengubah pikiran,

pendapat publik, bisa oleh pemerintah secara umum.

2. PR ditujukan untuk mendorong atau memajukan usaha-usaha di bidang

ekonomi. Falsafah ini dipakai oleh badan usaha ekonomi yang mencari

keuntungan.

3. PR dengan menggunakan pengetahuan yang luas dan bijaksana bisa

dipergunakan dalam pencapaian tujuan.

4. Misi PR yang perlu disampaikan pada masyarakat (yang dimaksud misi

di sini arah tujuan dari fungsinya) diintegrasikan dengan kebutuhan

publik.

Bagaimana PR dari sebuah konsep dan selanjutnya menjadi profesi? Ini

berkat perjuangan para pelopor PR, terutama Ivy Ledbetter Lee yang diangkat

sebagai The Father of Public Relations. Tahun 1906, ia berhasil menanggulangi

kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat "The Pennsylvania Railroad

Company". Apa yang diperjuangkan Lee terhadap kemanusiaan yang tepat, benar,

dan adil itu?

 Lee mendesak mengubah "tradisional", yang tidak tepat dirahasiakan,

diubah ke arah penjelasan.

 Jawaban kepada wartawan harus jujur, adil, objektif, transparan sehingga

masyarakat mempunyai "kepercayaan".

Adapun gagasan, pemikiran dari Lee dalam mengadakan perbaikan,

pembaharuan itu di namakan: Declaration of Principle. Intinya, publik tidak dapat

diabaikan oleh manajemen industri; publik tidak boleh dianggap bodoh oleh Pers. Inti

dalam falsafah PR yang harus diterapkan pada setiap kegiatan perlu diperhatikan,
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apakah sekaligus mengangkat "martabat manusia", memanusiakan sesama kita,

siapapun dan bagaimanapun.

Sebenarnya, untuk menerapkan falsafah tersebut dalam kehidupan sehari-hari,

banyak hal yang bisa kita laksanakan. Kalau kita mencoba mengevaluasi diri, apa

yang kita lakukan jika kita memasuki lokasi dan ruang kerja kita? Apakah juga

memperhatikan sesama karyawan, melihat satpam, apakah sempat menatap sesaat,

syukur mengangguk atau memberi senyum? Sebenarnya dalam waktu yang sama bisa

berbuat sesuatu atau tidak, semua tergantung pada kualitas, pada mentalitas diri

sendiri. Apakah ada rasa dan terbiasa untuk menghargai orang lain, memanusiakan

mereka. Yang duduk atau berdiri di pintu masuk itu bukan patung dan tidak dianggap

patung, maka dengan penuh perhatian, kita mesti menatap dan syukur memberi

senyum atau sapaan.

Dengan cara demikian itu, sebenarnya kita sudah melaksanakan falsafah PR,

yakni "mengangkat martabat manusia". Tentu masih banyak hal yang terjadi dalam

kehidupan sehari-hari, tanpa kita harus mengeluarkan uang, namun sudah

memberikan suasana yang menyenangkan, kerja sama kita juga akan menjadi lebih

baik.

Jadi siapapun, kalau kita mau bisa memiliki S-3, tanpa biaya namun dengan

disertai hati dan perhatian terhadap sesama, kita nguwongke (meng-orangkan), tidak

menganggap orang lain bodoh, orang lain lebih rendah, dsb. Untuk menerapkan

falsafah PR, kita bisa mulai dengan S-3, "Semangat Suka Senyum". Ini akan menarik

banyak orang. Kita akan disenangi banyak orang, relasi kita mudah dibangun.

Semakin banyak relasi, semakin sukses fungsi PR kita, dan artinya organisasi kita

semakin menjadi berkembang maju.

Marilah kita kembali mendalami pelopor PR kita, Ivy Ledbetter Lee.

Bagaimana PR menjadi konsep dan selanjutnya menjadi profesi? Ini semua

merupakan perjuangan yang gigih dari Ivy Ledbetter Lee yang diangkat sebagai The

Father of Public Relations. Tahun 1906 ia berhasil menanggulangi kelumpuhan

industri batu bara di Amerika Serikat dengan sukses. Di samping Ivy Ledbetter Lee
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masih ada beberapa tokoh lain yang menjadi pelopor PR, seperti Paul Garret T.J.

Ross, Erick Johnson, Arthur W. Page, Carl Byois dan Verne Bernett dll.

Kegiatan Lee di bidang PR dimulai tahun 1906. Pada waktu industri batu bara

di Amerika mengalami pemogokan. Waktu itu, Lee adalah wartawan. Dengan

pemogokan di industri itu, timbul gagasan dalam diri Lee bagi keuntungan kedua

belah pihak, yakni industriawan dan para pekerja. Pikiran Lee ditawarkan dengan

mengajukan dua syarat berikut:

Syarat I : Lee diperkenankan duduk dalam top manajemen

Syarat II : Lee diberi wewenang penuh untuk memberi informasi kepada pers

tentang semua fakta.

Syarat yang pertama pada waktu itu dianggap sebagai hal yang revolusioner

karena saat itu orang-orang yang menyelenggarakan publikasi dijauhkan dari pucuk

pimpinan industri besar di Amerika Serikat. Syarat yang kedua, yakni bahwa semua

kegiatan dan kejadian dalam industri diberitahukan kepada publik, merupakan hal

unik. Namun demikian tawaran Lee tersebut diterima juga.

Pikiran Lee yang ditampilkan itu dinamakan: Declaration of Principle yang

mengandung asas bahwa publik tidak dapat diabaikan oleh manajemen industri, atau

dianggap bodoh oleh pers. Lee menegaskan bahwa di kantornya tidak terdapat hal-hal

yang bersifat rahasia, semuanya bersifat terbuka.

Dengan sikap jujur Lee, telah terungkap rahasia yang menyelimuti perusahaan

besar dalam hubungannya dengan masyarakat. Penanggulangan pemogokan di

pabrik-pabrik dan mengenai hubungannya dengan pers.

Karena sikap dan cara yang ditunjukkan Lee itu, para wartawan menyiarkan

beritanya dengan seksama, objektif, dan lengkap. Dan, inilah kebijaksanaan dari Lee.

Karena Lee berkeahlian sebagai wartawan, maka ia pasti memahami seluk-beluk

pers dan jurnalistik secara kuat. Hal yang demikian itu mempunyai arti yang cukup

besar bagi seorang Public Relations Officer (PRO)
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Pada waktu Lee mengatasi kesulitan yang dialami The Pennsylvania Railroad

Company, dia mendesak pimpinan perusahaan untuk mengubah tata cara

“tradisional”. Maksudnya, yang biasa dirahasiakan itu hendaknya menjadi terbuka

dan wartawan diberi jawaban, penjelasan secara jujur, objektif, sehingga memberi

kepuasan. Pada waktu itu, meskipun permintaan Lee mengejutkan pimpinan,

akhirnya permintaan Lee itu dikabulkan. Pekerjaan Lee berhasil dengan sukses, para

wartawan menulisnya justru dengan sangat berhati-hati. Ternyata masyarakat

menaruh kepercayaan kepadanya, maka mereka juga memberi penilaian jujur dan

adil.

Tahun 1914, Lee diangkat menjadi penasehat dari John D. Rockefeller, Jr.

Kemudian, Lee memberi nasehat yang sangat bernilai bagi kemajuan dan

perkembangan perusahaan multi jutawan di seluruh dunia itu. Dari keberhasilannya

itulah oleh para ahli PR ia diakui sebagai pemrakarsa, perintis, pembina, dan

pemraktek konsep PR. Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang pertama yang secara

khusus menggunakan istilah publicity dan advertising sebagai kegiatan PR.

Bagi seorang PR, sangat penting diperhatikan dan diterapkan dalam

kegiatannya bahwa PR itu harus melekat pada dua aspek yang hakiki. Hal itu tidak

bisa tidak harus ada. Jadi apabila tidak ada salah satu dari kedua aspek tersebut,

kegiatan atau lembaga tersebut bukan “PR”. Kedua aspek tersebut adalah sebagai

berikut:

Pertama : Sasaran PR adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal

adalah orang-orang yang berada atau tercakup dalam organisasi, seluruh

karyawan dari top manajemen sampai seluruh jajaran terbawah. Sedangkan

publik eksternal adalah orang-orang di luar organisasi yang terkait dan

yang diharapkan akan ada hubungannya.

Kedua : Kegiatan PR adalah komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik. Ini

berarti bahwa di dalam penyampaian informasi, baik kepada publik

internal maupun publik eksternal, harus terjadi umpan balik. Dengan

demikian setiap kali melakukan kegiatan PR, sekaligus menciptakan opini
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publik sebagai efek komunikasi yang dilakukan. Opini publik

menyenangkan kedua belah pihak.

Kalau memperhatikan dua aspek tersebut dalam melaksanakan kegiatan PR,

nyata sekali bahwa kita sehari-hari menerapkan aspek tersebut. Kita secara kontinu

menumbuhkembangkan relasi. Padahal, semakin kita banyak relasi PR kita akan

semakin sukses. Kenapa? Dengan relasi yang semakin kita pupuk tersebut, kita akan

dengan mudah memunculkan opini publik yang masuk. Dan, ini artinya perbaikan

maupun perkembangan organisasi bisa lebih efektif. Organisasi akan lebih mudah

berkembangan, kebutuhan dan keinginan publik akan mudah direalisasikan secara

tepat. Namun bagi organisasi yang belum begitu mengenal apa itu PR, justru akan

merupakan kendala. Ada image bahwa PR itu merupakan saingan manajer. Berkaitan

dengan hal ini, akan menjadi lebih jelas jika nanti kita membicarakan definisi maupun

fungsi PR.

Marilah kita mencoba terbuka mempraktikkan PR di era global sekarang ini.

Terutama dengan situasi yang ada sekarang, di mana situasi yang ada sekarang

sangat nyata, dan bisa dirasakan betapa merosotnya moralitas kita, tepatlah kalau

dalam kehidupan kita sehari-hari entah di bidang apapun bisnis, profit, non-profit,

pemerintah maupun swasta, masyarakat dengan level apapun, menerapkan falsafah

PR yang menyangkut martabat manusia, memanusiakan manusia, saling percaya-

mempercayai, dengan mendasarkan pada persyaratan mental PR, yaitu: kejujuran,

integritas dan loyalitas.

F. Fungsi Public Relations

Manajer atau pimpinan, politikus yang modern, seharusnya harus menjadi

semakin PR minded dan menyadari juga tidak dapat menentukan strategi yang tepat

bilamana tidak mendalami fungsi PR dan peraturannya. Maka dapat dikatakan bahwa

PR terlibat dan bersifat integratif dalam manajemen organisasi tempat ia bekerja. Hal

itu merupakan satu bagian dari satu nafas yang sama dalam organisasi tersebut. Dia

harus memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar serta mampu

mengkomunikasikannya sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai
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pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian pihak

lain mau dan tertarik dengan senang hati, serta merasa puas membangun relasi

maupun menggunakan produk atau jasanya.

1. Kesuksesan PR terletak pada apakah organisasi dan produk atau jasanya

diakui dan diterima publik.

2. PR secara terus-menerus mengadakan komunikasi atau dialog dengan

publik internal atau eksternal.

3. PR merupakan instrumen dalam manajemen yang dengan secara

kontinyu memberi informasi kepada kelompok publik terkait.

4. Informasi mengenai peraturan organisai dan tanggungjawab terhadap

apa yang dilakukan oleh organisasi.

5. PR merupakan fungsi manajemen, yang didasarkan pada analisisi

terhadap pengaruh yang kuat dari lingkungan, apa efek dan dampaknya

terhadap publik internal atau eksternal, peraturan yang setelah diolah

menjadi perencanaan yang konkrit untuk direalisasikan, demi

keuntungan dua belah pihak.

Masih banyak hal yang dapat disampaikan, namun hal ini sekadar untuk

memberi gambaran apa sebenarnya fungsi Public Relations itu?

a. Edwin Emery dalam bukunya Introduction to Mass Communications menyatakan

"The planned and organized effort of a company or institution to establish

mutually beneficial through acceptable communications relationship with its

various public" (Upaya yang terencana dan teroganisir dari sebuah perusahaan

atau lembaga untuk menciptakan hubungan-hubungan yang saling bermanfaat

dengan berbagai publiknya)

b. Pada dasarnya PR adalah:
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1) Merupakan kegiatan yang bertujuan memperoleh goodwill, kepercayaan,

saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada

umumnya.

2) Memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan

menguntungkan semua pihak.

3) Unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik, sesuai

harapan publik tetapi merupakan kekhasan organisasi/perusahaan. Sangat

penting bagaimana organisasi memiliki warna, budaya, citra, suasana yang

kondusif dan menyenangkan, kinerja meningkat, dan produktivitas bisa

dicapai secara optimal.

4) Usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau

perusahaan dengan publiknya, internal atau eksternal melalui proses timbal

balik, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat

berguna sebagai input bagi organisasi/perusahaan yang bersangkutan.

c. Kegiatan PR haruslah dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

d. Sukses PR dalam melaksanakan fungsinya, merupakan keterlibatan seluruh

individu dalam organisasi, masing-masing dalam tugasnya, mulai dari top dan staf

management sampai tingkat yang paling bawah dalam manajemen. Di sini

komuniakasi dan kerja sama sangat vital dalam pencapaian tujuan PR.

e. PR haruslah dimulai dari masing-masing organisasi, dan organisasi itu sendiri.

Apakah fungsi PR dilaksanakan secara saksama, maka dengan fungsi PR

tersebut, hubungan atau kerja sama, relasi dan kepercayaan antara organisasi dan

lingkungannya, kebutuhan publik, bisa terlayani dengan baik dan publik akan merasa

puas. Ini semua merupakan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut.

Bagi para ahli PR yang bergabung di IPRA dan yang telah berpuluh tahun

mempraktikkannya benar-benar menyadari bahwa PR itu merupakan instrumen yang

sangat penting dan urgen untuk perkembangan dan kemajuan organisasi sehingga

mampu bersaing, secara terus-menerus mengadakan re-creatie dan ini sangat penting
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untuk memberi citra baik organisasinya sekaligus menanamkan kepercayaan bagi

publiknya.

Mengapa citra baik organisasi bisa dipertahankan dan dikembangkan semakin

menjadi baik dan kepercayaan semakin besar? Dalam fungsinya, PR publik internal

secara terus-menerus diberi informasi mengenai peraturan, seluk beluk organisasi

atau perusahaan yang harus mereka ketahui dan menambah daya ikut memiliki dan

keterlibatannya semakin meningkat. Itu berarti meningkatkan tanggungjawab dari

masing-masing karyawan dengan sendirinya produktivitas meningkat. Apa itu

artinya? Kesejahteraaan mereka pun meningkat. Ketenangan, suasana kerja terjamin.

PR dalam fungsinya dan penerapan falsafah PR berusaha selalu mana yang bisa

melibatkan dalam pengambilan keputusan ini dilaksanakan, mengingat, kita tidak

bisa menganggap orang lain bodoh, semakin orang diberi kepercayaan semakin orang

menjadi bertanggung jawab.

Kalau itu semua dilaksanakan, berarti bahwa para karyawan diberi tahu dan

mengerti problem apa saja yang dihadapi organisasinya. Itu berarti bisa dikatakan

oleh masing-masing karyawan, "problem apa yang kita/saya hadapi?" Dengan

komunikasi yang tepat dan benar serta pendekatan yang penuh kepercayaan, akan

memotivasi dan menyadarkan para karyawan ikut melibatkan diri dalam mengatasi

problem tersebut. Jelas karena kesadaran tersebut, meskipun harus bekerja lebih

berat, namun bisa dilaksanakan dalam suasana kerja sama, bekerja bersama-sama

maka Public Relations secara kontinu meminimalisasi munculnya keluhan, konflik,

issu-issu dsb.

Fungsi Public Relations yang dilaksanakan dengan baik benar-benar

merupakan instrumen yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan,

budaya organisasi atau perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap

karyawan yang perlu pendekatan khusus, perlu dimotivasi dalam meningkatkan

kinerjanya, dll. Penting diperhatikan bahwa dalam PR, mengingat kembali falsafah,

pengertian, dan sejarah maupun fungsinya, menunjukkan bahwa pada PR berakar

pada pola pikir pragmatis dan harmonis, terutama dalam meminimalkan konflik,
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dengan menggunakan pendekatan, komunikasi timbal balik akan sangat membantu

menemukan strategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi!

PR menyadari bahwa komunikasi yang baik dan etis serta hubungan

manusiawi yang benar-benar manusiawi merupakan instrumen dalam mengatasi

hubungan yang tegang ataupun sampai terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena

adanya pengertian. Dan, dengan komunikasi itu menjadi muncul adanya saling

pengertian dan kepercayaan. Artinya mengakui bila ada kesalahan, kekeliruan, tetapi

menyadari bahwa ada kemungkinan untuk mengadakan perbaikan demi

perkembangan yang akan lebih menguntungkan semua pihak. Dalm hal ini jaminan

yang terhandal ialah "saling adanya keterbukaan".

PR sebagai "jalan penengah" antara organisasi dan publik internal atau

eksternal. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa fungsi PR adalah memelihara,

mengembangtumbuhkan, mempertahankan adanya komunikasi timbal-balik yang

diperlukan dalam menangani, mengatasi problem yang muncul, atau meminimalkan

munculnya problem. PR bersama-sama mencari dan menemukan kepentingan

organisasi yang mendasar, dan menginformasikan kepada semua pihak yang terkait

dalam menciptakan adanya saling pengertian, yang didasarkan pada kenyataan,

kebenaran dan pengetahuan yang jelas dan lengkap dan perlu diinformasikan secara

jujur, jelas, dan objektif (S. Black en Melvin L. Sharpo)

G. Proses Kerja PR

Pelaksanaan suatu aktivitas bukanlah hal yang mudah. Tidak semua orang PR

sebagai orang “top” dalam melaksanakan fungsi-fungsi PR yang begitu kompleks

karena menyangkut berbagai macam publik maupun banyak faktor yang perlu

mendapat perhatian. Maka mempraktekkan fungsi PR sebenarnya bukan hanya

melaksanakan “satu” kegiatan saja tetapi pada kenyataannya mengandung

“bermacam-macam” yang nota bene semua perlu mendapat perhatian. Dari berbagai

macam kegiatan tersebut hanya sebagian saja yang tampak jelas bisa dipersiapkan

secara bertahap.
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Untuk jelasnya suatu pelaksanaan fungsi PR memerlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berbagai keahlian yang dapat diandalkan

2. Orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya

3. Pengawasan dan koordinasi

4. Perhatian terhadap setiap detil

5. Dilaksanakan secara profesional

Maka dapat dikatakan: ‘bagaimana’ fungsi itu dilaksanakan mempunyai arti yang

sangat penting terhadap ‘apa’ fungsi tersebut. Jadi tidak cukup kalau itu hanya

direncanakan saja. Pelaksanaannya memerlukan suasana kondusif, saling terbuka

adanya percaya mempercayai yang penuh tanggung jawab. Tidak cukup dikatakan

‘ini baik’ tetapi mencari dan terbuka terhadap kemungkinan yang lain, yang disertai

kontrol secara etis.

H. Langkah Public Relations dalam Melaksanakan Fungsinya

1. Tujuan organisasi harus jelas, transparan, perlu diperhatikan perbedaan

antara teori dan praktek.

2. Peninjauan kembali, perlu duduk bersama dengan direksi, bersama-sama

mempertimbangkan, menggunakan komunikasi yang sehat dan etis,

demi pencapaian tujuan untuk keuntungan semua fihak.

3. Membuat konsep, kualitas produk atau jasa yang akan direalisasi dengan

segala sesuatu yang terkait termasuk sarana prasarana sehingga bisa

direalisasikan. Sudah sesuai dengan tujuan? Secara kualitatif telah ada

perhitungan sesuai kebutuhan.

4. Inventarisasi pelanggan, sudah sesuai dengan rencana? Dengan

perhitungan yang tepat dengan penggolongan pelanggan potensial, yang

cukup umum, yang baru mungkin memerlukan kekhususan?

5. Produk atau jasanya apakah sudah benar sesuai kebutuhan, keinginan,

harapan publik, dan pengguna jasa dengan memperhitungkan
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kemampuan, kepentingan organisasi atau perusahaan demi keuntungan

bersama.

6. PR sebaiknya perlu meminta kepada direksi untuk memberi pengarahan.

Hal ini penting supaya visi atau misi organisasi atau perusahaan tidak

terabaikan dan benar-benar tidak dirugikan dan justru memberi

kelangsungan hidupnya, karena hal ini merupakan kesejahteraan seluruh

organisasi dan dengan dampak positif ini kepercayaan publik akan

menjadi semakin meningkat.

7. Memberi kesempatan direksi untuk memberi idenya, usulan dan

terutama kritik. Ini sangat penting, pertama supaya benar-benar lengkap

semua kebutuhan diintegrasikan, sehingga semua pihak merasa puas,

tidak ada ganjalan, apa yang masih perlu disampaikan bisa diolah dan

diintegrasikan dalam kegiatan PR tersebut. Yang kedua dan hal ini tidak

kalah pentingnya dengan ide, usulan, pendapat dan apalagi kritik, yang

merupakan input sangat penting untuk mengadakan perbaikan,

perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan dari harapan kedua belah

pihak.

8. Mengambil inti dari pertemuan. Waktu itu sangat berharga, dan setiap

relasi, komunikasi yang baik dan etis akan membuat kita lebih matang

dan dewasa. Kita menyadari adanya saling membutuhkan,

ketergantungan untuk menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Maka,

pertemuan itu dilaksanakan dengan motivasi untuk mendapatkan hasil

yang lebih baik dan menguntungkan bagi semua fihak. Inti dari

pertemuan akan membuahkan hasil yang berkualitas, pencapaian tujuan

bisa menjadi optimal, membuat semua fihak puas, dan kesejahteraan

dengan sendirinya akan meningkat.

9. Memilih atau menggunakan media yang tepat. Apa itu artinya? Peka

terhadap lingkungan, mengerti dan menyadari kekuatan organisasi atau

perusahaan, perhitungan budget tidak meleset. Mengenal masing-
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masing keunikan media dan bagaimana penggunaannya, diperuntukkan

untuk apa, memperhitungkan jarak atau frekuensinya, dst.

10. PR itu mendengarkan, memperhatikan, menghargai, mempercayai lewat

ide, pendapat, usul, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik dan masih

banyak yang lain. Apa itu maksudnya? Seorang PR harus memiliki

kepekaan, kedewasaan, dan kematangan. Maka dengan persyaratan

dasar dan persayaratan mental, PR akan membentuk pribadinya menjadi

semakin matang, semakin dewasa, dan semakin profesional di

bidangnya.

Ingatlah persyaratan dasar Public Relations berikut ini:

a. Kemampuan untuk mengamati, menganalisis persoalan

b. Kemampuan menarik perhatian

c. Kemampuan mempengaruhi pendapat

d. Kemampuan menjalin hubungan.

Jika seorang PR memiliki persyaratan dasar tersebut, maka akan sangat membantu

dengan sukses dalam melaksanakan fungsi PR. Namun kami menyadari bahwa itu

semua melewati proses panjang, namun kalau kita menyadari betapa pentingnya

fungsi PR dalam masa demokrasi ini, bangsa Indonesia akan terbantu untuk

menemukan strategi dalam menangani atau mengatasi segala macam problem yang

muncul di masyarakat maupun dalam pemerintahan kita.

Sedangkan persyaratan mental Public Relations adalah:

a. Kejujuran

b. Integritas

c. Loyalitas

Kalau kita semua mau menyadari apa itu fungsi PR, tidak akan ada alasan

untuk takut atau menghalangi munculnya ahli-ahli PR profesional di Indonesia ini.
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Justru saling membantu, mendorong, memberi kemudahan bagaimana Indonesia bisa

memiliki PR yang handal dan benar-benar profesional. Tetapi jangan justru merasa

tersaing oleh PR karena kita sudah memiliki Humas sedemikian lama, puluhan tahun.

Barang siapa takut mengadakan perubahan tidak akan pernah berkembang, dan inilah

sifat dari PR. "Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi PR"

Marilah kita didik anak-anak bangsa kita agar menjadi orang-orang yang

eksploratif, artinya: memiliki sikap dan sifat kreatif, inisiatif, inovatif, proaktif, dsb.

Yang nomor satu bukanlah menghitung-hitung finansial. Memang hal itu penting,

tetapi finansial itu bukan nomor satu. Didiklah anak bangsa kita agar menjadi orang-

orang yang berjiwa wiraswasta dan wirausaha. Artinya mereka harus berani

menciptakan sesuatu, pekerjaan, dan pasti finansial akan datang. Tetapi ciptakan

pekerjaan dulu, jangan uangnya lebih dulu! Kita akan bisa macet di jalan! Marilah hal

ini kita cermati untuk diterapkan dalam kehidupan kita supaya bangsa dan negara kita

menjadi negara yang benar-benar sejahtera, damai, rukun karena adanya saling

pengertian. Ingatlah falsafah PR "mengangkat martabat manusia".

Langkah terakhir dari Public Relations yaitu bersikap loyal terhadap

karyawan, terbuka untuk membangun kerjasama. Ingatlah pesan Lee, jangan sampai

kita mengabaikan karyawan. Suatu organisasi tanpa karyawan tidak akan ada artinya.

Kita sebenarnya saling membutuhkan. Kita harus terbuka untuk kerja sama,

membangun kerja sama dengan segala konsekuensinya. Jangan lupa bahwa kita pada

akhirnya akan memetik buahnya. Semakin orang dimengerti, dipercayai, diperhatikan

dst, orang pasti akan semakin bertanggungjawab. Dan, inilah "kunci" PR. Kalau

karyawan kita bertanggungjawab, jelas akan mengurangi pengawasan. Mereka sudah

termotivasi dari dalam dirinya. Dengan sendirinya, produktivitas akan meningkat,

organisasi diuntungkan, karyawan puas karena organisasi memperhatikan, memenuhi

kebutuhan mereka Take and Give.
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I. Tugas Public Relations

Untuk lebih mudah dan jelasnya, penjelasan ini akan kami bagi menjadi lima

bagian meskipun sebenarnya semuanya merupakan satu kesatuan tak terpisahkan.

Namun bisa juga pada setiap kegiatan, bobotnya tidak sama dalam pelaksanaannya.

Lima pokok tugas Public Relations sehari-hari:

1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi secara

lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik, supaya publik mempunyai

pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, serta kegiatan

yang dilakukan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan keinginan dan harapan

publik internal atau eksternal. Dan, memperhatikan, mengolah, mengintegrasikan

pengaruh lingkungan yang masuk demi perbaikan dan perkembangan organisasi.

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau

masyarakat. Menjalankan dan bertanggungjawab terhadap kehidupan kita

bersama dengan lingkungan. Karena mereka ikut menentukan kehidupan

organisasi apabila kita tidak saling mengganggu, maka perlu diajak berunding,

demi kebaikan semua pihak tak ada yang dirugikan. Sebagai contoh, lingkungan

tidak diganggu.

Dengan suara yang membuat lingkungan menjadi kurang merasa tenang.

Mungkin bau-bau yang bisa mengganggu kesehatan kita, dsb. Untuk semua itu

sebaiknya mereka dapat dilibatkan dalam pembicaraan cara mengatasi hal yang

semacam itu, sehingga mereka merasa diperhatikan dan dimanusiakan. Hal

tersebut akan memberi dukungan organisasi dalam perkembangannya dan

merupakan masa depan kehidupan bagi organisasi.

Mengapa bagi PR lingkungan tersebut perlu mendapatkan perhatian? Karena,

perubahan lingkungan itu terjadi sangat cepat. Ini berarti bahwa organisasi harus

mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi dan berpengaruh terhadap

produk atau jasa organisasi maupun suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi. Mau

tak mau organisasi harus selalu siap mengadakan perbaikan, dan ini berarti
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mengalami perubahan yang membawa perkembangan. Karena perubahan

lingkungan tersebut, maka wajar bila lalu memunculkan problem yang harus

diatasi.

Trend yang muncul dianalisis, diolah, kadang-kadang diperlukan tim ahli,

sehingga bisa diatasi dengan tepat dan benar dan menguntungkan bagi semua

fihak. Di sini penting untuk mendengar, mencari informasi, membaca, juga

mengadakan interview bagi orang atau kelompok yang terkait. PR secara terus-

menerus menjaga citra baik organisasinya dan mendapatkan dukungan kuat dari

lingkungan.

Bagaimana sikap PR terhadap peraturan kebijakan organisasi dan sebaliknya?

Kedua peraturan atau kebijakan PR maupun organisasi itu harus dapat

berkembang sejalan. Pertama-tama manajemen perlu menyadari dan menaruh

perhatian terhadap pengaruh perubahan dan perkembangan yang diusulkan oleh

PR menyangkut kepemimpinan dalam strukturnya.

Untuk itu perlu dianalisis macam-macam perubahan yang menyangkut

perkembangan terhadap pelaksanaan kepemimpinan. Perlu menentukan strategi

dan bagaimana mengkomunikasikannya kepada publik internal atau eksternal

demi kontinuitas organisasi.

Perlu ada perencanaan yang terencana, bagaimana dapat direalisasikan, siapa dan

apa saja yang harus dilakukan, kapan harus terjadi, dan bagaimana kelanjutannya

dan berapa besar dananya. Peraturan PR dalam fungsi ditujukan untuk

merealisasikan apa yang menjadi persetujuan organisasi, dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab, bila perlu mendukung pelaksanaan tersebut dengan

kegiatan yang diperlukan. Karena bisa terjadi perubahan peraturan tersebut ada

yang mungkin akan menolaknya. Yang perlu dipertahankan dan tak boleh

diabaikan adalah bahwa citra organisasi harus justru menjadi lebih baik dan lebih

kuat.

3. Memperbaiki Citra Organisasi
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Bagaimana, terletak dimana citra organisasi kita? Citra yang bagaimana? Bagi

PR, menyadari citra yang baik tidak hanya terletak pada bentuk gedung,

presentasi, publikasi, dst. Tetapi terletak pada, (1) bagaimana organisasi bisa

mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan

perkembangan secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol,

dievaluasi. (2) dapat dikatakan bahwa citra tersebut merupakan gambaran

komponen yang kompleks.

Tidak mungkin citra/image/gambaran itu hanya menunjukkan adanya satu gambar

yang jelas saja. Andaikan saya mau menganalisis citra/image/gambar saya, maka

akan muncul berbagai komponen seperti berikut ini.

a. Bagaimana saya ini menurut saya sendiri?

b. Apa yang saya pikirkan dari relasi saya, bagaimana saya ini?

c. Apa yang dipikirkan relasi saya mengenai saya?

d. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya pikirkan mengenai dia?

Di sini menunjukkan adanya citra/image secara langsung. Atau, citra yang telah

dipengaruhi, citra yang mendapat berbagai pengaruh. Nah, kalau seorang sudah

bisa mendapat berbagai macam atau bentuk gambaran atau citra, apalagi citra

organisasi.

Citra organisasi bisa merupakan citra dari pimpinan, ada citra yang menjadi

keinginan, harapan, dsb. Maka citra yang bisa mendapat kepercayaan adalah citra

dari kenyataan identitas organisasi.

4. Tanggung jawab sosial. PR merupakan instrumen untuk bertanggungjawab

terhadap semua kelompok yang berhak terhadap tanggung jawab tersebut.

Terutama kelompok publik sendiri, publik internal, dan pers. Yang penting

diusahakan bahwa seluruh organisasi bersikap terbuka dan jujur terhadap semua

kelompok atau publik yang ada hubungannya dan memerlukan informasi. Itulah

mentalitas dan budaya mereka atau organisasi, apabila mau mendapat

kepercayaan publik, dan masyarakat pada umumnya. Suatu organisasi
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mempunyai kewajiban adanya usaha untuk pelayanan sosial yang harus menjadi

tanggung jawab, "pintu terbuka".

5. Komunikasi

PR mempunyai bentuk komunikasi yang khusus, komunikasi timbal-balik. Maka,

pengetahuan komunikasi menjadi modalnya. Dalam fungsinya, komunikasi itu

sentral. Yang juga perlu untuk dimiliki adalah pengetahuan manajemen dan

kepemimpinan, struktur organisasi.

Bagi Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi PR, pengetahuan PR itu

perlu dimasukkan di dalam kurikulum, mengingat PR merupakan multi disiplin

ilmu. Intinya pada PR Profesional. Dia yang membuat konsep mampu

menentukan strategi dalam menghadapi kesulitan, mengatasinya sampai tuntas,

sebagai penasihat, yang mampu mengetahui trend yang muncul. Mampu

mendampingi proses pelaksanaan fungsi PR

Inilah tugas PR sehari-hari, bagaimana harus menciptakan dan

menumbuhkembangkan relasinya. PR secara terus-menerus melaksanakan kegiatan

yang selalu dipengaruhi lingkungannya sebagai masukkan bagi organisasinya, dan

sebaliknya agar dapat memberikan dan menanamkan kepercayaan kepada publik

eksternal, dan bisa diterima dengan baik "be good and tell it!" Anne van der Meiden

sangat menekankan kepada para pelaku PR, bahwa untuk bisa dipercayai organisasi

perlu memiliki bentuk dan budaya organisasi yang khas, sehingga karenanya mereka

akan tetap dipercaya. Artinya, kerja sama bisa dipertahankan dan

dikembangtumbuhkan, karena hal ini merupakan masa depan dari organisasi tersebut.

"Memperhatikan" merupakan istilah yang begitu bagus, saya artikan dengan

‘memberi hati’. Memang kalau ini benar-benar dengan penuh kesadaran betapa besar

artinya, baik bagi yang memberi maupun yang menerima "to give and to take".

Dalam komunikasi, apabila kita saling memperhatikan dan mengerti, akan ada

semangat mendorong proaktif. Dan, setiap kali hal ini terjadi berarti saling memberi

kesempatan untuk berpartisipasi aktif namun bisa dibelokkan ke arah yang negatif.
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Oleh karena itu diperlukan keterampilan dan kemampuan berbicara, bertanya,

berkonfrontasi, aktif terlibat, jadi aktif dalam pembicaraan bisa tuntas dan sampai

pada suatu keputusan. Maka dari situlah program kerja bisa diproses sampai dengan

tuntas.

Meningkatkan relasi berarti juga bagaimana diusahakan agar setelah selesai

pembicaraan masing-masing merasa puas, dan hubungan satu sama lain semakin erat.

Karena merasa diperkaya, puas adanya suatu keputusan yang baik untuk kepentingan

bersama, sehingga akan mempererat hubungan antara yang satu dengan lainnya. Apa

yang dimaksud dengan kemampuan berbicara secara singkat bisa saya jelaskan di

sini, namun secara terurai akan kami jelaskan pada bab komunikasi dan PR.

1. Mampu menerima pembicaraan, dan selanjutnya menganalisis sehingga bisa

diolah.

2. Mampu mendengarkan, mendengar dengan mendengarkan jelas berbeda. Di

samping mendengarkan itu bersifat aktif, si pendengar juga mempunyai perhatian

terhadap berita dan pesan pada saat itu. Dari fihak yang didengarkan, merasa

dihargai, diterima, diperhatikan. Memungkinkan adanya kerja sama, saling bisa

diperkaya karena menambah informasi, dll. Besar manfaatnya untuk kelanjutan

berikutnya.

3. Mampu terlibat dalam informasi

Ini memang perlu pengetahuan yang seimbang, ada perhatian terhadap

lingkungan, terbuka untuk adanya kepedulian terhadap sesama dan lingkungan

hidup, memiliki sikap sosial, selayaknya sebagai "manusia yang bersifat sosial".

Kita tidak mungkin hidup sendirian di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk bisa

sampai pada tataran mampu "hidup bersama" dengan yang lain, kita memang

harus terlibat dengan banyak hal meskipun semua informasi tidak begitu saja

diterima. Perlu ada kebijakan, informasi sangat penting, tetapi harus disaring

sehingga kita tidak terombang-ambing oleh informasi yang tidak perlu kita sikapi,

tetapi sebaiknya kita mengetahui. Terutama di era global, era informasi ini,
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betapa derasnya informasi yang dapat digali tanpa henti. Justru di sini PR dalam

tugasnya sangat tepat untuk organisasinya. Itulah tugas yang harus

dipertanggungjawabkan demi masa depan organisasinya. Dan, tidak ketinggalan

dengan segala informasi yang mempunyai arti sebagai input untuk perbaikan

maupun perkembangan organisasinya.

4. Mampu bertanya

Memang benar bunyi peribahasa "malu bertanya sesat di jalan". Bertanya secara

tepat dan etis seperti diharapkan dari seorang PR itu mudah. Karenanya, kalau hal

ini diterapkan akan merupakan kekayaan, pengalaman, sehingga membuat

pergaulan menjadi luwes. Memang memerlukan sikap jujur, terbuka, mengenal

diri sendiri, dan ingin berkembang. Tentu latar belakang ikut membentuk sikap

dan mental kita, namun semua bisa diusahakan agar bisa terbuka, berani dan

menyadari manfaatnya untuk perkembangan diri sendiri maupun orang lain.

Pernah saya mengalami berdiskusi dengan para mahasiswa kami. Seringkali

macet, lebih senang pasif, pada umumnya kurang kreatif untuk berani bertanya.

Namun di masa reformasi ini sudah mulai banyak yang berani bertanya dan

berbicara. Itu suatu perkembangan. Memang sangat bisa dirasakan di negara

maju, bisa terpengaruh oleh lingkungan, mereka bertanya begitu bebas, nampak

tak ada hambatan dan tak ada paksaan, pertanyaan cukup berkualitas. Hal ini

pernah saya coba di berbagai negara maju dan di kota-kota besar yang berlainan.

Hasilnya kurang lebih sama, pada waktu diskusi sangat lancar dan banyak

masukan yang bermanfaat bagi masing-masing dan untuk kebersamaan. Mereka

juga saling bisa menghargai. Inilah yang dimaksud dengan PR dengan dasar

mentalitasnya: "jujur, integrasi, dan loyalitas." Dengan begitu, pengetahuan dan

pengalaman kita akan terus bertambah.

5. Mampu menyimpulkan

Hal ini sangatlah penting. Namun, perlu konsentrasi pada waktu kita

mendengarkan. Mengetahui permasalahan yang dikemukakan, cepat tanggap,

memiliki pengetahuan dan pengalaman, akan sangat membantu dalam membuat



43

kesimpulan. Justru dari kesimpulan tersebut kita akan bisa menindaklanjuti

dengan tepat. Bisa tepat apabila kita menyikapi pembicaraan tersebut dengan

objektif, transparan demi kebaikan, dan keuntungan semua fihak. Bekal semacam

itu sangat penting. Orang luar negeri merasa puas dan dipuaskan dengan

kesimpulan berkualitas dan bernilai itu. Kesimpulan semacam itu meruapkan

tujuan dari PR, untuk mengembangkan organisasi, memuaskan para karyawan

dan akan mendatangkan kesejahteraan bagi semua fihak. Dan, itulah masa depan

dan kelanjutan hidup dalam organisasi.

6. Mampu menginterpretasikan

Di sini perlu adanya kepercayaan. Percaya diri maupun ada kepercayaan kepada

yang lain, merasa diterima. Adanya keinginan untuk memberi masukan sesuai

dengan idenya, pengertiannya. Tidak takut andaikata disalahkan karena keliru

atau meskipun pengertiannya tidak sesuai dengan yang lain. Benar-benar hanya

ingin menyampaikan pendapatnya karena merasa dirinya sebagai kesatuan dalam

kelompok itu. Maka merasa wajib proaktif, ikut memikirkan hasil yang lebih baik

untuk semuanya. Menyadari bahwa masing-masing juga memiliki kelebihan

maupun kekurangan seperti dirinya. Maka, bisa menerima seperti apa adanya.

Dengan dasar mentalitas semacam itu, orang mampu dan terbuka untuk

menginterpretasikan sesuatu dalam kelompoknya untuk membangun relasi yang

semakin baik.

7. Mampu mengonfrontasikan diri

Tidaklah mudah dan tidak semua orang mampu mengonfrontasikan diri. Memang

perlu mengetahui kapan dalam situasi bagaimana, dengan tujuan apa. Jadi, perlu

atau tidak! Dasar dan tujuannya apa? Ini harus sejalan dengan fungsi PR, entah

kegiatan apapun dalam berkomunikasi harus tepat dan etis sehingga tetap bisa

menanamkan kepercayaan dengan tujuan mengembangtumbuhkan relasi dengan

publiknya, relasi dengan sesama karyawan, relasi dengan pimpinannya. Pendek

kata, secara keseluruhan relasi terhadap publik internal dan eksternal, dengan

memperhatikan dasar moralitas yang pada saat itu perlu mendapat peningkatan.
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Dengan mengatur diri semacam itu, konfrontasi diri akan memberi arti positif dan

menghasilkan relasi yang lebih baik dan berkembang karena adanya kepercayaan

yang justru menguat.

8. Mampu memotivasi/mengaktifkan

Dalam upaya memotivasi, PR memperhatikan faktor kemanusiaan. Maka falsafah

PR, yakni "mengangkat martabat manusia" menjadi sentral. Mulai dengan yang

sangat sederhana, yakni "memperhatikan", kepercayaan, kesempatan untuk

berkembang kreatif dan proaktif. Hal itu semua akan menumbuhkan motivasi

yang diperlukan. Dengan kesempatan tersebut semua orang berani dengan penuh

kesadaran mendisiplin diri, mengarah kepada tanggungjawab terhadap tugasnya,

produktivitas akan meningkat, pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Ini

berarti kelangsungan hidup organisasi dan merupakan kesejahteraan bagi para

karyawan. Inilah fungsi PR sehingga relasi dengan sesama karyawan meningkat

dikarenakan kerja sama mereka meningkat. Relasi dengan pimpinan semakin baik

karena mereka merasa diperhatikan, dipercayai, dan dampaknya kesejahteraan

mereka akan meningkat. Relasi eksternal meningkat karena rasa tanggung jawab

terhadap organisasinya, tanggungjawab terhadap masa depan organisasinya,

perkembangan, kemajuannya, semua pihak diuntungkan. Mengapa? Karena

karyawan bertanggung jawab, maka produk atau jasa akan menjadi semakin

berkualitas, para pengguna merasa puas, relasi semakin menjadi baik, dan

akhirnya akan menjadi semakin percaya terhadap organisasi tersebut.

Kode etik PR memberi ketentuan antara lain bahwa mereka yang berprofesi PR

haruslah dapat dipercayai. Publik harus bisa percaya tanpa merasa ragu-ragu.

Publik tidak boleh dibohongi entah lewat media apapun. Jadi semua informasi

yang dikeluarkan harus bisa dipercayai. Publik harus bisa dan diberi kemudahan,

keterbukaan untuk menyampaikan keluhan, kritik dan semacam itu, dan mendapat

tanggapan secara baik dan etis. Itu semua akan selalu mengingatkan PR dalam

melaksanakan fungsi atau tugasnya. Bagi PR feedback itu merupakan hal yang

sangat penting. Maka, haruslah diusahakan agar setiap komunikasi terbuka
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terhadap adanya feedback. Mengapa? Karena pertama membantu kejelasan

komunikasi yang dilakukan. Feedback merupakan umpan balik dari sesuatu yang

dikomunikasikan, memberi informasi mengenai pesan yang diterima. Tidak selalu

harus dengan kata-kata, secara non-verbal pun sudah bisa merupakan masukkan,

seperti misalnya "anggukan kepala" sebagai reaksi bagi si komunikator.

J. Dasar Pemikiran Public Relations dalam Manajemen

1. Pendapat umum (opini public) itu merupakan suatu kekuatan yang bisa merubah

tingkah laku orang. Karenanya public opini perlu dikendalikan melalui kegiatan

public relations.

2. Dalam suatu organisasi sering terjadi keresahan, konflik akibat kesalahan

komunikasi, public relations dapat menetralisirnya.

3. Adanya tanggung jawab seorang pemimpin akan suksesnya setiap program, agar

sukses suatu organisasi perlu suasana yang harmonis.

4. Dengan komunikasi yang baik orang mudah mentransfer ide.

K. Tujuan Public Relations Dalam Manajemen

1. Menciptakan agar semua orang:

a. Mengerti

b. Percaya

c. Bekerjasama

d. Membantu

2. Merebut Public Opini dengan:

a. Menggerakkan

b. Memperluas

c. Mengurangi/menetralisir.

Faktor Pendorong Perkembangan Public Relations

1. Perkembangan demokrasi

2. Kemajuan teknologi
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3. Perkembangan serikat pekerja.

4. Perkembangan sosial lainnya.

Sasaran, Tugas dan Kegiatan Public Relations dalam Manajemen

1. Internal Public Relations

a. Sasaran

1) Buruh/karyawan/pegawai

2) Organisasi/serikat pekerja

3) Pemegang saham

4) Keluarga karyawan

b. Tugas

1) Memupuk suasana yang menyenangkan

2) Menciptakan karyawan sebagai Public Relations

3) Menciptakan pelayanan yang baik.

4) Menimbulkan gairah kerja.

5) Menciptakan jiwa korp

6) Memperhatikan kesejahteraan karyawan.

7) Mengintegrasikan keluarga karyawan dengan perusahaan/instansi.

2. Eksternal PR

a. Sasaran

1) Masyarakat umum/konsumen

2) Penyalur

3) Pemasok

4) Organisasi kemasyarakatan

5) Opinion leader

6) Pers

7) Organisasi pengusaha/perusahaan.

8) Para ahli/pakar

9) Pejabat

10)Sumber daya manusia.
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11)Biro iklan.

b. Tugas

1) Memperluas relasi

2) Memperluas langganan

3) Memperkenalkan kegiatan

4) Menciptakan kondisi yang menguntungkan perusahaan.

5) Memonitor sikap masyarakat

6) Menciptakan penghargaan publik.

7) Memelihara hubungan baik dengan mass media.

3. Kegiatan

a. Menyelenggaran pertemuan (rapat, konggres, seminar, lokakarya, sarasehan,

temu wicara, temu karya, dan lain-lain).

b. Kontak pribadi

c. Membuat pusat informasi

d. Menyelenggarakan kegiatan publikasi melalui pers dalam bentuk:

1) Siaran pers

2) Konferensi pers

3) Pers tour

4) Kursus latihan wartawan

5) Sponsor artikel

6) Iklan (radio, TV,surat kabar)

e. Mengatur kegiatan protokuler

f. Dalam setiap kegiatan mempersiapkan pidato dalam rangka mempengaruhi

masyarakat/karyawan.

g. Membuat laporan rutin pada pemegang saham.

h. Menerbitkan majalah intern

i. Menerbitkan buku kenang-kenangan/buku harian.

j. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan pada anggota dalam bentuk:

1) Hiburan

2) Olah raga
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3) Wisata

4) Perumahan

5) Tempat ibadah

6) Koperasi

7) Asuransi

8) Hadiah-hadiah pada karyawan

k. Kegiatan pameran.

l. Sales promotion

m. Open house

n. Publikasi dalam bentuk:

1) Baliho

2) Spanduk

3) Poster

4) Leadfled

5) Booklead

o. Dokumen dalam bentuk:

1) Foto

2) Slide

3) Video/film

p. Demonstrasi

q. Menyelenggarakan tanggung jawab sosial pada masyarakat yang bersifat:

1) Tak terkait dengan tujuan perusahaan.

2) Terkait dengan tujuan perusahaan.

3) Kegiatan perusahaan/organisasi, tetapi bermanfaat bagi masyarakat.

L. Public Relations dan Public Opinion (Pendapat Umum)

Seperti kita ketahui salah satu tujuan PR adalah merebut public opinion. Pada

hakekatnya semua kegiatan PR di atas bertujuan merebut opini masyarakat (public

opinion). Semua kegiatan tersebut dapat juga dikatakan komunikasi verbal dan non

verbal yang bersifat persuasif.
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Pengertian: Public Opinion adalah hasil interaksi antar individu dalam masyarakat.

Macam Public Opinion:

1. Lingkup:

a. Seluruhnya.

b. Sebagaian

2. Mutu:

a. Bermutu.

b. Tidak bermutu.

3. Kadar:

a. Dalam.

b. Dangkal.

4. Kompeten:

a. Kompeten.

b. Tak kompeten.

5. Pemunculan:

a. Laten.

b. Aktual.

Karakter Public Opinion

1. Memperkuat UU

2. Pendukung moral masyarakat

3. Mudah berubah

4. Ditentukan oleh kepentingan pribadi

5. Dalam keadaan krisis

a. Orang akan toleran asal dilibatkan.

b. Orang akan memberikan kepercayaan lebih dari biasa.

6. Dalam kelompok orang pandai, informasi yang banyak dan suasana demokratis

akan timbul pendapat yang tahan uji.

7. Sangat terpengaruh pada tujuan dari pada cara.

8. Opini yang sengaja diciptakan tanpa disokong fakta akan berbalik pencipta opini.

9. Sensetif terhadap peristiwa penting.
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10. Pernyataan awal dari suatu kejadian akan menentukan bentuk opini yang

berkembang.

M. Teknik Komunikasi Dalam Public Relations

Dalam mempengaruhi masyarakat komunikasi yang digunakan bersifat persuasif,

dengan cara memperhatikan faktor psikologis dan sosiologis. Dalam komunikasi;

faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor komunikator

Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka komunikator perlu

memperhatikan beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kemampuan mengadakan interaksi dengan pihak lain yang menghasilkan

saling memuaskan.

b. Kemampuan menggunakan media komunikasi yang tersedia, antara lain

media pers dalam bentuk kemampuan menulis.

c. Kemampuan retorika/seni menggunakan kalimat dalam bentuk pidato.

d. Kemampuan berfikir komprehensif (menyeluruh).

e. Komunikator harus punya “Etos”

2. Faktor pesan

a. Pesan merupakan konsep yang benar dan obyektif.

b. Pesan harus menumbuhkan perhatian.

c. Menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan luas pengalaman

komunikan.

d. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Faktor manusia sebagai komunikan

a. Ada manusia yang mudah dipengaruhi

b. Ada manusia yang sukar dipengaruhi.

c. Manusia untuk memutuskan sesuatu dipengaruhi oleh latar belakangnya,

antara lain: agama, pendidikan, kebudayaan, keluarga.

4. Faktor hambatan komunikasi, misal: prasangka, motivasi, komunikator tak

menguasai masalah.
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N. Kesimpulan

Meskipun disadari bahwa untuk memulai PR itu sulit, namun dirasakan

bahwa kebutuhan untuk menerapkan PR jelas mendesak, sehingga Indonesia tidak

ketinggalan terlalu jauh dengan dunia PR yang telah lama berkembang di tingkat

Internasional.

Di samping itu manajemen modern di era global ini, bahwa organisasi yang

ingin berkembang maju dan berani bersaing di taraf nasional maupun international

terhadap kualitas maupun profesionalitas, penerapan PR tak bisa ditawar-tawar lagi.

Ketinggalan 100 tahun sudah merupakan penghambat, sedangkan saat sekarang

perkembangan IPTEK begitu dahsyatnya, yang berakibat semua mengalami

perubahan di berbagai bidang, semakin kita biarkan pasti kita akan mengalami rasa

tegang sendiri.

Dalam kehidupan modern, perkembangan masyarakat memasuki era global

dan informasi, relasi satu sama lain mutlak perlu, yang menghasilkan sikap saling

percaya-mempercayai merupakan landasan kuat dalam mengadakan perubahan tanpa

meninggalkan moralitas dalam melaksanakan kegiatannya, sebagai hasil falsafah PR.

Di samping memperhatikan bahwa masing-masing periode memiliki strategi

perkembangannya, mempengaruhi publiknya, kemudian menciptakan opini publik

demi perkembangan organisasinya. Maka kejujuran, integritas dan loyalitas yang

merupakan persyaratan mental perlu diterapkan di setiap pelaksanaan fungsi PR.

Dengan menciptakan dan mengembangtumbuhkan relasi PR bagi

organisasinya, ini berarti:

1. Menciptakan yang belum ada tetapi menjadi suatu kebutuhan dan tuntutan.

2. Mengembangkan yang sudah ada sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang

terjadi dalam masyarakat.

3. Membuat maju yang sudah berkembang sehingga mampu bersaing.

O. Pertanyaan Pendalaman

1. Sejarah perkembangan Public Relations
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Dalam sejarah dikatakan bahwa pada tahun 1865-1900 publik masih dianggap

bodoh.

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan "publik masih dianggap bodoh"!

b. Apa arti pentingnya bagi perkembangan hidup masyarakat? Jelaskan secara

singkat!

c. Apa akibatnya? Bagaimana mengatasinya? Jelaskan secara singkat dan beri

contoh konkrit!

2. Sejak 1990 publik atau masyarakat mengalami perubahan yang sangat positif,

yaitu terjadi perubahan mental, pola pikir, pola pandang, dan pola tingkah laku,

dsb. Jelaskan secara singkat apa itu maksudnya! Berilah contoh konkrit!

3. Pada awal abad ke-19 Public Relations di Belanda dan Amerika maupun Eropa

merupakan program studi yang mandiri dan didasarkan pada perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

- Cermatilah uraian di atas! Menurut Anda dalam era global dan informasi ini

mempunyai makna apa hal tersebut bagi bangsa kita ini? Jelaskan!

- Bagaimana kita harus menyikapinya? Apa tujuannya?

4. Untuk menyikapi perkembangan Public Relations, diperlukan perhatian terhadap

berbagai perkembangan yang kita hadapi dan bagi berbagai bidang.

a. Sebutkan bidang apa saja yang perlu mendapat perhatian? Mengapa dan apa

tujuannya?

b. Apa pengaruhnya terhadap masyarakat? Jelaskan secara singkat!

5. a. Perkembangan Public Relations di masing-masing negara tidak sama.

Mengapa? Jelaskan dengan contoh konkrit!

b. Apa sebabnya perkembangan Public Relations di negara kita mengalami

banyak kendala? Mengapa sampai saat ini pun hal tersebut masih sangat sulit

dipraktekkan? Sebutkan sebab-sebabnya secara konkrit!

6. Ada dua aspek hakiki dalam Public Relaitons.

a. Sehubungan dengan aspek pertama, siapa saja yang menjadi sasarannya?

Jelaskan dari masing-masing sasaran tersebut artinya bagi perkembangan

organisasi yang terkait.
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b. Apa maksud dan tujuannya bahwa pada aspek kedua, "kegiatan utama Public

Relations adalah komunikasi dua arah, timbal balik"? Jelaskan dan berilah

contoh yang konkrit!

7. Dalam melaksanakan kegiatan Public Relations ada tiga aspek terpenting yang

merupakan kekuatan Public Relations.

a. Buatlah skema dan jelaskan arti dari masing-masing aspek itu! Apa

kegunaannya?

b. Jelaskan prosesnya dan fungsi dari masing-masing aspek sehingga hasilnya

dapat dijadikan sarana bagi pengembangan organisasi.

8. a. Berilah penjelasan mengenai proses Public Relations dengan tahap-

tahapannya!

b. Apakah di antara tahap-tahap itu ada yang dianggap paling penting? Kalau

ada mengapa? Jelaskan!

9. Semakin sukses, Public Relations harus memiliki relasi semakin banyak dan

mampu mempertahankannya.

a. Beri penjelasan mengapa semakin banyak relasi PR semakin sukses?

b. Bagaimana cara menciptakan dan meningkatkan relasi yang baik?

Jelaskan dan berilah contoh yang konkrit!

10. Menyangkut kepentingan kualitas Public Relations perlu pengembangan dari sisi

ilmiah secara kontinu. Antara lain, Public Relations menggunakan model basis

seperti membuat perencanaan program PR secara sistematis dalam membuat

peraturan bagi suatu organisasi.

a. Jelaskan apa maksud dan tujuannya?

b. Sebutkan empat aspek yang dimaksud di atas dengan uraian yang singkat dan

jelas!

11. Public Relations dalam melangkah melaksanakan fungsinya, perlu

memperhatikan antara teori dan praktik dan mengetahui tujuan organisasi dengan

jelas, transparan, kualitas produk atau jasa yang diinginkan, dst. Jelaskan

mengapa tujuan organisasi perlu diketahui dengan jelas, transparan! Berikan
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penjelasan apa tujuannya dan hasil yang bagaimana yang diharapkan! Sebutkan

juga faktor-faktor yang terkait dan perlu pengolahan!

12. Untuk melaksanakan kegiatan itu maka PR perlu memiliki persyaratan dasar

Public Relations. Sebutkan persyaratan dasar tersebut dan dari masing-masing

berikan contoh konkrit!

13. Di samping bertanggung jawab atas penyampaian informasi, dengan berbagai

macam bentuk dan cara antara lain Public Relations bertugas:

- memonitor

- merekam

- mengevaluasi tanggapan serta pendapat publik.

Jelaskan dengan uraian pendek dari masing-masing kegiatan tersebut!

14. Public Relations merupakan instrumen untuk bertanggung jawab sosial terhadap

semua kelompok yang terhadap tanggung jawab tersebut. Apa itu maksudnya,

jelaskan secara singkat, terutama menyangkut tanggung jawab sosial!

15. Dalam definisi kerja Public Relations, IPRA antara lain mengatakan bahwa

Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas. Jelaskan mengapa

dikatakan sebagai fungsi manajemen yang khas? Berilah penjelasan yang singkat!

Apa saja yang terkait dengan hal tersebut?
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BAB II

PUBLIC RELATIONS DAN ORGANISASI

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan

mengenai Public Relations secara umum, disertai perubahan-

perubahan yang terjadi dalam PR yang berkaitan erat dengan

kehidupan berorganisasi. Di samping itu dalam bab ini juga

memberikan gambaran bagaimana komunikasi yang dipakai dalam

Public Relations.

A. Pengertian umum

Bagaimana public relations mengembangkan organisasinya ?

Dalam kehidupan modern dewasa ini, masyarakat hidup di era globalisasi dan

informasi. Sangat terasa juga bahwa kita ini hidup dalam saling ketergantungan

dalam berbagai bidang. Yang sangat jelas dan terasa di bidang sosial ekonomi dan

teknologi. Berbagai macam kompetisi menantang, membangunkan kita untuk ikut

berkompetisi. Tidak bisa lain adanya hubungan satu dengan yang lain sangatlah

penting dan sikap saling percaya mempercayai merupakan landasan yang kuat dalam

memenuhi kebutuhan fisik, material maupun spiritual. Kalau kita bicara jujur, realita

yang kita hadapi sekarang ini kondisi/iklim sosial sangat memprihatinkan. Apa yang

ditayangkan TV setiap harinya, apa saja yang terjadi ? bukannya berbagai macam

kejahatan yang dihidangkan ? ini hanya salah satu contoh saja. Tetapi efeknya apa

dan dampaknya ? begitu juga bagi dunia bisnis, persaingan yang tidak sehatpun

dengan mudah terjadi dimana-mana dan di berbagai bidang. Korupsi, penipuan dan

semacam itu. Haryatmoko dalam bukunya mengidentifikasi salah satu kelemahan

dalam menghadapi masalah korupsi di Indonesia ialah hanya berfokus pada hukup

positif. Dengan kekuatan uang, prosedur hukum telah berubah fungsi menjadi

rehabilitasi korupsi. Digambarkan, “Korupsi terjadi mulai dari lingkungan
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pemerintahan hingga swasta, sejak orang lahir sampai mati, dari tempat ibadah

hingga ke toilet.

Mampukah sudah kita bersaing dengan negara maju ? Bukannya kita tidak mau

menjadikan negara kita “negara berkembang selamanya ?” Saya kira masih jauh

ketinggalan dalam hal kualitas manusianya maupun segi intelektualnya. Maka perlu

secara terus-menerus berani menyesuaikan diri demi kepentingan umum, bukan

hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Masih cukup banyak pimpinan

organisasi yang tidak menyadari bahwa kemajuan usaha dan keuntungan yang

diperolehnya sebenarnya banyak tergantung pada karyawan kita yang bekerja secara

efisien, produktif dan penuh tanggung jawab.

Untuk meredakan kondisi yang tidak menguntungkan seperti di atas, perlu

diusahakan dapat dicapai pendekatan dan penyesuaian sikap serta pandangan

masyarakat terhadap individu maupun organisasi-organisasi. Karenanya dibutuhkan

kesadaran bahwa suatu organisasi tidak akan berdiri sendiri tanpa penyesuaian diri

dengan kepentingan umum. Hal ini merupakan tugas yang sangat penting dalam

Rublic Relations dan organisasi yang ingin maju. Public Relations sangat erat

hubungannya dengan perkembangan ekonomi, sosial maupun politik di negara

sendiri, dan penggunaan media dengan tepat dan efisien ikut menentukan suksesnya

kegiatan tersebut. Public Relations memerlukan relasi dengan perkembangan

organisasinya. Dengan relasi yang baik, tercipta adanya saling percaya, pengertian

dan saling menerima, bukannya ini suatu pelicin dalam kerja sama.

Public Relations bersikap terbuka terhadap publik. Bagi Public Relations

komunikasi adalah sentral, sangat penting, yang dimaksud komunikasi dua arah

diperlukan untuk mengembangkan relasi sosial yang sederhana maupun yang

potensial dan yang kompleks. Maka perlu dikembangkan secara terus-menerus.

Apapun yang dilakukan demi kepentingan dua belah antara publik dengan organisasi

pihak untuk semakin bergerak maju.

Di negara kita saat ini pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi di level manapun,

ada yang merupakan pelanggaran termasuk dalam kadar ringan, disamping

pelanggaran dengan kadar yang sudah cukup berat. Padahal inti falsafah Public
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Relations adalah “mengangkat martabat manusia”. Bagi kita jelas falsafah tersebut

tidak mudah untuk dipraktekkan di negara ini. Apakah sekiranya sudah mendarah

daging sehingga mereka tak merasa bahwa itu pelanggaran HAM! Dalam kehidupan

kita sehari-hari lewat setiap kegiatan, berani menganggap orang lain tidak bodoh ?

Beranikah kita menempatkan sesama kita masing-masing pada proporsi yang tepat?

Kebalikannya kalau sudah mendapat tempat kursi empuk, bagaimana sikap kita

terhadap sesama yang statusnya lebih rendah, tetap saling menghargai? atau lalu

luntur, bersikap acuh, karena sibuk dengan tugasnya sebagai orang penting ?

Public Relations dalam memberi informasi harus bersifat transparan, obyektif,

jujur dan terbuka untuk berbagai macam input, pendapat, opini, kritik dan sebagainya.

Public Relations menyadari bahwa itu semua sangat penting untuk kelangsungan

kehidupan organisasinya. Jadi, bila kita ingin maju kita perlu menyikapi Public

Relations dan mempraktekkannya, sehingga kita tak ketinggalan tertalu jauh dengan

negara maju. Public Relations menyadari penuh bahwa perubahan sangat penting

artinya untuk bisa berkembang maju. Perubahan dari diri kita sendiri maupun dari

dalam organisasi, dan organisasi dimana kita bekerja.

Marilah kita buka jendela atau lebih baik lagi membuka pintu lebar-lebar, biarkan

angin segar memasuki diri kita, organisasi kita.

Itu semua kita butuhkan dalam berkompetisi dan berkolaborasi di era

globalisasi dan informasi ini, terlebih untuk memasuki pasar bebas untuk menyikapi

Public Relations itu sendiri, kita perlu memperhatikan berbagai perkembangan yang

kita hadapi secara jujur, teliti, obyektif, transparan, benar dan pasti.

Sesuai dengan fungsi Public Relations, publik tidak cukup hanya dikenal saja,

tetapi juga harus diterima dan diakui keterbatasannya. Dengan falsafah maupun

fungsi Public Relations tidaklah mudah mensosialisasikan Public Relations di

Indonesia ini. Namun semua kesulitan dapat diatasi dengan mau menyadari dan

melaksanakan, saling mempengaruhi antara publik dan organisasi, dengan

menciptakan perubahan yang tepat seperti apa adanya. Hal-hal yang penting untuk

diperhatikan : (a) proses perubahan, (b) kebijakan dalam perubahan, (c) relasi dengan
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Public Relations, yang menggunakan asas Public Relations dan menerapkan fungsi

Public Relations.

Menyinggung fungsi Public Relations yang sebaiknya juga perlu mendapat perhatian

dalam hal menangani sesuatu perubahan. “perubahan” lalu bagaimana konteks

perubahan dalam Public Relations? Apa yang dimaksud dengan perubahan dalam

Public Relations? Akan secara singkat saya jelaskan. Yang harus terjadi dalam

perubahan “perubahan tanpa paksaan, perubahan yang membebaskan. Ini penting

untuk dibicarakan, karena pada umumnya mengadakan perubahan itu sulit, perubahan

membawa ketegangan, keruwetan dan sebagainya. Perubahan kecilpun tidak mudah.

Contohnya, bagi orang yang biasanya bersikap serius, untuk membudayakan senyum

saja sulit, takut dikatakan aneh. Perubahan macam apapun perlu waktu dan

keberanian, tidak takut resiko, tekun melatih dirinya, perbuatan yang mahal nilainya.

Waktu orang memasuki kantornya, sudah biasanya langsung duduk di kursi kerjanya

dan bekerja. Kalau mau mengadakan perubahan dengan menyapa teman kerja, baru

duduk, pasti ditanggapi “aneh”. Banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari.

Lalu bagaimana caranya menghadapi perubahan itu? Bagi mereka yang berjiwa

eksploratif, tidak takut mengadakan berbagai macam perubahan pada dirinya maupun

karya yang harus dipertanggungjawabkan. Maka milikilah dahulu jiwa eksploratif,

yang berarti orang itu kreatif, berani berinisiatif dan inovatif. Jadi orang yang berjiwa

eksploratif lebih mudah dan berani mengadakan perubahan, karena mereka peka dan

tanggap terhadap kebutuhan. Mereka penuh dengan inisiatif dan sarat dengan

kreatifitas. Mereka tidak takut dan siap menghadapi tantangan maupun risiko. Ini

seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga dalam tempat kerja. Ini

penting karena perubahan berarti perkembangan, jadi mereka yang berani berubah

dirinya ia berkembang. Organisasi yang statis, mereka akan terpuruk di dunia modern

ini, sebaliknya bagi organisasi yang berani dan peka terhadap perubahan, mereka

akan berkembang maju mempunyai kelangsungan hidup organisasinya. Inilah Public

Relations dalam konteks perubahan. Perlu disadari bahwa proses perubahan sekecil

apapun akan bergerak menuju kompleksitas dan mungkin keruwetan. Tetapi kita tak

perlu takut, kalau melihatnya secara positif. Perubahan yang komples justru
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merupakan pengalaman yang memperkaya kita, bisa bermanfaat untuk berkembang.

Karenanya bisa membawa kita kearah kemajuan. Dengan kata lain, kegiatan Public

Relations sekecil apapun akan membawa perkembangan. Di era globalisasi dan

informasi sekarang ini perubahan datang dari berbagai bidang, kita tak perlu mencari,

namun harus mampu menyaring, memilih dengan tepat dan benar-benar urgent. Kita

menyadari bahwa perubahan datang begitu cepat dan dahsyat!. Jikalau kita tak

mengikuti perubahan dengan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan, kita akan

terpuruk sendiri. bukannya perubahan menjadi suatu keharusan bagi mereka yang

peka dan menanggapi globalisasi ini?

Supaya perubahan kita sukses, kebijaksanaan yang bagaimana diperlukan ?

Perubahan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, bahwa perubahan itu perlu

dan kebutuhan untuk berkembang maju. Perlu juga disadari dalam kegiatan Public

Relations perubahan akan terjadi secara terus-menerus. Merupakan tugas Public

Relations mengembangkan organisasinya secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan

yang terdapat pada teori evolusi Piere de Chardin. Perubahan yang mengalir dengan

sendirinya perlu dicermati, dan berani dengan tepat melaksanakannya, demi

perkembangan organisasinya dan manusianya. Proses perubahan yang kompleks dan

ruwet harus kita sadari dan kita alami. Lalu apa yang perlu diperhatikan dalam proses

perubahan ini? Perlu dipertanyakan, perubahan tersebut akan memberi perkembangan

apa ? Kemana arah tujuan perkembangan tersebut ? dan apa dampaknya, menyangkut

apa dan siapa saja. Lalu bagaimana implikasinya.

Misalnya perlurusan di bidang pendidikan, misalnya apa? Mengapa dan tujuannya

apa? Apa efeknya dan dampaknya. Contoh kesehatan, mengapa itu dibutuhkan, segi

medisnya, termasuk peralatannya, kemanusiaannya!. Semua harus dicermati secara

realistis dan jujur. Akan bermanfaat dalam menentukan pelurusannya. Tidak bisa

diingkari terjadinya turbulensi politik, adanya ketegangan antar manusia, pada

masyarakat yang semakin kompleks dengan tantangannya. Maka bagi lembaga,

organisasi yang berani memiliki Public Relations di dalamnya, organisasi tersebut

akan mengadakan perubahan secara terus-menerus, berarti mengalami perubahan

secara terus-menerus dan dapat dikatakan, organisasi tersebut berkembang secara
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kontinue. Mereka mencermati integrasi antara organisasi dengan publik

internal/eksternal, dan kelompok publiknya. Ketegangan dalam organisasi dapat

diminimalisir, bisa diatasi, begitu juga ketegangan yang dari eksternal. Dalam hal ini

seorang Public Relations perlu meneliti dan menyadari aneka perubahan yang muncul

sebagai kebutuhan, perlu dicermati secara akurat dan terus-menerus. Di sini

persyaratan dasar Public Relations, sangat menentukan bagaimana organisasi terbuka

untuk mengadakan perubahan.

Persyaratan dasar Public Relations perlu dimiliki seorang Public Relations, karena

semua itu berhubungan dengan kegiatan Public Relations sehari-hari.

(1) Adanya kemampuan untuk mengamati, menganalisis persoalan

(2) Kemampuan menarik perhatian

(3) Kemampuan mempengaruhi pendapat

(4) Kemampuan menjalin hubungan

Kalau seorang Public Relations memiliki persyaratan dasar tersebut dan

melaksanakan secara terus-menerus akan sangat membantu suksesnya kemajuan

organisasi tersebut. Namun kami menyadari itu semua melewati proses panjang,

tetapi karena mengetahui betapa pentingnya untuk perkembangan organisasinya dan

kualitas bangsa kita, serta akan termotivisi untuk mencari dan menemukan strategi

dan solusinya demi keuntungan kedua belah pihak. Disini nyata sekali bahwa input,

masukan dari publik internal dan eksternal sangat penting. Perlu dicari keseimbangan

dalam relasi terutama dari dalam maupun dari luar, terhadap kelompok yang

potensial. Dengan tujuan untuk menumbuhkan reaksi/ouput guna menciptakan opini

publik yang sangat berarti bagi perkembangan organisasi maupun manusianya.

Muncullah tiga aspek yang merupakan keharusan :

(1) Pertama, opini publik merupakan faktor yang relevan bagi perkembangan

organisasi itu (dari segi teknologi, politik dan hukum)

(2) Kedua, setelah diolah dalam organisasi dijadikan institusi, sarana bagi

kelompok yang penting, bersama-sama dengan direksi, dan lingkungan

bagi organisasi
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(3) Ketiga, kedua faktor di atas diciptakan bersama dengan strategi dan

struktur organisasi guna membentuk kerjasama dalam relasi intern maupun

ekstern yang merupakan bentuk manajemen organisasi tersebut.

Perlu diketahui bahwa masing-masing periode memiliki strategi

perkembangan, bagaimana mereka mempengaruhi publiknya, sehingga menciptakan

opini publik yang sangat bernilai bagi perkembangan organisasi itu maupun

pubiknya. Dengan demikian organisasi mempunyai gambaran yang jelas bagi

publiknya dan publik dengan senang, semangat dan penuh kesadaran menerima

organisasi tersebut termasuk produk/jasanya.

Perkembangan Public Relations dalam organisasi masing-masing berbeda, tergantung

pada berbagai faktor :

(1) Kualitas penerimaan opini pubik

(2) Jumlah relasi yang dibangun, dipelihara dan dikembangkan

(3) Macam, kualitas kelompok relasi

(4) Ukuran, ketergantungan dari organisasi terhadap kelompok

internal/eksternal

(5) Adanya seorang Public Relations dalam organisasi (bukan kontrakan)

(6) Adanya budget yang bisa digunakan

(7) Macam problema, kompleksitas problema yang dihadapi

(8) Macam kualitas produk/jasa bagi publiknya

Public Relations harus dimulai dari dalam organisasi itu sendiri. Apabila citra

di dalam organisasi sudah baik, maka citra yang baik itu dengan sendirinya akan

menyebar luas ke masyarakat. Sebenarnya para pimpinan organisasi tak perlu takut

dengan hadirnya seorang Public Relations. Public Relations bukan untuk bersaing

dengan pimpinan, justru membantu pimpinan demi perkembangan organisasi itu.

Namun pada kenyataannya banyak yang takut menggunakan PR karena takut

bersaing. Sedangkan di dunia internasional telah diakui, organisasi yang memiliki PR

dalam organisasinya dapat berkembang lebih pesat dan maju. Tak dapat dihindari

faktor membangun dengan mengembangkan relasi. IPRA mengakui organisasi yang

memiliki relasi banyak dan dipelihara, organisasi tersebut ternyata yang paling ampuh
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perkembangannya secara nasional/internasional. Ini telah terbukti dengan

pengalaman mereka waktu diadakan konggres tahunan oleh IPRA.

B. Public Relations dan Perubahan

Suatu pembaharuan sudah barang tentu diperlukan penelitian di meja maupun

survey yang tak bisa lepas dalam pembuatan perencanaan pembaharuan. Jadi untuk

suatu perencanaan yang tepat dan benar, dan dapat diprediksi untuk mencapai hasil

yang sesuai dengan tujuan, memerlukan pemikiran eksak dan diproses dengan tepat.

Untuk mencapai hasil yang optimal, benar-benar perlu disadari bahwa penelitian

mempunyai peranan sangat penting dan mendasar (Marta Kolenen Basisbock

Noorlichtingskunde, 1994).

Penelitian PR dalam menyusun perencanaan diuraikan sebagai berikut :

Semua problem dan kemungkinan yang mungkin terjadi diidentifikasi,

didefinisikan, kemudian dianalisis, diolah muncul gambaran, ditentukan dan

dicari alternatif sampai ditemukan problem pokok yang tepat dan benar untuk

diinformasikan sebagai keputusan dalam perkembangannya, diproses menjadi

keputusan, itu untuk bisa direncanakan sesuai dengan tujuan yang telah

ditentukan.

Segala problem yang muncul sebagai kensekuensi dari kegiatan yang

dilaksanakan, dimonitor secara terus-menerus. Supaya mendapat masukan dalam

proses mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. dapat dikatakan bahwa

penelitian itu bagi PR sentral, karena dari penelitian bisa dimunculkan hipotesa

yang harus diuji kebenaran dan nilainya. Yang penting bisa mengetahui dan

mengerti kenyataannya, realitasnya. Dicarinya pemecahan, penyelesaian yang

bisa diterapkan untuk berbagai kemungkinan. Penting artinya bahwa dengan

penelitian yang mendasar seperti itu, pada hakekatnya penelitian sebagai

instrumen yang bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang strategis.

C. Tiga Fase dalam Menentukan Problem

Secara kasar ada tiga fase dalam menentukan problem pokok :
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(1) Analisa situasi, dengan pertanyaan bagaimana situasi yang sebenarnya.

Faktor-faktor apa saja yang berperan, memberi sumbangan apa, (kadar

kepentingan) atau membatasi problim tersebut sampai pada suatu keputusan.

(2) Rencana aktivitas. Bagaimana keputusan dilaksanakan secara tepat dan benar.

Dengan pertanyaan, siapa saja yang diperlukan untuk pelaksanaannya? Dari

dalam cukup? Perlu menarik dari luar ? Mengapa? Perlu orang ahli ?

Bagaimana sampai mendapatkan orang-orang yang tepat. Dananya ?

Diusahakan dengan seminim mungkin bisa memberi keuntungan yang cukup

memuaskan. Menggunakan sarana, media mana yang tepat, cara penggunaan

yang tepat ?

(3) Evaluasi : Apakah setiap langkah kegiatan tersebut mencapai tujuan seperti

yang telah ditentukan. Dan aktivitas keseluruhan bagaimana, Mengapa bisa

sukses ? Mengapa tidak sukses ?

PR terus berkembang pesat terutama dinegara-negara maju. Mereka semakin

menyadari bahwa dengan menerapkan PR dalam organisasinya, perkembangan

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik. Ini berkat kerja keras dan cerdas

para PR di dalam organisasinya. Penelitian diadakan secara berkesinambungan.

Relasi semakin ditambah dan dipelihara. Untuk mencapai opini yang tepat

dilaksanakan komunikasi timbal balik, kepercayaan semakin besar dan meluas.

Aktivitas secara internal maupun eksternal mendapat perhatian, dengan etis dan

integratif sehingga muncul perubahan yang diperlukan demi perkembangan dan

kemajuan organisasi tersebut. waktu itu ribuan definisi PR bermunculan.

Meskipun begitu banyak dari berbagai negara, anehnya maknanya sama, hanya

istilah dan susunannya berbeda. Untuk membuat PR semakin profesional dan

menjadi baik tajam pengertiannya, muncul definisi yang dibakukan oleh IPRA.

Pada bulan Mei 1960 di Belanda, Den Hag, IPRA (International Public

Relations Association) menyatakan dengan tegas bahwa PR adalah fungsi

manajemen, yang berarti bahwa PR melekat pada manajemen.

Sedangkan definisi PR oleh IPRA sebagai berikut : “Public Relations

adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan
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secara berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga

umum dari pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling

pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada sangkut pautnya dan

yang diduga akan ada kaitannya dengan cara menilai opini publik mereka,

dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan

ketatalaksanaan, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif dan untuk

memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan kegiatan penerangan

yang berencana dan tersebar luas”.

PR termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi,

sejarah, psikologi, komunikasi dan lain-lain. Merupakan suatu profesi. PR itu

merupakan multidisiplin ilmu.

“The more carefuly one define various publics, the more ways of reaching and

influencing them one will discover”

(Semakin teliti orang menemukan publik yang dituju, semakin banyak ditemukan

cara-cara untuk mendekati dan mempengaruhi) (S.M Cultif dan Allen H Center,

dalam bukunya Effective Public Relations)

Dalam suatu organisasi tidak pernah lepas dari kegiatan pengambilan

keputusan. Kalau hal ini tidak terjadi, bisa organisasi menjadi kacau, seluruh

jajaran internal terombang-ambingkan, perbaikan, pembaharuanpun macet.

Lingkungan ikut menentukan, lingkungan eksternal meliputi seluruh

kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Baik, para pelanggan (pengguna

produk, jasa), pesaing, pemasok maupun teknologi, situasi ekonomi, politik,

hukum, sosial budaya.

Sedangkan lingkungan internal, meliputi seluruh asset yang dimiliki oleh

organisasi, sumber daya finansial, sumber daya fisik maupun sumber daya

manusia. Termasuk citra organisasi yang baik. Seperti telah kami jelaskan di atas

organisasi yang baik yang terus berkembang secara berkesinambungan. Supaya

berani melangkah menerapkan perubahan bisa dibantu dengan memperhatikan

lima pokok yang harus diatasi dalam memperkenalkan perubahan :

(1) Rasa takut
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(2) Penolakan terhadap perubahan

(3) Cara yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat

(4) Takut gagal, resiko

(5) Pihak-pihak yang terlibat tidak mendapat informasi yang tepat

Didasarkan pada teori di atas, hal-hal yang pokok terhadap perubahan dengan

penerapan PR di dalamnya sebagai berikut :

1. Meneliti aspek dari kekuatan yang ada berfungsi dalam aktivitas organisasi.

Disamping aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam organisasi maupun pada

manusianya

2. Aspek apa saja yang muncul tiga tahun periode mendatang, dilihat dari sudut

pandang perubahan ? Bisa menentukan sukses dari hasil karya organisasi tersebut

untuk kelanjutan kehidupan organisasi, dan untuk kesejahteraan para karyawan.

3. Organisasi yang tidak mengadakan perubahan tidak pernah akan berkembang,

kebalikannya akan dengan sendirinya terpuruk dan mati.

PR merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki organisasi dengan

mengadakan perubahan secara berkesinambungan dan menuju suatu perbaikan

pengembangan, kemajuan, mampu berkompetisi dan mempunyai masa depan

yang cerah, sehat bagi organisasinya.

4. Penyesuaian, pada :

a) Pola pikir, pola pandang, perilaku, sikap hidup, etos kerja,

komunikasi

b) Untuk menciptakan : kerjasama yang efektif dan efisien

c) Bergerak ke arah kompleksitas, keruwetan

d) Mampu melihat dari segi positif

e) Memberi keberanian menghadapi perubahan yang kompleks
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Perubahan dalam organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Public Relations dan Perubahan

Kebijaksanaan Pramatis

Mentalitas

Mampu mempengaruhi Berbicara mudah

orang lain dimengerti

Berjiwa eksploratif Cara didasarkan pada

terbuka terhadap kebenaran

tantangan

Keputusan perubahan

D. Public Relations dan Komunikasi

Manusia tidak mungkin tanpa komunikasi. Semua tingkah laku macam

apapun, adalah kegiatan “komunikasi”, sedangkan “diam” pun merupakan suatu

komunikasi, karena bagi orang lain berarti “aku tidak bicara”. Jadi setiap komunikasi

mengandung aspek yang merupakan aspek relasi. Dari masing-masing komunikasi

mempunyai aspek tertentu dalam berkomunikasi, dalam prosesnya akan

menghasilkan “aspek relasi”.

Sedangkan kegiatan komunikasi dalam Public Relations ditujukan kepada

masyarakat yang ada dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi
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(eksternal). Komunikasi internal, meliputi berbagai cara yang dapat diklasifikasikan

ke dalam dua jenis, yaitu :

1. Komunikasi personal/pribadi

2. Komunikasi kelompok

Disini berbagai PR komunikasi personal sangat penting, karena dengan tatap

muka berlangsung secara dialog, bisa langsung kontak pribadi, maka disebut juga

komunikasi antar pribadi. Komunikasi melalui alat atau lewat media, antara dua

orang tersebut tak terjadi kontak pribadi. Komunikasi tatap muka merupakan jenis

komunikasi yang efektif untuk mengubah sikap, pendapat, dan tingkah laku.

Dengan kontak pribadi memungkinkan komunikator mengetahui, memahami dan

menguasai :

1. Kerangka referensi komunikan selengkapnya

2. Kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya

3. Suasana lingkungan pada saat terjadinya komunikasi

4. Tanggapan komunikasi secara langsung

Karena bisa mengetahui, memahami dan penguasai hal-hal tersebut,

komunikator dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti, mengontrol setiap kata,

kalimat yang diucapkan, mengulangi kata-kata yang penting untuk memberi

penjelasan. Komunikator menggunakan mimik, gerak tangan. Intonasi di atas supaya

tidak membosankan dan mengatur rasio dan perasaan.

Supaya komunikasi antar personal, tatap muka lebih efektif, bersikaplah

simpatik dan tunjukkan bahwa Anda sebagai komunikator terpercaya. Seperti saya

katakan di atas bahwa komunikasi dalam PR sentral dan memainkan peranan penting

dalam proses interaksi dalam me”manage” tugas PR. Komunikasi merupakan faktor

dasar yang menentukan proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Seperti kita

ketahui manajemen sangat berperan didalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi

kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Kalau diteliti tidak ada kegiatan yang

dilakukan dalam dan oleh masyarakat yang tidak memerlukan jasa manajemen.

Contoh dengan hal-hal yang kecil, pekerjaan menyapu, dilihat dulu angin ke arah

mana (perencanaan). Mana yang harus disapu, kotor, apa sebabnya, cukup disapu
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atau perlu dipel (pengorganisasian). Siapa yang harus melaksanakan, kapan, ada

tenaganya, harus sekarang atau bisa menunggu dan seterusnya (pelakasanaan). Bersih

atau tidak dan seterusnya (evaluasi). Begitu juga dengan memasak, makan, berjalan,

bicara, menulis, menelepon, sampai pekerjaan yang besar, atau pentingpun tak akan

lepas dengan jasa manajemen. Tanpa jasa tersebut, bisa jadi kacau dan tidak

mencapai tujuan secara efisien. Dalam mengadakan komunikasi, harus kita tata,

diatur dalam menciptakan persamaan mengenai informasi, bahasa yang dipakai, ide,

pemikiran dan sikap kita dengan orang lain. Intinya bahwa komunikan dan

komunikator mau bicara mengenai komunikasi yang sebenarnya cukup luas dengan

macamnya, bentuknya, sifatnya, dan sebagainya. Tetapi bukan maksud kami untuk

memberi penjelasan semuanya. Yang penting untuk memberi pengertian bahwa

komunikasi dalam PR sentral dan mmpunyai peranan penting dalam pencapaian

tujuan yang telah ditentukan. Dewasa ini teknologi berkembang begitu pesat, maka

interaksi antara anggota masyarakat semakin meningkat jangkauannya dan bertambah

luas. Maka komunikasi tatap muka dan melalui media masa sekarang ini lebih dipakai

secara terpadu guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Suatu organisasi

modern memiliki suatu struktur yang kompleks dari berbagai ragam kegiatan khusus.

Hanya dengan komunikasilah kegiatan-kegiatan itu dapat diatur dan dipersatukan

untuk mencapai tujuan. Memperhatikan pentingnya peranan komunikasi itu dalam

pelaksanaan fungsi PR dalam organisasi secara keseluruhan, maka komunikasi

bertindak yaitu berinteraksi dan mempengaruhi seluruhnya. Komunikasi diperlukan

untuk membuat organisasi bersatu dan berfungsi. Maka komunikasi adalah tanggung

jawab dari setiap orang. Aliran melalui organisasi hanya bisa efektif, jika aliran

antara pribadi-pribadi yang membangun organisasi itu juga efektif.

Karena PR merupakan bentuk komunikasi internal/eksternal dan bentuk lain

seperti pemasaran, publikasi, reklame, propaganda dan lain-lain. Maka komunikasi

dalam kader PR perlu memperhatikan pengelompokan, arah dan tujuan komunikasi.

PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antar segenap komponen pada suatu

organisasi dalam tugas memberi pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi.

Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengertian dan
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kemauan publik serta guna memperoleh opini publik yang menguntungkan kedua

belah pihak, dengan perkataan lain untuk menciptakan kerjasama berdasarkan

hubungan baik dengan publik. Semakin teliti dalam menentukan publik yang dituju,

semakin banyak ditemukan cara-cara untuk mendekati dan mempengaruhinya.

Mari kita teruskan komunikasi antar manusia. Kita meneliti apa yang

dimaksud manajemen sebagai suatu sistem, maka akan menjadi jelas bahwa disitu

komunikasi memainkan peranan penting dalam proses interaksi dari segenap unsur

didalamnya. Komunikasi merupakan faktor dasar yang menentukan dalam proses

manajemen (planning, organizing, directing, coordinating, dan controling). Dalam

komunikasi antar manusia akan menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari

komunikasi sangat berperan pada setiap insan. Di atas sudah saya jelaskan bahwa

dalam mengadakan komunikasi kita berusaha menciptakan persamaan informasi, ide

atau pemikiran antara komonikator dan komunikan.

Dalam proses komunikasi sedikitnya ada lima komponen yang sama pentingnya,

walaupun unsur pesan cukup dominan dalam interaksi yang dilakukan komponen

yang terlibat dalam proses komunikasi, yaitu :

1. Sumber (komunikator)

2. Pesan

3. Saluran

4. Penerima (komunikan)

5. Efek

Gambar Proses Komunikasi

Model Lasswel

Model yang dikemukakan oleh K. Anderson lebih mennggambarkan proses

komunikasi yang bersifat timbal-balik, sejauh yang menyangkut sumber dan

penerima pesan.

Siapa ?
Sumber

Apa ?
Pesan

Kepada siapa ?
Penerima pesan

Yang digunakan
saluran apa

Pengaruh-
nya apa
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Untuk suksesnya komunikasi tersebut, ada beberapa faktor yang perlu

mendapat perhatian, faktor tersebut sebagai berikut :

(1) Pengetahuan, gagasan pikiran dan pengalaman

(2) Sikap, keyakinan dan nilai-nilai

(3) Kebutuhan, keinginan dan tujuan

(4) Kepentingan

(5) Keanggotaan dan peranan dalam kelompok

(6) Kecakapan dalam berkomunikasi

(7) Persepsi terhadap unsur-unsur lain

Dalam saluran perlu diperhatikan karakteristik saluran atau media yang digunakan

dan seberapa besar jumlah publik.

Sedangkan dalam hal pesan, yang penting diperhatikan :

(1) Gagasan dan isi pesan

(2) Susunan pesan

(3) Bahasa dan gaya

(4) Cara penyampaian, apa itu lisan, lewat tulisan dan lain-lain.

E. Bentuk Komunikasi

Mengenai bentuk komunikasi mempunyai arti cukup penting bagi PR, karena

pengetahuan ini akan mendukung kegiatan PR. Tiga bentuk pokok komunikasi

tersebut sebagai berikut :

(1) Komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi dengan diri kita sendiri.

dampaknya hanya dirasakan oleh diri sendiri.

(2) Komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan orang lain. Ini

dampaknya dapat dirasakan pada waktu itu juga, oleh pihak yang

terlibat.

(3) Komunikasi melalui media masa, dampaknya baru akan tampak

beberapa waktu kemudian.

Dari uraian di atas menunjukkan perbedaannya satu dengan yang lain. Secara

jelas, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa komunikasi memegang peranan penting
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dalam pergaulan manusia. Tegasnya tanpa komunikasi masyarakat tidak mungkin

terbentuk dan berkembang. Perhatikan saja anak kecil yang tak banyak diajak bicara,

apalagi dilatih, pasti perkembangan dalam bicara tidak sebagaimana seharusnya sulit

bicara dan miskin dalam perbendaharaan bahasa.

Komunikasi interpersonal akan bisa lebih efektif apabila memenuhi paling sedikit

lima komponen.

(1) Adanya kesamaaan kepentingan antara komunikator dengan

komunikannya

(2) Adanya sikap yang mendukung dari kedua belah pihak

(3) Sikap positif, artinya pikiran atau ide yang diutarakan dapat diterima

sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi keduanya

(4) Sikap keterbukaan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak

(5) Masing-masing pihak mencoba menempatkan diri pada lawan

bicaranya

Bagi PR komunikasi interpersonal sangat efektif, karena komunikasi PR itu

sendiri tidak boleh tidak harus merupakan komunikasi dua arah dan timbal balik.

Memang bentuk komunikasi yang lainpun baik dan dipergunakan sesuai dengan

kebutuhan, urgensinya, tujuannya, jangkauannya, dll. Hanya komunikasi

interpersonal, tatap muka langsung mendapat feed back, hasil yang jelas. Sedangkan

yang melalui media tidak langsung saat itu, tapi hasilnya baru kemudian.

Masih ada yang perlu dijelaskan tentang komunikasi yang mendukung PR

dalam tugasnya terutama untuk pengembangan organisasi. Mengenai komunikasi

internal dan eksternal baru saya singgung sedikit saja. Akan saya kemukakan hal-hal

yang pokok-pokok, namun mendukung komunikasi bagi organisasi seluruhnya dan

dibutuhkan dalam kehidupan berorganisasi setiap harinya. Dengan tujuan bahwa

komunikasi yang efektif mudah diterapkan dalam kehidupan berorganisasi.

Apakah perlu komunikasi kita persiapkan. Coba kita cermati uraian di bawahan ini.

Sebelum Anda bertugas sebagai PR, persiapan-persiapan perlu dilakukan. Ingatlah

“bila Anda gagal untuk bersiap, berarti anda bersiap untuk gagal” (Stuart, 1994).

Artinya kalau Anda bertugas memberikan informasi, berarti Anda harus betul-betul
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menguasai informasi tersebut. Bagaimana bisa menguasai, disini hanya saya beri

resep umum, karena masing-masing informasi berbeda, jadi penyampaiannyapun

berbeda, untuk mempelajarinyapun berbeda. Namun yang dimaksud menguasai Anda

harus tahu-apa, siapa, mengapa, untuk apa, tujuannya, kapan terjadi, kepada siapa

harus disampaikan, urgent, tidak urgent dan seterusnya. Jadi Anda sebagai

penghubung akan perantara seorang PR harus handal dalam keterampilan

komunikasi. Bersiaplah Anda bahwa akan berhadapan dengan berbagai macam sifat,

sikap, perilaku manusia, berbagai macam karakter, budaya dan seterusnya. Jadi

kemampuan Anda benar-benar dipertaruhkan. Meskipun demikian, Anda tak perlu

takut! Yakinlah dan percayalah pada diri Anda, apabila Anda telah mempersiapkan

dengan baik kepada Anda dapat melakukan tugas sebagai PR.

F. Tips Berkomunikasi

Beberapa tips untuk menanggulangi rasa takut :

(1) Berlatihlah, persiapan keseluruhan

(2) Amati gejala-gejala fisik anda pada saat takut dalam berkomunikasi

(3) Tunjukkan sukses Anda

(4) Ingatlah sukses yang pernah Anda raih

(5) Mengumpulkan informasi

(6) Menyiapkan catatan kecil

(7) Menyiapkan alat bantu

G. Penyesuaian Diri

PR mempunyai tugas untuk membudayakan penyesuaian diri dengan

lingkungan pada seluruh publik internal. Yang dimaksud lingkungan di sini,

kebiasaan, kebudayaan, peraturan, struktur, strategi organisasi dan sebagainya. Antar

pribadi, dengan atasan, sesama dan bawahan. Bukannya setiap pribadi memiliki

identitasnya masing-masing, mereka perlu saling menyesuaikan diri dengan budaya

organisasi. Di situ keunikan masing-masing pribadi tetap dihormati dan diterima.

Tujuan dari semua itu untuk membina kerjasama yang efisien dalam pencapaian
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tujuan. Sudah barang tentu mulai dengan pendekatan. Untuk bisa bekerja dengan

lancar kita harus bersikap baik kepada semua orang, karenanya Anda pasti akan

mendapat kepercayaan dari mereka yang lebih besar, dan pekerjaan akan berjalan

lancar. Dalam berkomunikasi dengan sesama kolega hendaknya mengandung rasa

hormat, simpati dan terbuka terhadap semua rekan kerja. Dalam berkomunikasi budi

bahasa Anda sangat penting, sebaiknya tidak dilupakan menggunakan kata-kata

seperti “silahkan”, “terima kasih”, “maaf” dan seterusnya. Senyumlah secara wajar,

tak perlu dibuat-buat, sehingga orang merasa tertarik dan sedang tidak takut atau

merasa sungkan. Bicaralah ramah sambil menatap wajah lawan bicara. Semuanya

nampak tak penting, namun apabila Anda ingin sukses dalam pendekatan maupun

berkomunikasi laksanakan hal-hal tersebut di atas.

Dalam berkomunikasi hendaklah menghindari gosip mengenai kehidupan

pribadi karyawan kita mengungkapkan ucapan yang kurang pantas. Kita harus berani

berusaha membuat karyawan baru krasan dan menciptakan suasana kerja yang

nyaman, menyenangkan untuk masa mendatang. Bagaimana bisa membuat

pendekatan terhadap mereka selama bekerja.

Kalau hal-hal diatas dilakukan, dari uraian di atas kita akan melihat lebih

lanjut, dimana komunikasi itu berfungsi dalam sistem organisasi. Dengan menyoroti

aliran atau perjalanan komunikasi itu dalam organisasi secara keseluruhan, hambatan-

hambatan yang mengganggu alat-alat yang dapat dipergunakan oleh seorang

karyawan untuk dan demi perbaikan peranan dalam sistem ini diperhatikan.

H. Sistem yang Formal dan Tidak Formal

Jangan membatasi diri dengan sisten yang formal dari komunikasi organisasi

yang pada dasarnya merupakan pengolahan pesan, sesuai dengan garis kewenangan

yang digariskan oleh rencana organisasi, artinya siapa yang diharapkan berbicara

dengan siapa, ini secara formal. Tetapi bagaiamanapun juga sekitar struktur yang

formal dan suatu jaringan kerja yang selalu berubah dan yang komplek dari saluran-

saluran komunikasi yang nonformal yang perlu mendapat perhatian. Komunikasi

yang non formal yang perlu mendapat perhatian. Komunikasi yang non formal ini
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dilakukan sewaktu istirahat pendek, dan tidak dilakukan secara pertemuan yang

teratur. Apabila terjadi suatu pembicaraan rahasia, dan semakin menjalar, merusak,

bisa menyesatkan pesan dengan cepat, dia harus memanggil dan mengumpulkan staf,

untuk suatu keperluan mendadak, untuk memberikan informasi yang sebenarnya.

I. Arus Komunikasi

1. Komunikasi Internal

Komunikasi internal dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan

hubungan yang harus dibina, yaitu :

(a) Hubungan dengan pemegang saham.

(b) Hubungan dengan karyawan.

(c) Hubungan dengan keluarga karyawan.

Ada tiga arah jurusan komunikasi yang diterapkan dalam suatu organisasi atau

perusahaan.

(1) Arah keatas

(2) Arah ke bawah

(3) Arah kesamping

Suatu organisasi yang modern memiliki suatu struktur yang kompleks dari

berbagai ragam kegiatan khusus. Hanya dengan komunikasilah kegiatan-kegiatan itu

dapat diatur dan dipersatukan untuk mencapai tujuan. Seorang karyawan haruslah

sanggup mengerti, baik interaksi yang bersifat organisasi maupun bersifat

perorangan, dan sadar akan akibat interaksi terhadap bawahannya maupun terhadap

dirinya sendiri.

2. Komunikasi dengan kolega, teman kerja

Semua tugas kita, dilaksanakan dengan atau melalui orang-orang lain. Namun

kalau kita berfikir benar atau jujur, hanya sedikit perhatian diberikan kepada soal

pentingnya komunikasi yang efektif. Justru hal inilah yang menimbulkan hambatan

dalam aliran komunikasi. Bisa terjadi tidak setuju dengan seorang teman, nyatakanlah

pendapat Anda dengan kata-kata yang jelas, sederhana dan tidak bernada emosi.

Berselisih pendapat dengan ide-ide itu wajar saja, tetapi bukan dengan pribadi.
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Mungkin saja tidak cocok dengan idenya, asal tidak memusuhi pribadinya. Kalau itu

yang terjadi maka komunikasi bisa jalan. Memperhatikan pentingnya peranan

komunikasi itu dalam pelaksanaan dan fungsi dari organisasi secara keseluruhan.

Komunikasi di sini, adalah organisasi yang bertindak, berintegrasi secara

keseluruhan. Berarti komunikasi diperlukan untuk membuat organisasi bersatu dan

berfungsi. Seperti saya katakan sebelumnya, komunikasi adalah tanggung jawab dari

setiap orang. Aliran yang melalui suatu organisasi, bisa efektif jika aliran tersebut

terjadi pada pribadi-pribadi yang membangun organisasi itu juga efektif.

Jadi karyawan diberi perhatian dengan hal-hal untuk kepentingan pribadi

maupun organisasi. Mereka dilibatkan untuk mengembangkan organisasi dengan

menggunakan komunikasi yang etis.

(a) Ingat bahwa mereka merupakan media promosi yang paling

terpercaya, mampu mempengaruhi publik, mereka tahu kualitas

produk/jasa dari organisasinya

(b) Mereka merupakan kelompok penting yang mampu mewakili

organisasi dalam penyampaian kualitas, macamnya, harga dan

sebagainya dari produk/jasa dari organissainya

(c) Mereka ikut menentukan dan menciptakan gambaran, citra organisasi

Semua tujuan tersebut bisa dicapai, apabila mereka mampu menggunakan jasa

komunikasi yang etis, benar dan efektif. Dijiwai dengan falsafah PR “mengangkat

martabat manusia” memanusiakan, tidak menganggap orang lain bodoh.

3. Hubungan Karyawan

Kebijaksanaan dan Praktik Komunikasi Bagi Para Karyawan:

Untuk memastikan pemahaman tentang kebijaksanaan dan praktik

perusahaan, maka perusahaan harus memelihara suatu program komunikasi dua arah

yang dimaksudkan untuk memberikan informasi serta sarana kepada karyawan untuk

menyatakan pendapatnya tentang masalah perusahaan. Program seperti itu harus

memberikan informasi kepada karyawan tentang praktik perusahaan di mana mereka

memiliki kepentingan pribadi, seperi pekerjaan, kondisi pekerjaan, tunjangan
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tambahan, produk baru, penelitian dan pengembangan, keuangan perusahaan, gaji,

perluasan pabrik, daftar gaji, personalia, promosi, dan masalah lain yang

mempengaruhi pekerjaan dan kesejahteraan.

4. Pentingnya Komunikasi Karyawan

Kegagalan dalam menyajikan informasi kepada karyawan tentang

kebijaksanaan dan perkembangan perusahaan akan mempengaruhi kepentingannya,

akan menimbulkan kesalahpahaman, desas-desus palsu, dan kecaman. Apabila tidak

diberikan informasi tentang hal kebijaksanaan dan perkembangan perusahaan itu,

maka karyawan akan membuat asumsinya sendiri, yang mungkin salah, atau mereka

akan mendengarkan sumber dari luar, yang mungkin memberikan informasi yang

tidak tepat.

Hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan masyarakat umum dimulai

dengan komunikasi karyawan yang baik. Sebuah perusahaan jangan mengharap

memperoleh hubungan komuniras yang baik apabila para karyawannya tidak diberi

informasi atau diberikan informasi salah. Tetangga seorang karyawan akan

memberikan kepercayaannya yang lebih besar kepada apa yang dikatakan karyawan

tersebut dibandingkan dengan apa yang dikatakan majikannya.

5. Kelemahan dalam Komunikasi Karyawan

Kegagalan yang serius dalam komunikasi karyawan menciptakan kelambanan

pegawai, ketidakefisienan, penurunan hasil, penurunan semangat kerja, pemogokan

yang merugikan, kepailitan, serta maslah lainnya yang menimbulkan dampak yang

merugikan pada penjualan, keuntungan, dan citra perusahaan. Alasan utama mengapa

karyawan sampai tidak mendapatkan informasi tentang perusahaannya, karena

informasi tersebut tidak mengalir dari manajemen puncak melalui beberapa tingkat

perusahaan sampai kepada kebanyakan karyawan. Informasi penting hilang di setiap

tingkat pimpinan. Pesan yang berhasil disampaikan mungkin diabaikan karena alasan

pesan tersebut tidak dipahami atau tidak diterima oleh para karyawan.

Ciri yang paling lemah dalam saluran komunikasi karyawan adalah di tingkat

pengawasan. Manajemen puncak gagal untuk menganggap pengawas sebagai
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komunikator serta membuktikan kenyataan bahwa komunikasi merupakan tanggung

jawab yang penting dari posisinya. Oleh karena itu, para pengawas, mandor, dan

kepala bagian tidak menganggap penting untuk berkomunikasi dengan bawahannya,

sehingga akibatnya, terjadi kesenjangan informasi di antara karyawan.

Ketidak efektifan pengawas sebagai juru bicara manajemen adalah kurangnya

latihan untuk berkomunikasi dan kurangnya keyakinan bahwa manajemen

menginginkan mereka untuk menyebarkan informasi kepada karyawan. Mereka juga

percaya bahwa mereka memiliki pekerjaan lain yang jauh lebih penting daripada

berkomunikasi dengan bawahannya. Jadi, arus informasi dari manajemen ke

karyawan acapkali tersumbat oleh hambatan pribadi dari para pengawas.

Para karyawan dapat cenderung untuk menyampaikan kepada pengawasnya

hanya informasi yang mereka pikir akan didengarkan oleh manajemennya. Dengan

demikian, mereka memberikan kepda pemimpinnya suatu pandangan yang

menyimpang dari kenyataan. Persaingan di antara bagian dapat menimbulkan

kesulitan komunikasi antar bagian. Komunikasi sering disalahtafsirkan, sehingga

menimbulkan kecurigaan dan permusuhan serta menebabkan komunikasi tersebu

tidak efektif. Beberapa pelaksana merasa enggan untuk mendengarkan pendapat

bawahannya, sehingga akibatnya para karyawan merasa frustasi dan tidak berusaha

untuk berkomunikasi. Pelaksana yang bersaing untuk memperoleh kemajuan

mungkin cenderung untuk tidak menyampaikan informasi penting demi keuntungan

pribadinya.

6. Perencanaan Komunikasi Karyawan

Suatu program komunikasi karyawan harus didahului oleh suatu penelitian untuk

menentukan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui oleh karyawan tentang

kebijaksanaan, problem, keuangan, dan hal-hal penting lainnyauntuk menentukan

informasi apa yang perlu dikomunikasikan.

Para karyawan tertarik oleh informasi tentang perusahaan, latar belakang serta

organisasinya sekarang ini, bagaimana produk dihasilkan dan digunakan,

kebijaksanaan yang mempengaruhinya, informasi tentang perubahan dalam metode
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dan prospek pekerjaan yang berkesinambungan, pendapatan perusahaan serta

keuntungan dan kerugiannya, dan kemungkinan pemberhentian.

7. Asas-asas Komunikasi Karyawan

Komunikasi dua arah yang baik antara manajemen dan karyawan didasarkan

pada asas-asas sebagai berikut:

Manajemen harus bersedia secara sadar memberikan informasi kepada karyawannya

Pesan tertulis harus digunakan untuk menghindari penyimpangan arti yang mungkin

terjadi dalam komunikasi lisan.

Pesan harus disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang lazim yang sesuai

dengan tingkat pendidikan karyawan.

Media komunikasi harus dipilih dan pesan harus disiapkan oleh komunikator yang

berpengalaman. Terutama yang penting bahwa komunikasi tenang informasi pening

tidak dipercayakan kepada orang dengan pengalaman komunikasi yang terbatas.

Komunikasi jangan secara sengaja disalah gunakan atau disesatkan tetapi harus

faktual, saksama, dan tidak memihak.

Informasi harus diberikan tepa pada waktunya dan pesan harus disampaikan dengan

cepat untuk menghindari kesalahpahaman.

Pengulangan adalah penting dalam komunikasi karyawan yang baik. Informasi harus

diulang dalam cara yang berlainan agar mudah dipahami.

Informasi harus dikomunikasikan dalam jumlah yang kecil agar mudah dipahami.

8. Komunikasi Dari Manajemen Kepada Karyawan

Komunikasi dengan karyawan secara lisan, menggunakan media cetak atau grafik,

semuanya dapat dilakukan secara bersamaan. Memberikan petunjuk atau tugas

kepada karyawan dapat dilakukan dengan lisan tatap muka atau dengan surat.

9. Komunikasi Lisan

Komunikasi lisan antarpesona merupakan metode yang paling efektif.

Percakapan informal antar pengawas, mandor dan karyawan merupakan sarana yang

cepat dan ekonomis tentang hal-hal yang mempengaruhi mereka dan pekerjaannya.
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Para karyawan lebih menyukai komunikasi lisan karena komunikasi ini

memungkinkan pertanyaan, penolakan, serta penjelasan.

Akan tetapi, komunikasi lisan memiliki kelemahan, dan ia tidak mengandalkan

penggunaan media lainnya. Pesan yang diucapkan acapkali disalahartikan dan

disalahtafsirkan, didengar secara semu dan cepat dilupakan. Ari pesan yang

sebenarnya mungkin hilang dalam penyampaiannya. Kebanyakan orang adalah

komunikator yang kurang baik, tidak sanggup menyatakan maksudnya dengan jelas.

Para pengawas mungkin tidak menyadari pentingnya karyawan untuk selalu diberikan

informasi. Mereka mungkin meletakkan penafsirannya sendiri pada pesan

manajemen, mewarnainya dengan sentimen pribadi, aau dengan sengaja tidak

mengkomunikasikan informasi dari karyawannya. Meskipun terdapat adanya

keterbatasan ini, namun para pelaksana, pengawas, dan mandor merupakan saluran

komunikasi dua arah yang paling penting antara manajemen dan karyawan.

Untuk melengkapi komunikasi lisan secara perorangan, maka digunakan

metode kelompok, sistem pidato, sistem informasi melalui telepon, rapat diskusi,

rapat manajemen dan karyawan, siaran televisi terbatas/internal, open house, dan

kunjungan direktur dan pelaksana manajemen ke bagian-bagian.

Sistem pidato, sistem ini di pabrik atau di kantor biasanya digunakan untuk

menyebarkan informasi penting secara cepat dan tepat, tanpa harus memanggil

karyawan dari pekerjaannya. Siaran dari manajemen puncak bersifat otoritatif dan

impresif serta dapat mengajukan imbauan pribadi lewat suara di pembicara.

Untuk memberikan informasi kepada karyawan tentang masalah perusahaan,

beberapa perusahaan besar telah menggunakan pelayanan informasi melalui telepon

kepada karyawannya. Karyawan yang ingin mendapatkan berita tinggal memutar

nomor terenu pada sistem telepon internal dan mendengarkan rekaman yang direkam

oleh pelaksana manajemen puncak. Informasi tersebut direkam dan diubah setiap

hari.

Rapat manajemen karyawan merupakan media komunikasi yang lazim dilaksanakan

dengan para karyawan. Rapat tersebut memberikan kesempatan kepada pimpinan
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untuk berbicara secara langsung kepada karyawannya tentang kebijaksanaan, produk,

metode, dan masalah internal baru.

Siaran televisi terbatas internal yang menggambarkan kemajuan dan pelaksanaan

perusahaan digunakan dalam melakukan komunikasi dengan para karyawandi

perusahaan besar. Melalui pesawat televisi yang dipasang di setiap bagian, para

karyawan dapat melihat dan mendengarkan pemimpin perusahaannya menyampaikan

berita perusahaan dan pesan institusional yang penting.

Open house yang ditunjukkan untuk karyawan dan keluarganya memberikan

kesempatan untuk berkomunikasi dengan para karyawan dan keluarganya.

Manajemen dan mandor dapat memaparkan dan menunjukkan kepada para karyawan

ciri dan macam produk yang dihasilkan, investasi modal, fasilitas dan perlengkapan

yang semakin meningka dan baru, serta tugas perorangan yang penting dalam

pelaksanaan perusahaan secara keseluruhan.

Kunjungan yang dilakukan oleh direktur utama dan pelaksana manajemen senior ke

pabrik dan ke kantor untuk mengadakan pembicaraan informal dengan sekelompok

kecil karyawan memberi kesempatan kearah terselenggaranya komunikasi dua arah

yang baik.

10. Komunikasi Cetak dan Grafik

Media cetak dan grafik digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan dengan

para karyawan. Media tersebut tidak terlalu mahal, dan dapat menyampaikan pesan

kepada orang yang lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, serta memaparkan

kisah yang tersusun secara lebih baik dan lengkap. Akan tetapi, media ceak kurang

bersifat pribadi, tidak seketika, tidak fleksibel, tidak menimbulkan umpan balik,

dibandingkan dengan komunikasi lisan. Gabungan komunikasi lisan dengan media

cetak adalah efektif.

Yang termasuk media cetak dan grafik antara lain: surat manajemen untuk karyawan,

majalah atau surat kabar karyawan, papan pengumuman, pameran produk, laporan

sementara dan tahunan, buku penuntun dan pedoman karyawan, kaset, film, slide,

11. Komunikasi Dari Karyawan ke Manajemen
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Komunikasi dengan atasan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

menyatakan pendapatnya tentang masalah yang berkaitan dengan tugasnya serta

manajemen dan kebijaksanaan perusahaan.

Metode yang digunakan karyawan untuk berkomunikasi dengan manajemen adalah

melalui penelitian sikap karyawan, keluhan karyawan, usaulan bebas kepada

pengawas, partisipasi karyawan dalam manajemen perusahaan, dan percakapan

informal dengan pengawas.

Penelitian sikap karyawan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

menyatakan pendapatnya tentang perusahaan, dan memungkinkannya untuk

memperoleh penghargaan serta rasa partisipasi dalam urusan perusahaan. Mereka

juga merupakan sumber gagasan yang menguntungkan untuk menurunkan harga dan

meningkatkan efisiensi.

Penelitian sikap karyawan dilaksanakan melalui wawancara, kuesioner, atau

gabungan dari metode diatas. Penelitian ini membantu manajemen dalam

melingkatkan komunikasinya dengan karyawan dengan cara mengungkapkan

kesalahpahaman tentang praktik serta kebijaksanaan perusahaan kepada karyawan.

Karyawan memiliki kesempaan untuk mengecap praktik serta kebijaksanaan

perusahaan melalui komunikasi formal dan informal tentang keluhannya kepada

manajemen. Kecaman karyawan dapat menimbulakan kesalahpahaman dan

kegagalan manajemen untuk melakukan komunikasi secara efektif dengan

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyuarakan keluhannya, maka

manajemen mampu memperbaiki kesalahpahaman melalui komunikasi yang terus

ditingkatkan.

Suatu kebijaksanaan pintu terbuka memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

membicarakan kebijaksanaan dan pelaksanaan perusahaan dengan manajemen.

Keinginan dari sebagaian pengawas untuk mendengarkan karyawan akan

meningkatkan komunikasi dan pengertian.

Pejabat pelaksanan, pengawas, dan mandor berperan penting dalam melakukan

komunikasi informal dengan karyawan.
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12. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi antar organisasi dengan publik luar

dan masyarakat pada umumnya. Hal ini banyak dilakukan oleh PR. Pimpinan

organisasi, baru tampil pada hal-hal yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain,

yang menyangkut kebijakan organisasi.

Komunikasi eksternal dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan hubungan

yang harus dibina, yaitu :

(a) Hubungan dengan lingkungan organisasi atau perusahaan.

(b) Hubungan dengan instansi pemerintah.

(c) Hubungan dengan pers.

(d) Hubungan dengan kreditor.

(e) Hubungan dengan konsumen.

(f) Hubungan dengan pemasok.

(g) Hubungan dengan pesaing.

(h) Hubungan dengan bank.

Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalan secara timbali balik, yakni

komunikasi dari organisasi ke publik dan publik ke organisasi. Komunikasi dari

organisasi ke publik pada umumnya bersifat informatif yang dilakukan sedemikian

rupa sehingga publik merasa ada keterlibatan, setidak-tidaknya ada hubungan batin.

Dikatakan bahwa komunikasi mempunyai peranan penting dan menjadi

tanggung jawab setiap manusia. Bagaimana dengan komunikasi eksternal ? mengapa

penting ? marilah kita tinjau secara luas. Komunikasi merupakan dasar dari setiap

bentuk organisasi. Disini termasuk komunikasi eksternal dalam arti yang kongkrit,

komunikasi itu menolong, mencegah, melindungi terhadap berbagai macam hal

seperti, konflik, penyakit, kecelakaan, kebakaran, macam-macam musibah dan

seterusnya. Menjamin terselenggaranya hukum, ekonomi, mempengaruhi opini

publik, dan menjaga serta memelihara agar kita dengan komunikasi itu dapat tetap

melangsungkan kehidupan organisasi dan memperoleh kepuasan hati, karena apapun

yang terjadi demi kepentingan umum bukan untuk kepentingan dirinya semata-mata.

Dengan komunikasi kita dapat menyebarkan pendapat atau pandangan-pandangan
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kita serta masalah-masalah kita kepada orang-orang lain yang terkait. Kita dapat

belajar dari pengalaman segala kesalah pahaman, dan meningkatkannya menjadi

saling mengetahui dari masing-masing yang bersangkutan, serta menikmati keadaan

yang sebenarnya. Dengan demikian komunikasi itu memperkembangkan dan

memajukan kebudayaan, pendidikan, perubahan-perubahan, pembangunan dan masih

banyak lainnya.

Komunikasi membentuk ikatan-ikatan diantara kita, dan menghubung-kan masa kita

dengan masa lalu maupun masa depan.

Dengan singkat, komunikasi membedakan manusia dari semua makhluk yang

lain. Saya harap sekarang semakin jelas bahwa kita membutuhkan komunikasi yang

berguna untuk dapat bersama-sama memecahkan banyak masalah yang kita jumpai

dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai manusia kita tidak mau tenggelan dalam

keadaan, situasi sedemikian, sehingga kita tidak lagi melihat jalan keluar. Tetapi

sebaliknya kita sering menjadi terganggu urat syaraf kita, serta ketahanan jasmaniah

dan rohaniah yang terpatahkan. Di dalam perlombaan, antara makin kuatnya hal-hal

yang bisa meledakkan pikiran dan intelegensi kita tidak lagi menjadi semakin tinggi

dan tajam, akibatnya kemanusiaan itu sendiri akan tenggelam musnah, hancur,

akhirnya kita tidak menjadi dewasa. Lalu bagaimana kita bisa menghindari,

mengatasi tantangan ataupun konflik-konflik lainnya ? Dewasa ini hal tersebut

merupakan masalah tersbesar yang dihadapi dunia supaya saling bisa mengerti serta

hidup dengan penuh kedamaian, kita bisa menaruh harapan kita kepada

“komunikasi”.

Perlu disadari bahwa yang menggunakan nama dari setiap benda, perbuatan, perasaan

hubungan dan sebagainya hanya dimiliki oleh manusia, yaitu bahasa lisan dan

tertulis.

Bagaimana komunikasi dapat dikatakan berhasil ? Apabila tafsiran reseptor tersebut

dapat menerima maksud komunikator. Bila itu tidak sesuai, maka disebut salah

komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi dikatakan berhasil bila maksud

komunikator dapat ditangkap secara tepat oleh penerima. Jika ini yang terjadi dapat

dikatakan bahwa komunikasi itu baik. Antara input dan output dalam proses
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komunikasi hendaknya seimbang, begitu juga pengarah. Sedangkan hasil proses

pengolahan yang baik tidak selalu hanya lewat feed back saja tetapi bisa terjadi diluar

feed back.

Kita tidak boleh lupa bahwa komunikasi dalam prosesnya dipengaruhi oleh

bentuk organisasi itu sendiri, cara mempimpin selama proses itu berjalan, kekuasaan

organisasi, dan sikap dari masing-masing pribadi dari publik internal maupun

eksternal.

Disamping tukar-menukar informasi, pandangan, dan ide-ide secara efektif,

komunikasi menciptakan, menumbuhkembangkan hubungan yang baik antar

manusia. Komunikasi adalah bicara/menulis yang dimulai dengan mendengarkan atau

membaca dengan baik. Dengan kata lain komunikasi yang baik, saling mau

menerima, memberi, tukar menukar suatu aktivitas yang tepat dan terarah pada

tujuan. Alat komunikasi yang manusiawi dan umum dipakai ialah “bahasa”

disamping itu gerak-gerik, mimik, isyarat, nada suara, simbol dan proses yang terjadi

dalam tubuh manusia, misalnya “keluar keringat”, menggerakkan kaki, mata

berkedip-kedip, dll. Jadi komunikasi berhasil bila si penerima informasi menjawab

sesuai dengan tujuan dari pemberi informasi secara tepat.

13. Konsep – Intelektual – Mandiri (Intelectual Self Concept)

Konsep – Intelektual – Mandiri (Intelectual Self Concept) bahwa kita hidup

dalam suatu masyarakat dimana pendidikan dan pengetahuan seringkali

dipersamakan atau dianggap sinonim dengan kekuasaan dan prestise. Kita mencoba

kembali kepada beberapa pertanyaan yang dibuat seorang manajer tentang diri

sendiri. “Mengembangkan ide-ide saya ?” Tertarik dalam pengembangan metode dan

prosedur-prosedur yang baik ?” “Mahir dalam mengorganisir ?” dan sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengatakan, bahwa orang-orang itu melihat diri

mereka sendiri sebagai orang yang cerdas, tajam pikirannya, teguh dalam idenya dan

mahir. Masalah pokok disini, bukanlah jumlah pendidikan atau tingkat intelektual

yang kita punyai, tapi lebih bersifat bagaimana kita bereaksi terhadap konsep kita itu,
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dan bagaimana mempergunakannya dengan stabil tetapi dinamis, dengan hasil

optimal.

14. Konsep sosial – Mandiri (The Social Self Consept)

Kita hidup dalam suatu dunia sosial. Bisa terjadi bersama pribadi atau orang-

orang biadab lagi kasar, jika memang pernah ada, semoga sekarang sudah lenyap dan

tidak ada lagi. Sebagaimanapun kenyataannya manusia tetap merupakan makhluk

sosial. Dia mesti bergantung pada orang lain, untuk banyak hal, termasuk untuk

kehidupannya sendiri. jika seseorang hidup hanya mementingkan kepentingan diri

sendiri saja, maka menjadi semakin berkuranglah harkatnya sebagai manusia. Karena

itu, tidaklah mengherankan bahwa bagi mereka yang hidupnya hanya

menggambarkan diri sendiri saja dalam konteks sosial, tidaklah mungkin ada

hubungan, relasi dengan orang lain. Cara kita melihat diri kita sendiri dalam

hubungan kita dengan orang lain, atau suatu dimensi mandiri kita sangat penting.

Semua kehidupan kita, secara alamiah sebenarnya sudah diarahkan atau diprogram

untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri

sebagai makluk sosial. Hubungan dengan falsafah PR !

Seperti telah dijelaskan komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur, secara timbal

balik, dari organisasi dan ke organisasi. Komunikasi dari organisasi ke publik pada

umumnya bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga publik merasa

ada keterlibatan, setidak-tidaknya ada hubungan batin.

Maka perlu media untuk menyampaikan informasi tentang organisasi,

produk/jasanya. Apabila masyarakat/publik semakin banyak mengetahui keadaan

organisasi, munculah citra organisasi yang sebenarnya. Efeknya masyarakat/publik

semakin termotivasi kepercayaan mereka terhadap organisasi/produk dan jasanya.

Supaya lebih efektif informasi tidak hanya diberikan secara lisan, diusahakan dapat

melalui berbagai saluran, seperti :

(1) Majalah organisasi

(2) Pers release

(3) Artikel dalam surat kabar
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(4) Pidato, ceramah/uraian radio dan televisi

(5) Film dokumenter

(6) Brochure, leaflet, poster

(7) Konferensi pers, dan lain-lain

15. Hubungan Konsumen

Tanggung Jawab Hubungan Konsumen merupakan suatu tanggung jawab

setiap orang yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang menghasilkan atau

memasarkan barang atau jasa konsumen. Para operator telepon, pengantar barang,

perwakilan pelayanan, tenaga kredit, pesuruh dan eksekutif – semuanya mempunyai

banyak peluang dalam bisnisnya atau hubungan pribadinya untuk menciptakan suatu

citra perusahaan yang baik.

Oleh karena bagian sebuah perusahaan sangat terlibat dengan hubungan konsumen,

pemasaran harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program hubungan

konsumen. Personel penjualan, distributor, dan dealer tetap dalam kontak pribadi

dengan para konsumen untuk menjual barang dan jasa. Akan tetapi, hubungan

penjualan dengan konsumen ini sering tidak memadai untuk meningkatkan

pemahaman itikad baik dan rasa percaya diri yang hakiki pada kesetiaan dan

pemahaman konsumen.

Untuk melaksanakan, mengkomunikasikan, dan bekerja sama dengan konsumen

dalam lingkupan yang begitu luas sehingga tidak mungkin dilakukan personel

penjualan, tetapi diperlukan bagian lain yang mendukungnya yaitu PR.. PR

menambah kegiatan pemasaran dengan penelitian, perencanaan, pemrograman, dan

penyusunan program informasi, pendidikan, dan pelayanan bagi para konsumen.

16. Kebijaksanaan Hubungan Konsumen

Tujuan program hubungan konsumen ditetapkan dalam suatu kebijaksanaan

konsumen sebagai panduan manajemen dalam hubungannya dengan konsumen dan

sebagai informasi bagi publik konsumen. Tujuan dari suatu kebijaksanaan hubungan

konsumen: meyakinkan para pelanggan dan calon pelanggan bahwa barang dan jasa

perusahaan akan terus ditingkatkan mutu, jenis, dan kegunaannya, menyediakan
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sumber persediaan yang konsisten dengan suatu kebijaksanaan harga yang rasional,

melayani para pelanggan dengan jujur, dan berusaha mengembangkan perusahaannya

serta pasaran konsumennya.

17. Landasan Hubungan Konsumen yang Baik

Hubungan konsumen yang baik sangat bergantung pada nilai barang dan jasa

yang diberikan oleh seorang produsen kepada konsumen dan tanggung jawab serta

integritas sosial produsen dalam peranannya sebagai seorang warga perusahaan. Tak

ada komunikasi hubungan konsumen yang bisa mengubah sikap konsumen terhadap

sebuah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa yang bermutu rendah, menjual

dengan harga yang sangat tinggi, gagal memberikan pelayanan yang memuaskan,

atau mengganggu masyarakat dengan tindakan yang meragukan dan tidak

bertanggung jawab.

Reputasi perusahaan sangat erat kaitannya dengan nilai produk. Gambaran

perusahaan dalam benak konsumen merupakan pencerminan langsung dari gambaran

produk pengusaha pabrik. Nilai produk diukur dengan ciri-ciri yang berbeda,

rancangan atu bentuk yang baik, penampilan yang baik, dan persediaan yang

memadai dan tersedia dengan baik dalam berbagai model, ukuran, warna, dan

jenisnya dengan harga yang wajar.

Di samping nilai-nilai di atas, barang mekanik harus didukung dengan garansi yang

menarik, kebijaksanaan pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang mudah

diperoleh, personel pelayanan yang terlatih, pemeliharaan yang teratur. Nilai

pelayanan produk-produk mekanik menimbulkan kepuasan konsumen.

17. Tujuan Program Hubungan Konsumen

Tujuan hubungan konsumen dari perusahaan besar dan kecil dalam berbagai

jenis industri adalah sebagai berikut:

Menentukan apakah para konsumen memikirkan dan membicarakan kebijaksanaan,

tindakan, produk, atau pelayanan perusahaan.
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Memahami apakah semua pernyataan yang dibuat untuk para konsumen

mengenai harga, nilai, pelayanan, dan kualitas adalah menurut kenyaaan dan tidak

dibuat-buat.

Meningkatkan pelayanan konsumen dengan penanganan yang lebih memuaskan atas

dasar keluhan, dengan analisis keluhan untuk mengetahui penyebabnya, dan dengan

memperbaiki kekurangan dalam operasi, prosedur, atau kebijaksanaan untuk

mencegah timbulnya keluhan-keluahan tersebut.

Memperoleh penerimaan tentang produk dan pelayanan suatu perusahaan oleh publik

pemakai.

Mendidik para karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, sopan,

pribadi, dan ramah kepada para konsumen.

Menyebarluaskan informasi kepada publik pemakai tentang produk, pelayanan,

kebijaksanaan, dan praktik perusahaan.

Menjawab pertanyaan konsumen yang berhubungan dengan perusahaan, produk dan

pelayanan, dan manfaatnya.

Menghasilkan produk atau pelayanan yang lebih memuaskan kepada para konsumen

melalui penelitian dan pemahaman produk.

Memberi nama produk dengan istilah yang bisa dipahami sehingga para konsumen

dapat mengetahui mutu dan sifat-sifat produk; membuat tingkatan atau standar mutu

produk untuk membantu para konsumen dalam memilih dan memanfaatkan produk

tersebut.

Bekerja sama dengan kelompok konsumen untuk memberikan informasi dan

mendidik para konsumen mengenai pengetahuan mutu dan untuk memenuhi

kebutuhannya.

Memelihara dan meningkatkan hubungan dengan para guru ekonomi rumah tangga,

agen perabot rumah tangga, dan toko-toko makanan.

Mempersiapkan dan menyebarluaskan petunjuk, resep, dan buku-buku tentang

penggunaan produk sehingga para konsumen akan memperoleh kepuasan maksimal

dalam pemakaian produk.
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18. Perencanaan Program Hubungan Konsumen

Dalam perencanaan program hubungan konsumen, staf dan pimpinan PR

harus memperoleh pengertian yang jelas tentang sikap publik pemakai terhadap

perusahaan dan produknya, kebijaksanaan, operasi, dan masalah perusahaan dan sifat

dari prasangka konsumen yang dapat mempengaruhi perusahaan.

Informasi mengenai sikap konsumen terhadap sebuah perusahaan dan produknya

sangatlah penting untuk menyusun suatu kebijaksanaan konsumen, penentuan tujuan,

dan perencanaan suatu program hubungan konsumen. Sikap para konsumen diperoleh

melalui bagian PR atau suatu organisasi penelitian opini dari luar perusahaan.

Disamping survai opini, pandangan para konsumen tercermin dalam keluhan-

keluhan yang diterima perusahaan.

Setelah opini konsumen dipertimbangkan dan pelaksanaan perusahaan dievaluasi,

sebaiknya direncanakan komunikasi dengan para konsumen. Bahan-bahan untuk

komunikasi direncanakan, sesuai petunjuk hasil penelitian, maka dipilih media

komunikasinya.

19. Media Komunikasi dengan Konsumen

Komunikasi karyawan – konsumen. Publik mempercayai apa yang dikatakan

seorang karyawan tentang perusahaannya. Akan teapi, meskipun mereka merupakan

komunikator yang berpikir logis tentang bisnis, para karyawan mungkin bukan

komunikator yang baik. Mereka harus diberi informasi secara sederhana, dalam

istilah yang bisa dipahami untuk memungkinkan mereka berperan penting dalam

memberikan informasi kepada para konsumen.

Kunjungan pabrik para konsumen. Komunikasi dengan para konsumen

dilaksanakan melalui kunjungan pabrik oleh kelompok konsumen – organisasi-

organisasi gereja, kemasyarakatan, perkumpulan wanita, mahasiswa guru – untuk

melihat operasi pabrik dan mendengar langsung dari pimpinan. Kunjungan demikian

memberi kesempatan kepada manajemen untuk menerangkan operasi perusahaan, dan

menciptakan kesan baik terhadap kondisi kerja yang baik.
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Audio visual. Film merupakan media audiovisual yang utama. Media ini mengandung

daya tarik bagi pendengaran dan penglihatan, memadukan informasi dengan hiburan.

Pameran dengan ceramah dan pita rekaman juga dipergunakan untuk memberikan

informasi kepada konsumen.

Publisitas. Opini konsumen terbentuk dari informasi yang disampaikan melaui pers,

televisi, dan radio. Bagian PR mempersiapkan dan menyebarluaskan siaran berita,

artikel khusus, foto, dan informasi latar belakang ke media massa.

Surat menyurat. Bagian PR perusahaan besar telah membentuk bagian tersendiri

untuk menangani surat-menyurat dengan para konsumen.

Iklan kelembagaan. Iklan kelembagaan merupakan media PR yang dipergunakan oleh

sejumlah perusahaan untuk memberikan informasinya kepada para konsumen tentang

kemajuan, operasi, penelitian, dan sumbangan perusahaan bagi kesejahteraan

masyarakat. Misalnya keamanan lalu lintas, pencegahan kebakaran hutan,

penanggulangan penyakit flu burung, kecanduan narkotika, dll.

Iklan langsung. Brosur, buletin, dan pamflet dipergunakan untuk meningkatkan

pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap suatu perusahaan dan aktivitasnya.

Peristiwa khusus. Peristiwa khusus untuk mendidik dan menghibur kelompok minat

khusus atau khalayak umum.

J. Pemilihan Media Publikasi

Pemikiran media massa yang sesuai dengan sasaran publik sangat penting

dalam tahap-tahap persiapan dan penyebaran siaran berita. Menyadari potensi yang

dimiliki oleh media massa dalam penyebarluasan berita dan informasi, maka perlu

pemikiran tentang pemilihan media dan cara-cara menggunakan media tersebut,

sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Disamping media berita yang cukup potensial, yang dipandang ampuh untuk kegiatan

komunikasi dalam PR adalah media siaran radio dan televisi.

1. Siaran Radio

Siaran radio, mempunyai kemampuan menjangkau pendengar disegenap

penjuru tanah air tanpa kesulitan karena letak geografis maupun jarak siaran radio,
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sebagian besar penduduk bisa mengikuti. Lagi pula siaran radio bisa dinikmati oleh

setiap orang.

Ada beberapa keunggulan siaran radio :

(1) Siaran radio mempunyai kekuatan untuk mengutarakan gagasan atau

pendapat secara sederhana dan langsung

(2) Sangat luwes, karena mudah dikoreksi, ditambah atau ditulis kembali

sebelum siaran

(3) Radio sudah memiliki publik khusus

Segala kegiatan tak mungkin semua mulus, pasti ada plus dan minusnya.

Kelemahan siaran radio :

(1) Uraian dialog dan isi materinya kurang bervariasi

(2) Fakta-fakta tidak bisa dibeberkan selengkapnya, karena selain harus

sederhana, isi siaran harus disusun singkat

(3) Melelahkan, karena perhatian pendengar harus dipusatkan pada suara

atau satu pokok acara selama waktu tertentu.

2. Siaran televisi

Kegunaannya untuk menyebarkan informasi dan berita sudah dimulai sejak

tahuan 1962, perluasan siarannya baru dimulai sejak tahun 1976, sejak adanya satelit

Domestik Palapa.

Keunggulan televisi sebagai media massa :

(1) Siaran yang dipancarkan dapat menjangkau seluruh lapisan

masyarakat

(2) Mempunyai daya tarik khusus sebagai media “pandang dengar”

(Audio-visual)

Untuk melengkapi komunikasi eksternal ini akan dijelaskan hal-hal yang pokok saja.

3. Teknik Menulis Berita

Syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan serta teknik membuat berita. Definisi “berita”

adalah fakta, opini dan nilai-nilai yang dikomunikasikan, menarik perhatian sejumlah
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orang. Unsur terpenting dari berita adalah unsur “dikomunikasikan” dan unsur

“menarik perhatian sejumlah orang”. Jadi sekalipun ada faktor, opini dan nilai-nilai,

jika faktor itu belum dikomunikasikan belum dapat disebut “berita”. Bila sudah

dikomunikasikan, tetapi tidak menarik perhatian sejumlah orang, itupun belum dapat

disebut sebagai berita.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu berita, yaitu :

(1) Akurat, singkat, padat dan sesuai dengan kenyataan

(2) Tepat waktu dan aktual

(3) Obyektif, sama dengan fakta yang sebenarnya tanpa opini penulisnya

yang dibuat-buat

(4) Menarik, apa yang disajikan itu terdiri dari kata-kata dan kalimat yang

khas, segar dan enak dibaca.

Sedangkan yang pokok ada tiga bagian, yaitu :

(1) Judul atau kepala berita

(2) Pokok berita/inti berita

(3) Tubuh berita

Jadi berita yang baik harus mencakup ketiga bagian tersebut dan teratur urut-

urutannya/sistematis. Judul mempunyai fungsi tersendiri, untuk meng “iklankan”

berita harus menarik perhatian dan dibaca, dimengerti akhirnya mendorong pembaca

untuk berbuat sebagaimana kita harapkan. Jadi judul harus betul-betul

menarik/merangsang untuk ingin mengerti.

Pokok berita, berfungsi :

(1) Memberikan suatu “berita baru” dengan inti sari yang disingkat

(2) Untuk merangsang pembaca agar tertarik untuk mengikuti berita

selanjutnya

(3) Untuk efisiensi berita, baik bagi pembuatannya maupun pembacanya,

terutama berita radio/televisi.

Maka berita yang disiarkan harus lengkap, mampu menjawab pertanyaan yang

timbul dalam pemikiran pembaca berita, seperti :

(1) Apa : apa yang terjadi ?
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(2) Mengapa : mengapa peristiwa itu terjadi ?

(3) Siapa : siapa yang melakukan/terlibat ?

(4) Kapan : kapan peristiwa terjadi ?

(5) Dimana : dimana itu terjadi ?

(6) Bagaimana : bagaimana itu berlangsung ?

Maksudnya dengan sekilas pandang pembaca dapat memperoleh informasi.

Macam berita dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain segi bentuk, penyajian,

geografis dan segi isi atau subyeknya.

Ditinjau dari subyeknya, berita dapat dibagi atas :

(1) Berita ekonomi

(2) Berita politik

(3) Berita sosial

(4) Berita kebudayaan

(5) Berita IPTEK/pendidikan

Berita yang berdasarkan pada subyekpun harus dibuat menarik perhatian

pembaca, pendengar, ataupun siapa saja yang memperhatikan/melihat melalui cara

penyajiannya.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan :

(1) Unsur waktu, berita harus hangat/aktual, baru terjadi, merupakan

perkembangan terakhir dari suatu peristiwa

(2) Unsur jarak dalam berita. Yang dimaksud jarak dalam arti hubungan

kejiwaan/ batin/ psikologis. Misalnya peristiwa jatuhnya pesawat

terbang, siapa korbannya ? bagi negara, masyarakat akan tertarik,

masyarakat akan tertarik, kalau tak ada korban orang Indonesia ?

Berita kurang menarik kalau sama sekali tak ada hubungan apa-apa.

(3) Unsur meletakkan sesuatu kepada orang yang punya nama. Orang

yang terlihat dalam peristiwa penting

(4) Unsur pengaruh langsung, kepada minat pembacanya. Siapa yang

berpengaruh, entah perbuatan ataupun sumbangan berupa material dan

sebagainya
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(5) Unsur minat kemanusiaan (human interest). Hal yang langsung

menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Berita tanah longsor, banjir,

gempa bumi dan sebagainya.

4. Bahasa surat kabar
Surat kabar dibaca oleh segala lapisan masyarakat sampai mereka yang lulus

kursus buta huruf. Maka bahasanya harus dipahami oleh pembaca yang kemampuan

membaca paling minim. Uraian, gaya bahasa, susunan kalimat harus menarik.

Bagi seorang Public Relations pengetahuan bahasa sangat penting sebagai alat untuk

menyampaikan isi surat kabarnya, seperti bacaan umum, bacaan bagi sejumlah besar

orang yang berbagai ragam dan keadaannya berbeda-beda.

(1) Bahasa harus dapat dibaca oleh seorang guru besar sampai dengan

lulusan kursus buta huruf

(2) Harus dapat dibaca sambil makan pagi, karena orang tak sempat

membaca surat kabar dengan tenang, terutama penduduk kota, yang

tergesa-gesa akan berangkat ke kantornya.

Sebagai alat, bahasa surat kabar harus tunduk kepada dua macam keharusan :

(1) Sederhana

(2) Menarik

Beberapa pedoman yang perlu diperhatikan :

(1) Sederhana, tetapi teratur, bisa dipahami

(2) Tidak menggunakan bahasa yang muluk-muluk

(3) Hindari bahasa baku, yang menyebabkan menjadi kaku, karena bahasa

baku tidak bisa untuk didengar dalam pembicaraan.

(4) Hindari kata-kata yang salah. Tiap perkataan yang dipakai harus benar

(5) Susunan bahasanya harus hidup, agar menarik perhatian, gaya bahasa

harus baik, wajar dan tidak dibuat-buat.

5. Fungsi Jurnalistik

Jurnalistik adalah bentuk kegiatan, sedangkan pers adalah media untuk

menyalurkan kegiatan tersebut. Fungsi jurnalistik adalah :
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(1) Memberi informasi

(2) Menginterpretasikan

(3) Membimbing/mendidik

(4) Menghibur

Dalam uraian sekilas mengenai komunikasi antar manusia sebagai kegiatan

Public Relations dengan tulisan yang singkat ini, tentunya tidak memungkinkan

untuk dibeberkan secara pancang lebar, namun pokok-pokok penting sebagai

pegangan untuk mengetahui permasalahan tersebut dapat mencukupi untuk

dikembangkan selanjutnya.

K. Kesimpulan

Pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan ini dalam public relations

disebut target publik yang terdiri atas pemegang saham, karyawan, konsumen, pers,

akademisi, dan sebagainya. Public Relations dan komunikasi eksternal ini saya tulis

sedikit terurai dari semua faktor yang penting dalam melaksanakan kegiatan

komunikasi eksternal. Kalau komunikasi eksternal bisa dilaksanakan sesuai dengan

fungsi dan tugas PR dalam organisasi, akan sangat menentukan perkembangan

organisasi.

Dengan komunikasi eksternal yang bermutu, akan sukses dalam membentuk ikatan-

ikatan diantara publik, organisasi yang lain dengan organisasinya. Sesuai dengan

pengalaman dan hasil penelitian IPRA organisasi yang memiliki banyak relasi

ternyata merekalahy yang mampu berkembang sangat pesat. Konsep intelektual

mandiri semakin diasah, sehingga memiliki pandangan luas, tepat sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan dua belah pihak. Konsep sosial mandiri akan semakin

terbuka terhadap kebutuhan masyarakat, publik maupun pribadi. Dan karenanya

kepercayaan terhadap organisasi semakin meningkat, karena mereka bisa

menyampaikan pendapat, ide dan sebagainya. Dan diintegrasikan dengan manajemen

organisasi. Maka untuk memberi dukungan dan mempermudah pelaksanaan

komunikasi eksternal ini perlu menggunakan media berita yang cukup potensial dan

ampuh untuk kegiatan komunikasi PR. Mengapa komunikasi begitu penting. Diatas
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saya katakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari setiap bentuk organisasi,

termasuk komunikasi eksternal. Karena komunikasi itu menolong, mencegah,

melindungi terhadap berbagai macam hal seperti konflik, ketidaksesuaian pendapat,

issue, pendek kata bisa meminimalisir masalah yang muncul untuk mengambil

strategi dan menemukan solusinya. Dengan hasil semuanya menjadi jelas, ada

pengertian dan memungkinkan bisa menerima, memberi kepuasan sehingga bersama-

sama mengembangkan organisasi demi keuntungan bersama publik internal maupun

publik eksternal. Saling adanya percaya-mempercayai dan menanamkan good will,

dan terutama mengangkat martabat manusia. Inilah fungsi PR dalam komunikasi

L. Pertanyaan Pendalaman

1. Membangun jaringan kerja sama yang baik secara lokal, nasional, dan

internasional merupakan tuntutan mutlak apabila publik atau organisasi atau

perusahaan ingin berkembang dan maju.

Jelaskan secara singkat, jelas, dan konkrit mengapa hal itu merupakan tuntutan

dan apa manfaatnya? Jelaskan!

2. Apa artinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bahwa

publik diberi informasi dan dilayani? Jelaskan dan sertakan contoh konkrit arti

yang sebenarnya dari hal tersebut! Penjelasan Anda harus transparan, objektif,

dan jujur.

3. Publik diberi pendidikan dan dihargai, maka publik harus dikembangkan dalam

berbagai bidang. Apabila hal ini dilaksanakan, apa yang sebenarnya harus terjadi

dalam masyarakat dan apa manfaat dan nilai gunanya?

4. Pada dasarnya, Public Relations antara lain bertujuan memperoleh goodwill,

saling percaya, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik atau masyarakat

pada umumnya.

a. Berilah contoh konkrit bagaimana seorang Public Relations berupaya

merealisasikan hal tersebut bagi organisasinya?

b. Apa manfaatnya bagi organisasi ybs. publik internal, publik eksternal, dan

Public Relations?



97

5. Citra organisasi merupakan gambaran dan komponen yang kompleks. Pada

umumnya, tak mungkin bahwa citra organisasi menunjukkan satu gambaran yang

jelas. Sebab, hal itu juga merupakan proses. Lagipula, tak ada organisasi yang

menunjukkan satu imago yang luas. Imago yang langsung akan berbeda dengan

imago yang sudah dipengaruhi berbagai macam hal, misalnya pengaruh dari

pimpinan, dsb. Bagaimana Public Relations bisa menunjukkan citra organisasi

yang sebenarnya? Uraikan secara singkat dan jelas proses tersebut!

6. Untuk menciptakan opini publik yang berkualitas, komunikasi kita harus tepat

dan etis, merupakan alat kontrol terhadap demokrasi. Berilah contoh dari

pengalaman Anda secara konkrit!

7. Dikatakan oleh Rousseau, Vollaire, Milton dan Mill bahwa opini publik

merupakan efek kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide kritik, pendapat dsb.

Jelaskan bahwa suatu organisasi mampu berkembang secara berkesinambungan

karena adanya kemampuan dan keterbukaan dalam menciptakan opini publik.

Uraikan proses keseluruhannya!

8. Jelaskan apa hubungan media dengan opini publik dan pengembangan organisasi!

Sebutkan dasar dan kekuatannya yang bisa mendorong sehingga opini publik

dapat bertahan!

9. Sebutkan tolok ukur yang menunjukkan bahwa metode, teknik penjajakan dalam

menciptakan opini publik Anda sukses dan berkualitas! (Teknik penjajakan

didasarkan pada fungsi Public Relations).

10. Public Relations merupakan instrumen untuk bertanggung jawab sosial terhadap

semua kelompok yang terhadap tanggung jawab tersebut. Apa itu maksudnya,

jelaskan secara singkat, terutama menyangkut tanggung jawab sosial!
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BAB III

FUNGSI PUBLIC RELATIONS DALAM ORGANISASI

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk memberi pembekalan

mengenai Fungsi Public Relations dalam Organisasi. Fungsi ini

meliputi bagaimana relasi atau hubungan ini bisa terjalin dengan baik

dan juga perlu didasari oleh falsafah PR. Di samping itu dalam

berhubungan ini kita bisa melibatkan semua orang yang ada di dalam

maupun di luar organisasi tersebut, karena semua harus diperhatikan

sesuai dengan fungsi mereka masing-masing.

A. Pengertian Relasi/Hubungan

Dalam komunikasi interpersonal, informasi dan relasi saling

berhubungan. Dalam suatu pembicaraan akan tercipta suatu bentuk tertentu dari

relasi tersebut, yang menunjukkan adanya gambaran dari dua pembicara tersebut.

bagaimana adanya saling pengertian, saling menerima dan adanya saling percaya

dan respek/menghormati. Maka untuk itu penting artinya mengerti latar belakang

dari dua belah pihak, sehingga bisa menentukan sikap berbicara. Inilah

merupakan salah satu strategi atau cara profesional dalam membentuk relasi satu

sama lain.

Sebagai contoh :

(1) Menunjukkan adanya perhatian.

(2) Memberikan gambaran/pandangan secara jelas

(3) Mengurangi/menghilangkan adanya ketergantungan atau meminimali-sasi

ketergantungan

(4) Membuka jalan, memberi arah supaya lawan bicara mampu mengatasi

problimnya

(5) Lawan bicara mengerti apa yang terbaik untuk dilaksanakan
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Contoh semacan itu menunjukkan dalam membangun kepercayaan dan membuat

orang mampu berpartisipasi dalam berelasi.

Dalam hal ini, menjelaskan bagaimana komunikasi dipraktekkan dalam

organisasi. Relasi akan semakin membentuk kepribadian kita, bila dalam

mengadakan relasi selalu ditingkatkan :

(1) Semakin memperdalam latar belakang lawan bicara

(2) Menaruh perhatian terhadap norma-norma, budaya, karakter, kondisi,

pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan lain-lain dari lawan bicara.

Dengan kata lain ada perhatian khusus terhadap lawan bicara. Maka kemampuan

sikap berbicara mempunyai arti penting bagi kehidupan kita.

Dalam membangun relasi, perlu diperhatikan mulai dengan pembicaraan

yang jelas, transparan, jujur. Ini semua akan menambah rasa percaya, tidak ada

prasangka, pembicaraan terfokus pada pokok pembicaraan, saling adanya

keterbukaan. Untuk itu perlu masing-masing menerima diri sendiri dan

kebalikannya seperti adanya.

Dengan memperhatikan lawan bicara penting artinya memberi semangat,

mendorong, memberi kesempatan untuk mereka supaya berpartisipasi, aktif,

memberi opini dan lain-lain. Di sini diperlukan keterampilan dan kemampuan

berbicara, bertanya, berkonfrontasi aktif mendengarkan, aktif terlibat dalam

pembicaraan, sehingga pembicaraan bisa tuntas ada keputusan, adanya program

kerja dan sebagainya.

Meningkatkan relasi berarti juga bagaimana diusahakan seleksi

pembicaraan masing-masing merasa puas dan hubungan satu sama lain semakin

erat. Merasa diperkaya, puas adanya suatu keputusan yang baik untuk

kepentingan bersama sehingga mempererat hubungan satu sama lain.

Dalam menciptakan relasi, sehingga dapat sukses seorang PR harus mampu

berbicara. Apa yang dimaksud dengan mampu berbicara ? berbicara yang mampu

menghasilkan pembicaraan yang efektif dan efisien ? Secara garis besar

kemampuan berbicara dapat diartikan sebagai berikut:

(1) Mampu menerima pesan dan mengalisisi
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(2) Mampu mendengarkan

(3) Mampu terlibat dalam informasi

(4) Mampu bertanya

(5) Mampu menyimpulkan

(6) Mampu menginterpretasikan

(7) Mampu mengkonfrontasikan/diri

(8) Mampu memotivasi/mengaktifkan

Membentuk jaringan komunikasi untuk mendorong keberanian

melakukan diskusi masalah perbedaan pendapat, ide, opini dan sebagainya.

Dalam mendukung jaringan kerja dan merencanakan mengadakan pelatihan

untuk membantu karyawan memahami orang lain.

Memberi tahu bukanlah mengajari dan mendengarkan bukanlah belajar. Apakah

menulis berarti berkomunikasi dan membawa berarti memahami? Mengapa

timbul banyak alasan yang menyatakan komunikasi kurang efektif ? Komunikasi

yang kurang efektif, sulit dalam menciptakan dan membangun relasi. Sebenarnya

komunikasi cukup rumit, namun kalau ini disadari, tak menimbulkan masalah

untuk membentuk suatu relasi, perlu menyadari bahwa berkomunikasi

melibatkan karakteristik emosional, psikologi dan mental orang, ini point

penting. Memahami apa yang disampaikan pembicara mungkin jauh berbeda dari

apa yang sebenarnya disampaikan kepada pendengar. Mengingat pentingnya

memiliki keahlian yang lebih kuat tentang hubungan antara manusia dan

kemampuan pemecahan masalah yang mengarah ke tingkat produktifvitas lebih

tinggi. Komunikasi efektif sangat penting bagi terciptanya relasi/hubungan bagi

suatu organisasi. Kemampuan tersebut akan memberi banyak manfaat bagi

terciptanya relasi secara internal, dan tidak kalah pentingnya relasi eksternal.

Untuk mempermudah pembentukan relasi tersebut, mengguna-kan cara yang

paling bernilai “terbuka untuk menerima umpan balik” melalui pemantauan

kepuasan pihak yang terkait. Organisasi yang mampu memadukan,

mengintegrasikan umpan balik, memberi perhatian kebutuhan dan keinginan

pemakai produk/jasa, para pelanggan dan sebagainya akan berkembang dan
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mendapat manfaat bagi kemajuan organisasi. Kelompok, lokal, nasional ataupun

internasional, menunjuk-kan, membuktikan adanya relasi baik dengan organisasi

tersebut, tidak hanya menumbuhkan relasi tetapi memelihara relasi. Komunikasi

yang efektif menuntut komunikator untuk mengantisipasi kemampuan decoding

dari penerima untuk mengetahui dari mana asal penerima tersebut. Komunikasi

yang efektif berorientasi kepada penerima bukan berorientasi pada media semata-

mata.

Jelas bahwa proses komunikasi dua arah memungkinkan munculnya

feedback. Pada pimpinan yang produktif secara efektif berkomunikasi bukan

hanya dengan mengirimkan pesan saja, tetapi mendorong pengungkapan pikiran,

gagasan dan perasaan komunikan. Umpan balik bisa diperoleh dengan tukar-

menukar pikiran, bertatap muka dan dicapai melalui berbagai bentuk.

Dengan mendorong keberanian menyampaikan umpan balik secara aktif, para

pimpinan bukan saja meningkatkan produktivitas organisasi.

(1) Mendengar, mendengarkan dan bicara

Mengenai kemampuan mendengarkan berbicara akan kami uraikan karena

sangat penting untuk menciptakan dan memelihara relasi

(2) Mampu menerima pesan dan menganalisis

Semua pesan yang diterima diidentifikasi, didefinisikan kemudian

dianalisis, sehingga ditemukan pengertian yang tepat dan benar untuk

diterima yang sebenarnya dimaksud komunikator

(3) Mampu mendengarkan

Mendengarkan secara efektif menimbulkan kecermatan dalam memberi

tanggapan, menghindari adanya kesalahpahaman.

Proses mendengarkan :

(a) Mendengar

(b) Memperhatikan

(c) Memahami

(d) Mengingat
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Keempat kegiatan itu merupakan proses selektif mendengarkan dengan

mengingat simbol-simbol. Manfaat mendengar, penting untuk

keberhasilan tugas sebagai pendidik, sosial, profesi lainnya. Sebagai

perlindungan diri, pendengar terpelihara harga dirinya.

Menghindari atau mengurangi kesalahpahaman

Faktor lain mendengarkan adalah kecepatan berbicara, sedangkan

menangkap pesanpun akan lebih cepat.

(4) Memperhatikan

Memperhatikan berarti memusatkan kesadaran pada rangsangan

khusus/tertentu. Biasanya rangsangan lain berlomba merebut perhatian

kita. Memperhatikan rangsangan tertentu sambil membuang rangsangan

yang lain akan membentuk perhatian yang selektif. Perlu melatih diri,

mengendalikan apa yang ingin didengarkan. Suatu intensitas rangsangan

yang memungkinkan pengamat menangkap sinyal - minimal 50%.

Motivasi dan kriteria subyek harus jelas/kuat, ambang batas perhatian bisa

berubah bila motivasi kurang jelas/kuat. Ketajaman perhatian berperan

dalam perilaku mendengarkan.

(5) Memahami

Memahami biasanya diartikan sebagai proses pemberian makna pada kata-

kata yang didengar, sesuai dengan makna yang dimaksudkan oleh si

pengirim pesan. Menghubungkan pesan dengan pengalaman yang lalu

membentuk penerimaan/penolakan untuk untuk kita perlu menilai,

menyetujui, menyanggah pernyataan orang lain/kelompok.

Perlu lebih memusatkan pendengaran untuk memahami makna yang

dimaksud si pembicara sambil menekan diri. Untuk menghakimi dalam

menilai pesan tersebut dengan mendengarkan lebih efektif.

Memahami, menafsirkan, memberi makna pesan mencakup pemahaman

bahasa, sumber, situasi dan pemilihan asumsi bersama tentang

lingkungan/kerja sama secara realistis.
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(6) Mengingat

Mengingat adalah menguji berapa banyak kita dapat mengingat apa yang

kita dengar dan yang kita pahami. Mengingat berarti juga menyimpan

informasi untuk diperoleh kembali.

Memori jangka pendek digunakan untuk mengingat nomor rumah, nomor

telpon dan sebagainya (lima macam informasi satu saat), sedangkan

memori jangka panjang digunakan untuk menyimpan suatu informasi

yang kita anggap sudah melekat.

Mendengarkan secara aktif, merupakan suatu teknik untuk melatih

memori jangka panjang, mendengarkan secara aktif haruslah merupakan

belajar yang diprogramkan untuk menguji diri dalam mengingat.

Keempat unsur : mendengar, memperhatikan, memahami dan mengingat tersebut

saling berkaitan satu dengan yang lain

(1) Mendengarkan

(a) menggunakan kesempatan untuk terlibat di dalamnya

(b) mengukur diri sendiri apakah ikut berbuat

(c) menanggapi untuk keputusan yang benar/tepat

(d) menentukan dirinya apa yang telah dibuat

(e) menata/mengatur dirinya supaya tetap ada semangat

(f) merumuskan apa yang diutarakan sehingga bisa dimengerti/jelas

maksud dan tujuannya

(g) menangkap dan menyimpan dari apa yang didengar sebagai input dan

pengalaman

(h) menganalisa, menghargai, memberi pendapat

(2) Pemikiran untuk bermusyawarah

(a) Alasan motivasi, argumentasi yang muncul

(b) Tidak terlalu cepat mengadili, memberikan pendapat, pro/kontra

(3) Observasi, melihat/menggunakan kesempatan

(a) Mendengarkan – mendengar
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(b) Menyusun pertanyaan

(4) Berbicara

(a) Menjawab dan bertanggung jawab

(b) Memimpin pembicaraan

 Dalam sela-sela waktu perlu disimpulkan

 Perputaran pendapat, ide dan lain-lain

 Pengulangan

 Permulaan dan penutupan

(5) Tujuan pembicaraan, antara lain :

(a) Memberi informasi

(b) Mendapat informasi

(c) Tukar-menukar informasi

(d) Pemecahan problim

(e) Pengambilan keputusan

(f) Proses pengumpulan pemikiran

(g) Pembicaraan

Perlu diperhatikan bahwa yang penting dalam pembicaraan ialah pemecahan dan

tujuannya, bukan pembicaraan itu semata-mata

(1) Maka perlu dipersiapkan dengan baik, ada konsep, tahu tujuannya dan

manfaatnya

(2) Setiap peserta dipandang sebagai sumber pemikiran input yang bisa

membantu pencapaian tujuan

(3) Adanya kesatuan, kebersamaan dan kerjasama dalam permasalahan dan

pencapaian tujuan

(4) Diusahakan tepat waktu dan interupsinya bisa bila sangat perlu

(5) Pimpinan perlu bijaksana dan menggunakan teknik berbicara dalam

memimpin pembicaraan

(6) Selalu mengarah pada tujuan yang tepat/benar
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Metacommunicatie, komunikasi tentang proses komunikasi dengan tujuan

memperjelas inti dari komunikasi itu. Contoh “apa maksudmu dengan kata itu ?”

Feedback, merupakan hal penting untuk membantu kejelasan dari komunikasi

yang dilakukan sebagai umpan balik dari apa yang dikomunikasikan. Feedback

memberi informasi mengenai pesan yang diterima. Tidak saja dengan kata-kata,

tetapi anggukan kepalapun merupakan feedback, sebagai refleksi bagi

komunikator.

(1) Feedback yang berarti mendukung, menyetujui

(2) Feedback yang berarti suatu konfirmasi

(3) Feedback yang merupakan pertanyaan

B. Relasi/Hubungan Organisasi dengan Lingkungan

Dalam komunikasi interpersonal informasi dan relasi berhubungan erat

dalam pembicaraan relasi akan terbentuk, bisa merupakan ungkapan, gambaran

bahwa tahu dengan yang lain dirasa adanya saling penghargaan. Saling menerima

apa adanya, tanpa dengan adanya sikap mengadili, tetapi menerima dan

mempunyai respek penting bila lawan bicara melihat hal yang sama dan

melakukan hal yang sama juga. Bisa terjadi kesulitan bila salah satu merasa diri

profesional dan sekaligus sudah mempunyai strategi, sedangkan yang lain sangat

tergantung menggunakan metode lain seperti partisipasi sehingga bisa diarahkan

untuk bisa mengatasi kesulitannya, sedangkan orang lain berfungsi membantu

tidak mengatasinya dan menyelesaikannya problim orang lain.

Ikut merasakan keadaan orang lain. Dengan karakter ini orang mengira

dunia orang lain sama dengan dirinya juga dalam menghadapi dan mengatasi

kesulitan, pada hal masing-masing mempunyai latar belakang sendiri. dengan

situasi semacam ini penting untuk mengetahui latar belakang lawan bicara. Lebih

memberi perhatian dan mengarahkan, sehingga nasehat yang diberikan sesuai

dengan kondisi, situasi pribadi dengan kesulitannya pada saat itu. Ini merupakan

pembicaraan dan secara langsung berkonfrontasi dengan berbagai masalah,

pengalaman yang melatarbelakangi lawan bicara. Yang perlu diperhatikan di sini
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jangan membuat lawan bicara kecewa. Misalnya dengan terus terang mengatakan

bahwa ia tidak bisa membantunya.

Menghadapi orang yang telah dewasa, berpengalaman. Disini mau belajar

dengan pengalaman, maka diperlukan pengetahuan, sikap untuk terbuka untuk

menyadari dirinya dan menghargai orang berpengalaman, memperhatikan

lingkungan dengan kesadaran bahwa setiap orang dengan situasinya yang

berlainan memberi pengalaman tersendiri. Itu semua tidak dilewatkan tetapi

diperhatikan untuk disaring dijadikan pengalaman tersendiri, ini penting

disamping belajar teori. (Klarus end Nanden Doal)

Relasi berarti :

(1) Ada perhatian untuk pribadi seseorang

(2) Membuat lebih mandiri, dengan ini meningkatkan partisipasi kita

(3) Belajar dengan pengalaman akan memperkaya pengetahuan kita

(4) Bermanfaat untuk kehidupan sosial

(5) Akan membantu perkembangan dirinya dengan tepat

(6) Dengan pengalaman itu kita akan lebih mampu untuk berkomunikasi

dalam hal membantu pribadi, orang lain untuk mengatasi kesulitan

(7) Pengalaman semacam itu akan semakin memperkaya dan mematangkan

dirinya

(8) Mengurangi rasa bermusuhan

Pengalaman sangat penting artinya untuk menyusun strategi yang bisa

berhubungan dengan berbagai masala. Menurut Erkam (1986 : 31) “Pengalaman

merupakan faktor penting untuk kontinuitas sesuatu kegiatan”. Ini berarti adanya

hubungan yang bernilai antara pengalaman lama, situasi saat itu dan yang akan

datang, yang jelas akan membantu dalam penentuan suatu strategi tertetntu.

Kalau bisa sukses dalam membangun relasi, penting bagi kita mampu

mendengarkan secara efektif, ini merupakan tugas PR. Sebenarnya setiap

pemimpin perlu dapat mendengarkan secara efektif. Tidak asal mendengarkan

saja, efeknya kurang menguntungkan. Telah kami terangkan dalam kegiatan PR

proses mendengarkan merupakan aspek yang sangat penting. Itu merupakan
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kegiatan yang aktif dari pikiran kita, bukan kegiatan yang pasif. Mendengarkan

secara efektif, perlu kosentrasi penuh dari pikiran kita untuk mengadakan

interpretasi terhadap suatu berita atau pesan antara pendengaran dan pikiran kita,

dengan menggunakan indera pendengaran dan kemampuan pikiran, kemudian

mengadakan interpretasi terhadap berita/pesan. Berita lisan bisa secara tertulis.

Apabila itu yang terjadi merupakan pendengar aktif. Mereka mampu

menangkap, memperhatikan dan menjawab hal-hal yang bisa menjadi hambatan,

karena tidak memiliki motivasi dan sikap untuk mendengarkan. Karena

konsentrasi dan perhatiannya rendah. Bisa jadi karena tidak mengerti tentang arti

mendengarkan karena orang cenderung banyak bicara. Apabila pengalaman

kurang ini bisa menjadi penghalang. Ingat dalam PR sangat penting, dalam setiap

kegiatan, menggunakan pengalamannya 25%. Tempatpun bisa menjadi

penghalang, karena ramai, udara pengap dan semacam itu. Adanya prasangka, ini

perlu kritis terhadap diri sendiri.

Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, kunci pokok mendengarkan

secara efektif, dengan cara :

(1) Hati disiapkan

(2) Bersikap partisipatif

(3) Berfokus bukan mengritik

(4) Kendalikan emosi, tangkaplah ide pokok

(5) Aktifkan pikiran dan siapkan catatan

Sedangkan fungsi berbicara dibagi menjadi dua :

(1) Berbicara sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan

(2) Berbicara sebagai alat komunikasi

Untuk mampu berbicara secara menarik dan jelas, dan mencapai tujuan, ada

enam prinsip :

(1) Prinsip motivasi

(2) Prinsip perhatian

(3) Prinsip keinderaan

(4) Prinsip pengertian
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(5) Prinsip ulangan

(6) Prinsip kegunaan

Maka kalau kita mau sukses dalam membangun relasi dan mengembang

tumbuhkan relasi yang sudah dimiliki gunakan prinsip-prinsip tersebut di atas.

Nampaknya hal tersebut biasa-biasa saja, tetapi tanpa menggunakan prinsip-

prinsip tersebut pembicaraan kurang menarik pendengar.

Bagaimana dengan fungsi bertanya ?

Pada umumnya orang tidak begitu mudah bertanya karena bisanya kurang

termotivisi dan konsentrasi waktu mendengarkan. Tetapi banyak juga takut

dikatakan bodoh, malu kurang mengerti dan sebagainya. Berilah rangsangan

misalnya :

(1) Beritahukan bahwa Anda mengharapkan pertanyaan

(2) Diminta membuat catatan pertanyaan

(3) Beri cukup waktu untuk bertanya

(4) Tempatkan relasi ditengah-tengah mereka untuk bertanya

(5) Mengajukan sebuah pertanyaan

Apa yang kami uraikan diatas mengenai relasi dan faktor-faktor

pendukungnya, dan hal-hal yang pokok yang cukup mampu untuk membangun

relasi bagi diri sendiri dan teritama bagi organisasinya. Hargailah orang

berpengalaman, perhatikan lingkungan, perlu disadari bahwa setiap orang dengan

situasinya yang berlainan, memberi pengalaman sendiri. sangat penting untuk

dipraktekkan. (Klarus en Van den Dool)

Apa yang dimaksud dengan lingkungan organisasi ?
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Public Relations dengan lingkungan organisasi:

Pemegang saham

Pendanaan kelompok kerjasama

Pemerintah

Institusi tenaga kerja pelanggan

Bank anak cabang

Politik keluarga karyawan

Cabang agen

Pendidikan distributor

Organisasi donatur

Agama

Dewasa ini tak bisa ditawar lagi dengan adanya macam-macam

kompetisi, menggelitik organisasi kita, kalau masih ingin mempertahankan dan

mengembangkan organisasinya, sehingga bisa dalam kancah kompetisi. Salah

satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus secara terus menerus

“lingkungan” organisasi kita. Suatu organisasi harus tetap memelihara

lingkungan dengan berbagai aspeksnya. Yang dibutuhkan untuk menciptakan,

memperbaiki dan mengembangkan organisasi sesuai dengan kebutuhan,

keinginan. Memelihara hubungan-hubungan yang bermanfaat dengan berbagai

publiknya. Bersikap semakin terbuka terhadap publik. Memudahkan adanya jalan

keluar dalam menghadapi permasalahan sosial yang sangat kompleks.

Perkembangan IPTEK yang begitu pesat, menyadarkan kita, semakin

membutuhkan hubungan sosial, sehingga kita tidak ketinggalan. Bersikap

semakin terbuka terhadap publik, lingkungan kita. Karena adanya hubungan baik

dengan lingkungan kita, dengan publik, terdapat adanya saling pengertian, publik

bisa saling percaya-mempercayai demi keuntungan dua belah pihak. Kalau itu

Organisasi

Internal
PR

macam institusi lain
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yang terjadi, organisasi mempunyai gambaran dengan jelas dan mantap terhadap

publiknya dan sebaliknya organisasi memiliki ciri khas yang nyata dan

melaksanakan kebudayaan organisasi dengan penuh daya hidup, fleksibel dan

menjadi sumber inspirasi (Prof. Dr. A.G Kijderveld)

Public Relations sesuai dengan fungsinya mempunyai jangkauan dalam

lingkup yang luas. Sedangkan human relation beroperasi dalam ruang lingkup

yang lebih sempit, tetapi mendalam. Menurut Anne van der Meiden human

relation lebih tepat disebut “persoonlijke kontack” hubungan manusiawi. Dalam

Public Relations hubungan itu bersifat psikologis.

Apabila kami menganalisis dua pengertian tersebut, memang Human

Relation dan Public Relations, saling terkait, melekat sangat erat. Maka saya kira

menjadi jelas dan perlu mendapat perhatian khusus bahwa, pelaksanan Public

Relations akan lebih efektif hasilnya, dalam mencapai sasaran, apabila dalam

pelaksanaannya dilandasi oleh prinsip-prinsip human relation.

Akan lebih mantap lagi kalau kami integrasikan dengan teori Abraham Maslow

bahwa kebutuhan akan cinta, penghargaan yang mewujudkan jati diri merupakan

kebutuhan sosial dan psikologis. Ada tiga faktor yang mendasari interaksi antar

manusia, yaitu :

(1) Imitasi

(2) Sugesti

(3) Simpati

Ini sangat penting diperhatikan dalam pelalaksanaan PR dalam

menciptakan dan mengembangkan relasi dengan lingkungan.

Mengapa, karena imitasi merupakan tanggapan dalam bentuk perilaku, bukan

pembawaan, perlu dianalisa secara cermat.

Sugesti, merupakan proses penerimaan, suatu cara penglihatan atau pedoman

perilaku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu

Simpati, perasaan tertariknya seseorang oleh orang lain, bukan atas dasar logis

rasional, melainkan berdasarkan penilaian perasaan.
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Disini kita melihat bahwa PR benar-benar melekat pada human relations.

Terutama dalam melaksanaan ini fungsi dan falsafahnya, apa yang harus

dilakukan ? “mengangkat martabat manusia”, menanamkan good will, saling

percaya mempercayai. Pelayanan saja, kalau dilaksanakan akan sangat memberi

hasil yang efektif. Karena semuanya itu demi kepentingan, timbal balik, output

dan input bisa diolah sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kemampuan.

Dalam menciptakan kerjasama yang baik, orang merasa dihargai, sehingga

mempunyai tanggung jawab besar dan bagi organisasi, publik internal semakin

menjadi produktif, publik merasa puas dengan produk/jasa, karena sesuai dengan

kebutuhan mereka.

Bagi PR berkomunikasi termasuk penggunaan media mempunyai cara khusus,

perlu diingat bahwa komunikasi dalam PR sentral. Mengapa itu semua harus

dicermati ? setiap pribadi/kelompok perlu pelayanan khusus, perlu pendekatan

yang tepat bagi masing-masing kelompok. Dengan demikian tujuan PR dalam

pendekatannya bisa tercapai. Di sini benar-benar harus menerapkan fungsi PR.

Begitu juga dalam komunikasi internal/eksternal, kelompok kerja dengan

memperhitungkan situasi pada saat itu, maupun strategi dalam saat pemecahan

masalah yang dihadapi. Untuk berhubungan dengan orang lain dan kelompok

secara positif tergantung pada dua aspek kepribadian :

(1) Ketegasan

(2) Sikap mau menerima

B. Public Relations dan manajemen didasarkan pada falsafah Public Relations

dan Strategic Management

Jelasnya demikian, merupakan suatu proses yang berkelanjutan di dalam

formulasi, analisa, evaluasi, seleksi. Pelaksanaan dan evaluasi stretegi oleh suatu

organisasi baik yang formal maupun nonformal atau informal.

Lalu apa itu strategi ?

Suatu pendekatan, alat atau pola kegiatan yang berencana untuk mencapai

tujuan yang difokuskan pada “a few key” or Critical areas. Suatu strategi
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merupakan suatu proses menuju ke suatu keputusan dalam membuat

perencanaan. Ini semua menyangkut dan didasarkan pada keinginan, kebutuhan

dan harapan dari kelompok yang bersangkutan.

Menyinggung strategi di atas, baiklah saya gambarkan skema mengenai

proses strategi, mungkin akan lebih mudah diperhatikan dan penjelasan yang

pokok-pokok saja.

Pada umumnya banyak organisasi yang tidak memperhitungkan anggaran belanja

dalam menyusun strategi, akibatnya kegiatan manajemen dan perhatiannya hanya

berfokus pada termyn-pendek, operasional secara mendetail, operasional dalam

termyn pendek mendetail, tetapi tidak tertuju pada pelaksanaan jangka panjang.

Apabila hal tersebut tidak diperhitungkan, dalam pelaksanaannya akan

mengalami kesulitan dengan anggaran belanja, tidak bisa fleksibel, kaku tidak

siap untuk berbagai kemungkinan. Sedangkan organisasi yang berfokus pada

strategi mempunyai lingkaran proses ganda. Dimana budget dan manajemen

operasionalnya diintegrasikan dengan management strategic. Laporan didasarkan

pada pengawasan, kontrol bagaimana realisasi strategic, menuntut secara teratur

harus diawasi. Penilaian ini merupakan hal yang penting dalam proses

pengawasan bagi organisasi khususnya terhadap management strategic.
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Sistem Siklus Manajemen Perusahaan Kontrol

(Organisasi)

Input Output

(bahan masukan) (hasil)

Skema I/1 Menggambarkan proses manajemen strategik yang tidak lengkap
(masih ada kekurangan)

Rencana anggaran
Belanja

Pelaksanaan Organisasi

Inisiatif dan rencana/
perencanaan
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Strategi

Siklus Strategi

B Balanced Scorecard

Anggaran Belanja

System Manajemen Siklus Kontrol
Perusahaan

Implementasi
Input Output
(bahan masukan) (resultat/hasil)

Skema I/2 Pemecahan soal : Strategi sebagai proses secara terus-menerus

Dengan menggunakan sistem manajemen dengan terfokus pada strategi,

tim manajemen perlu memperhatikan dan melaksanakan :

(1) Kontrol terhadap prestasi harus difokuskan pada strategi

(2) Tim mengolah interpretasi yang diberikan

(3) Pendapat mengenai strategi yang baru perlu dikembangkan

(4) Strategi yang baru diformulasikan dengan arah yang tepat

(5) Meneliti arah strategi pada scorecard (angka perbaikan)

(6) Perubahan anggaran belanja

Penyesuaian
pada strategi

Menguji, mempelajari,
menyesuaikan
- menguji kasus yang

terkait
- simulasi yang dinamis
- analisa perusahaan
- pengembangan strategi

Putaran strategi pada budjet
- Target akhir
- Inisiatif strategi
- Penyesuaian harapan Laporan akhir dari

putaran
- umpan balik stretagi
- rapat manajement
- tanggung jawab

Menguji hipotese
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Penting, bagi organisasi yang terfokus pada strategi, perlu menyesuaikan

strategi tersebut, bilamana internal, terjadi perubahan yang bersifat apa saja yang

terkait di tingkat daerah, nasional, internasional, atau khusus. Karena adanya

perubahan organisasi yang peka perlu menanggapi, misalnya dalam menentukan

strategi organisasinya.

Dengan putaran ganda tersebut diatas, proses penyesuaian sistem

manajemen scorecard, memungkinkan proses strategi secara terus-menerus

(jangka pendek, sedang dan jangka panjang secara kontinu). Sesuai dengan PR

dalam kegiatannya terbuka untuk mengintegrasikan diri. Seperti dasar mentalitas

PR, kejujuran, integritas dan loyalitas.

PR mempunyai cara menggunakan media secara khusus. Supaya strategi kita

tepat, setiap kelompok/pribadi perlu pelayanan khusus, perlu adanya pendekatan,

sehingga tim kerja menemukan strategi yang diperlukan bagi perkembangan

organisasinya maupun manusianya, dengan memperhitungkan situasi pada saat

itu, dan strategi dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Maka organisasi harus

terbuka terhadap impul, sehingga penataan, peraturan, norma-norma

terintegrasikan dengan kebutuhan, keinginan internal/eksternal, lingkungan yang

lebih luas misalnya level daerah, nasional, internasional. Dengan demikian

produk/jasa bisa seimbang, sesuai dan efektif terhadap lingkungannya. Karena

semua input yang masuk itu setelah diolah, diuji akhirnya itulah yang menjadi

strategi kita. ada lima A (5A) yang perlu diperhatikan dalam kegiatan PR dalam

menghadapi perubahan, sebagai reaksi, input yang harus diolah sebagai output,

sebagai dasar untuk menentukan strategi organisasi.

(1) Aklimatisasi, bagaimana proses kepemimpinan, peraturan, penataan dalam

organisasi merupakan hal biasa dan diterima oleh para karyawan, dimana

mereka mau melaksanakan dengan tanggung jawab dan terbuka dengan

adanya perubahan.

(2) Akomodasi, dalam arti dengan penuh kesadaran manajemen

mengintegrasikan diri dengan segala penataan, peraturan organisasi yang
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cocok, sesuai dengan kebutuhan, keinginan lingkungan dan

mengantisipasi adanya perubahan yang diperlukan.

(3) Aceptasi, menerimanya segala penataan peraturan, norma-norma, budaya

organisasi dalam pencapaian tujuan dan bertanggung jawab terhadap

produk/jasa untuk mendapatkan dan mengembangkan kelompok, relasi

yang didasarkan pada adanya saling pengertian dan kepercayaan.

(4) Adaptasi, penyesuaian konsep manajemen dengan pola pikir, pola perilaku

yang baru sesuai dengan kebutuhan penggunaan media, kegiatan

kelompok dan sebagainya. Dengan kata lain suatu mentalitas baru yang

eksplisit menunjukkan cara berkomunikasi internal/ eksternal.

(5) Analisa, sebagai instrumen/alat tata cara/teknik yang bersifat permanen

untuk mengadakan penelitian, evaluasi, yang bertujuan dapat menjelaskan

dan mengapa itu penting.

Itulah merupakan faktor-faktor pendukung dalam menentukan strategi

organisasi kita, sehingga hasil perubahan organisasi menjadikan organisasi

tersebut terus maju berkembang, mampu memasuki dunia kompetisi apapun.

Dalam proses strategi manajemen perlu meneliri internal/eksternal kita,

maksudnya bisa juga menggunakan analisis SWOT.

Analisis ini digunakan untuk melihat :

(1) Strengths (kekuatan internal yang dimiliki organisasi)

(2) Weaknesses (kelemahan internal organisasi)

(3) Opportunities (peluang dari lingkungan organisasi)

(4) Threats (ancaman dari lingkungan organisasi)

Bila dipadukan maka akan ditemukan bahwa kekuatan (strengths) adalah positif,

kelemahan (weaknesses) adalah negatif, peluang (opportunity) adalah positif dan

ancaman (threats) adalah negatif. Paduan dari unsur-unsur ini bisa dilihat pada

bagan dibawah ini
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Internal
- Kekuatan

- Kelemahan

Visi/Misi isue strategis strategi

- Peluang

- Ancaman

Eksternal

Proses strategi manajemen

Saya berharap semoga uraian mengenai relasi organisasi dengan

lingkungan bisa membantu mereka yang menginginkan organisasinya

mempunyai kekuatan untuk mengadakan pembaharuan, berarti berani berubah

secara kontinu. Maka pentingnya memiliki jiwa eksploratif sehingga ada

kekuatan untuk mengadakan perubahan demi kemajuan organisasi beserta

manusianya demi pelayanan eksternal dengan tepat, benar dan etis demi

kepentingan dua belah pihak. Mengapa dalam relasi perlu handal dalam

mendengarkan. Tidak hanya para pemimpin yang harus handal dalam hal

mendengarkan. Tetapi semua dari kita ini, terutama mereka yang mempunyai

tugas secara langsung perlu mendengarkan. Ini penting karena menentukan

proses strategi, sehingga tepat dan menghasilkan buah yang efektif.

Mengenai relasi sangatlah penting bagi suatu organisasi. Contoh konkrit,

anggota IPRA yang paling mampu berkembang maju dengan pesatnya, ternyata

mereka yang memiliki banyak relasi yang senantiasa dipelihara dan

dikembangkan sampai menjadi relasi yang potensial.

Dari situlah suatu organisasi dengan PR-nya akan mampu mengadakan

perubahan dengan tepat yang merupakan perkembangan organisasinya, seperti

J.C Sciedel dan W. Emerton Rich menjelaskan bahwa Public Relations adalah

proses yang berkesinambungan, seni dalam menanamkan suatu rencana dan

menentukan suatu strategi demi keinginan organisasinya.
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C. Opini Publik

Bagi PR opini publik ikut menentukan sukses atau tidaknya seorang PR.

Seperti pada awal saya terangkan bahwa komunikasi pada PR itu sentral, sudah

dibuktikan secara internasional bahwa perusahaan yang memiki banyak relasi,

itulah yang sukses dalam usahanya. Hubungan yang dilakukan oleh organisasi

atau perusahaan mana-pun di dunia ini tidak lepas dari munculnya opini di di

dalam masyarakatnya. Pimpinan IPRA, yang mengadakan kongres setiap tahun,

mempunyai pengalaman, organisasi yang mempunyai banyak relasi itu yang

membawa organisasinya maju dengan pesat. Dari situ sudah jelas maka dalam

mengelola suatu organisasi, bagi seorang PR wajib menciptakan dan

mengembang tumbuhkan opini publik bagi organisasinya.

Opini publik berasal dari dua kata berbahasa Latin, yakni opinari dan

publicus. Opinari berarti berpikir atau menduga. Sedangkan kata publicus

mempunyai arti, “milik masyarakat luas”. Dengan demikian, hubungan antara

kedua kata itu, opini publik, menyangkut hal seperti dugaan, perkiraan, harapan

dan pilihan yang dilakukan orang banyak. Sekalipun publik mempunyai arti

sebagai masyarakat yang luas, pengertian publik dalam public relations

menyangkut segmen yang sangat spesifik. Misalnya publik karyawan, publik

pemegang saham, publik pemerintah, publik konsumen, publik pers, dan

sebagainya. Sekali lagi, bahwa masing-masing kelompok atau segmen publik

tersebut mempunyai kepentingan latar belakang yang berbeda.

Karena latar belakangnya yang berbeda-beda, persepsi, opini, nilai-nilai,

dan sikap yang akan diungkapkan oleh masing-masing segmen atau publik

tersebut sudah pasti akan berbeda-beda.

Opini publik diciptakan oleh seorang pemikir elit, disamping dia memiliki

kemampuan memimpin, mempengaruhi, supel dalam mengadakan pendekatan,

pandai dan terampil dalam membawakan suatu pembicaraan secara personal

ataupun terhadap publik umum untuk suatu tujuan tertentu, disamping

mempunyai waktu khusus untuk mendiskusikannya bersama, sehingga mampu

membangun masyarakat heterogen menjadi masyarakat homogen. Seorang
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dengan seorang yang lain atau kelompok saling ada pengertian dan saling

percaya. Demikian terciptalah suatu “opini publik” yang didasarkan saling

adanya percaya mempercayai, menghormati, saling bisa menerima. Dalam

prosesnya opini publik merupakan alat kontrol yang ampuh terhadap suatu

demokrasi. Karena semua dilaksanakan demi kepentingan bersama/umum, bukan

mementingkan pribadi ataupun kelompok saja. Kalau itu yang benar-benar

terjadi negara dan antar negarapun bisa hidup damai.

Jadi pengertian dan bentuk opini publik telah berkembang pada abad 18

muncul dari istilah opini umum. Adanya pendekatan dari bidang sosial dalam

komunikasi massa, khususnya komunikasi interpersonal dimana pesan

komunikasi massa disampaikan dan kemudian diterima oleh publik yang begitu

heterogen, maka perlu bahwa mereka memiliki seorang “opini leader”. Pada

umumnya ide-ide disampaikan lewat media massa kepada opini leader. Yang

merupakan seorang pribadi berkemampuan untuk mempengaruhi dan

menciptakan opini publik.

Dalam kehidupan kita bermasyarakat, untuk mengadakan pendekatan

sosial budaya, politik, ekonomi dan lain-lain merupakan suatu kegiatan hypotese

yang penting lewat komunikasi massa. Erat hubungannya dengan fungsi PR,

karena menyangkut hubungan kerja dan relasi antar manusia. Dari situlah hasil

komunikasi massa sebagai input yang sangat bernilai bagi organisasi. Juga

bermanfaat dalam menyatukan ide, pendapat, kritik dan sebagainya bisa

memotivasi mereka untuk menjadi kreatif, saling percaya-mempercayai.

Maka opini mirip dengan pengertian kebebasan, yang membebaskan

berpikir, berpendapat, dan mengutarakan dan seterusnya. Karena itu maka

sebaiknya mereka memiliki “opini leader” yang menerapkan persyaratan seorang

PR. Bagi mereka kebebasan dalam penulisanpun sangat mendukung kehidupan

bermasyarakat. Karenanya mereka terus dikembangkan dan pandangannyapun

akan semakin menjadi luas. Semuanya itu menguntungkan organisasi disamping

menguntungkan publik. Dengan kata lain opini publik adalah efek dari kebebasan

dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat (Roussean, Voltaire, Milton, Mill)
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Seorang wartawan sebenarnya kalau mau lebih tegas lagi mempunyai hak

untuk dengan bebas mengutarakan pendapatnya secara jujur, benar dan bijaksana

penuh tanggung jawab. Baiklah, meninjau kembali bagaimana, pendiri, perintis

dan pelopor PR kita Ivy Ledbetter Lee mampu mengatasi perusahaan batu bara

yang hampir lumpuh bisa hidup kembali dengan baik.

Karena beliau dengan cara terbuka, jujur, bijaksana, dengan pendekatan

kemanusiaan dalam menyampaikan masalahnya. Wartawan semakin seksama,

jujur dalam penulisannya, maka masyarakat bisa percaya dan merasa puas.

Karena tidak dianggap bodoh, tetapi dilayani, diperhatikan. Semua itu justru

mendukung perkembangan organisasi, dan manusianya. PR dalam fungsinya

selalu dan usaha memperhatikan opini publik sedini mungkin dengan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Inilah yang tertulis dan dianjurkan untuk

dilaksanakan dalam kegiatan PR oleh perintis kita E. Bernays sejak tahun 1923.

Opini publik erat hubungannya dengan perilaku massa dan ikut

memainkan peran lewat media massa. Apa yang disampaikan? Opini publik

menyampaikan suatu bentuk gambaran organisasi yang bersangkutan sesuai

dengan realita yang ada, maupun sesuai dengan kebutuhan, keinginan publik.

Maka dari itu PR harus mampu mempengaruhi media untuk menciptakan opini

publik tersebut. PR dalam perkembangannya telah mengadakan penelitian-

penelitian yang saksama tentang opini publik yang semakin jelas dan baik.

Akar dari opini sebenarnya tak lain adalah persepsi. Persepsi ditentukan oleh

faktor-faktor antara lain:

(a) Pengalaman masa lalu.

(b) Latar belakang budaya.

(c) Nilai-nilai yang dianut.

(d) Berita-berita yang berkembang.

Ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang baru ditemuinya,

biasanya orang segera mempunyai opini. Opini ini muncul karena orang tersebut

mempunyai persepsi. Misalnya, orang yang dijumpai itu memiliki tubuh tinggi,

berbadan kekar dan atletis itu dianggap “pasti seorang petinju” Mengapa orang
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itu berpendapat demikian? Hal ini antara lain disebabkan oleh kenyataan yang

ditemuinya di masa lalu bahwa seorang yang memiliki ciri seperti diatas adalah

pemain tinju.

Baik diperhatikan oleh seorang PR atau opini leader bahwa hasil dari penelitian

(Morley, Meier dan Puters). Publik, opini tidak hanya diteropong dari sudut

hypotese pada umumnya yaitu “two step-flows, atau opini leader – hypotese

tidak hanya dari ide, pendapat, kritik, usulan dan sebagainya yang masuk tetapi

masukan dari media massa kepada opini leader-hypotese, tidaklah cukup. Dalam

penelitian PR menunjukkan sebagai salah satu contoh. Ternyata banyak terdapat

perbedaan pada sebagian besar masyarakat antara penggemar nonton TV dan

masyarakat yang dalam keluarganya menghidupi dan mengembangkan

kehidupan sosial, budaya dalam keluarganya dan antara keluarga.

Karena itu ditentukan sebagai dasar dalam dua abad terakhir ini sebagai hasil

penelitian secara eksak, bahwa opini leader, memperhatikan dan mempelajari

dalam situasi yang seperti apa, ia berkembang sebagai opini leader, terutama dari

kepribadian maupun segi sosial budayanya dapat mempengaruhi situasi dan

publik sejauh mana ? untuk itu komunikasi interpersonal penting !.

D. Faktor-Faktor yang bisa membantu dalam melaksanakan tugas secara

kualitatif dan kuantitatif.

Kuantitatif :

(1) Membaca, mendengarkan, memperhatikan, siapa ? apa ?. dari segi

profesional publik dari publik yang memiliki profil terhadap budaya

(2) Dimana

(3) Kapan

(4) Berapa lama

(5) Berapa kali terjadi ? sering, jarang ? dan sebagainya

Kualitatif :

(1) Aktif dan pasif dalam mendengarkan atau melihat ?

(2) Lamban, dan cepat menangkap dalam membaca ?
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(3) Bagaimana dalam menyikapi persoalan, memotivasi, cara memilih/

menyaring ?

(4) Baimana cara mengkaitkan/menghubungkan isi yang diterima dengan

keinginan publik, dan pengalaman dari TV ?

Metode penelitian semacam ini sangat bervariasi, dengan mengadakan

panel diskusi, interview, mempehitungkan kata-kata semantik dan sebagainya.

Sebagai alat bantu diperlukan penggunaan alat elektronik termasuk yang modern

seperti audimetri, telemetri, dan sebagainya diperlukan untuk pengumuman jarak

jauh.

Mungkin lebih baik untuk mempermudah pelaksanaan opini publik dengan teori

yang simpel tetapi mendasar. Opini publik mengkonsentrasikan pada problem-

problem, antara lain :

(1) Dasar terjadinya opini publik

(2) Dasar untuk bertahan, bagaimana opini publik bertahan dan kekuatan apa

yang mendorong untuk dapat bertahan

(3) Perubahan, apa yang mempengaruhi perubahan terhadap opini publik dan

seberapa besar kekuatan pengaruh tersebut

(4) Sebagai tolok ukur, metode, teknik penjajakan opini

(5) Pengaruh, dibidang politik dan kehidupan bermasyarakat

(6) Berpengaruh, metode, teknik mana yang bisa dipergunakan untuk

mempengaruhi terciptanya opini publik.

Perhatikan gambar di bawah ini menunjukkan bahwa hubungan PR-opini publik

– masyarakat pada umumnya sangat erat.

pengumuman

A B

2

1 3
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C Masyarakat

Skema :

Noelle – Neumann & Stapper, 1983

Keterangan :

1. Pengumuman membentuk dan mengembangkan publik opini atau bisa terjadi atau

menolaknya. Opini publik bisa memberi gizi psikologi kepada umum.

2. Dengan keterbukaan PR dan kebijaksanaannya memperbaiki, mempengaruhi

pendapat umum/masyarakat. Namun apa yang dilaksanakan PR merupakan

bagian dari kehidupan bermasyarakat.

3. PR berusaha mempengaruhi opini publik sedemikian sehingga opini publik

memberikan hasil/pendapat, usulan  input dari masukkan PR demi kepentingan

bersama.

Kita bisa memperdalam relasi satu sama lain atau antara masyarakat pada

umumnya opini publik – public relations, contohnya :

(1) PR dari organisasinya menyampaikan problem yang terjadi dilingkungan

organisasi kepada umum, itu dilaksanakan karena adanya dorongan yang

kuat terhadap strategi PR dalam organisasi itu. Dengan tujuan untuk

menyadarkan, mempengaruhi, menjelaskan opini publik, sehingga ada

keseimbangan terhadap kebutuhan, keinginan dari kedua belah pihak.

(2) Bila terjadi perkembangan dalam masyarakat, PR dan organisasi

mengadakan pendekatan kepada opini publik untuk mendapat masukan

yang diperlukan, kemudian diolah, diintegrasikan yang perlu sehingga

menemukan strategi baru PR dalam organisasi sesuai dengan kebutuhan,

dan keinginan bersama.

(3) Beri alasan kepada PR, sewaktu ada hal-hal yang mendesak karena telah

lama terjadi dalam organisasi yang dipandang merugikan opini publik dan

umum. Di sini perlu adanya pendekatan khusus kepada umum dan opini

publik. Perlu kebijakan PR dan sikap, penampilan yang tegas mengenai
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kebenarannya, maupun kesalahannya kepada umum maupun opini publik.

Sampai terjadi penyesuaian antara opini publik – organisasi dan umum.

Diintegrasikan, disimpulkan untuk mempersatukan kekuatan yang

berlawanan menjadi harmoni. Semua dipuaskan dan diberikan apa yang

menjadi haknya maupun kebutuhan, dan keinginannya. Sangat menarik

dan intersan sejarah dari perilaku/sikap dilihat lewat kaca mata dalam

pembentukan opini publik. Semoga bisa dipraktekkan dalam

PR/organisasi di negara kita demi kemajuan kesatuan bangsa dan negara

kita.

D. Organisasi dan Kehidupan Bersama

Kerjasama dalam suatu organisasi sangat penting. Keberhasilan suatu

organisasi tidak mungkin hanya hasil dari seorang karyawan saja, atau

sekelompok orang, tetapi seluruh jajaran karyawan ikut terlibat, meskipun

masing-masing berbeda dalam nilai, bobot dan tindakan ataupun perjuangan

termasuk etos kerja dan tanggung jawab. Untuk memaksimalkan daya saing yang

terus menantang kita, maka pendekatan, perbaikan secara terus-menerus atas

produk/jasa, manusia, proses dan lingkungan penting untuk dilaksanakan secara

kontinu. Perbaikan secara terus-menerus membawa perkembangan. Dalam hal ini

tidak hanya pendekatan manusia, tetapi untuk mencapai kualitas yang tinggi

sehingga mampu ikut dalam berkompetisi, perlu adanya tim kerja demi

kontinuitas organisasi yang berkualitas tinggi. Perlu diperhatikan untuk

kepentingan itu, bagi organisasi yang mengadakan pendekatan ilmiah, akan

memerlukan kehadiran Public Relations dalam organisasinya. Ingat fungsi PR.

Mengapa karena PR sangat erat hubungannya dengan perkembangan sosial,

ekonomi, sosial budaya, politik, etika dan sebagainya.

Sebelum kita meneruskan kehidupan bersama dalam suatu organisasi,

marilah kita meninjau kembali mengenai organisasi, saya percaya sebagai orang

organisasi pasti sudah mengetahui tentang organisasi. Bisa juga sudah mendarah

daging, tetapi kita tetap sebagai manusia. Dalam meminjam kembali secara jujur,
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kita duduk sambil memutar film tentang sejarah, kejadian, pengalaman,

perjalanan apa saja yang terjadi dan yang menyangkut apa saja yang terkait

dengan perkembangan organisasi. Kita akan melihat apakah tujuan organisasi

bisa dicapai secara efisien dan efektif ?

Menurut Dr. D Keuning/Dr D.Y Eppink dalam bukunya “Management en

Organisasi/Theorie en Toepassing), dinyatakan bahwa Ilmu Organissi sebagai

interdisiplin ilmu : ilmu organisasi dan teori-teori manajemen, memunculkan

suatu pengertian bahwa ilmu organisasi memiliki aspek-aspek yang satu sama

dengan yang lain menunjukkan adanya keterikatan yang erat, saling

berhubungan. Maka dari itu dapat diartikan bahwa ilmu organisasi merupakan

interdisiplin ilmu. Ditinjau dari perilaku manusianya secara rasional dan

diteropong dari segi analisis pada kenyataannya terbagi dalam berbagai aspek

yang berbeda. Tetapi pada hakekatnya membentuk suatu kesatuan, totalitas.

Kalau itu ditinjau dari segi perilaku secara konkrit lalu sebagai problem. Dalam

pengertian sempit terfokus pada aspek teori, seakan-akan merupakan

monodisiplin dari suatu bentuk teori.

Hasil penelitian dari team peneliti, sehubungan dengan kedekatannya

kearah ilmu pengetahuan, maka team peneliti menentukan tidak adanya

perubahan. Maka dari itu ditetapkan bahwa ilmu organisasi tetap sebagai

“Monodisiplin Ilmu”. Tetapi kalau ditinjau kembali dari pendekatan organisasi

sebagai interdisiplin ilmu dan pendekatan tersebut dari segi obyek empiris maka

rupanya jadi terbatas kalau sebagai “monodisiplin ilmu” karena menunjukkan

adanya hubungan tidak hanya dengan satu obyek saja. Pada hakekatnya yang

terjadi dalam praktek, untuk mencapai relevansi tujuan organisasi ternyata erat

terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka akhirnya ilmu organisasi merupakan

interdisiplin ilmu. Antara lain terkait dengan ekonomi, manajemen, psykologi,

sosiologi, teknologi, etika. Ternyata bicara atau dalam melaksanakan fungsi

organisasi tidak memungkinkan tanpa menyangkut ilmu pengetahuan yang lain,

contohnya seperti tersebut di atas. Dalam kajian lebih lanjut sesuai dengan

kenyataan, merupakan suatu “totalitas”.
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Bagan

Ilmu Organisasi Sebagai Interdisiplin

Menurut teori organisasi harus ada unsur-unsur seperti : - manusia –

bekerja sama – untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi

merupakan kekuatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Karena

hanya ada manusia saja tanpa diorganisir tak mungkin bisa mencapai tujuan

tersebut. maka ketiga aspek bersama-sama, ketiga-tiganya, manusia profesional
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dibidang masing-masing seperti tukang sapupun harus profesional dalam hal

cara, teknik menyapu, akan lebih produktif dan sebagainya. Sedangkan tujuan

harus jelas arah dan tujuannya bisa dimengerti dan diterima dan sebagainya.

Seluruh jajaran harus saling mengisi dalam pencapaian tujuan, jadi dari top

manajemen sampai yang paling bawah kerjasama dan saling mengisi. Contoh hal

yang kecil, kalau tempatnya kotor, tak mungkin bisa bekerja dengan baik.

Apabila antar unit tidak saling kerjasama, mungkin ada yang cepat, tanggung

jawab, selesai pada waktunya, tetapi bila unit lain yang harus ada hubungan kerja

tidak disiplin, kurang tanggung jawab terhadap jenis pekerjaan lainnya, maka

selesainya pekerjaan tersendat, dan organisasi dirugikan. Bagitu juga kalau

tujuan tak jelas, mereka terombang-ambingkan. Dengan kata lain masing-masing

karyawan mendapat tempat dan pekerjaan sesuai dengan proporsi masing-masing

sesuai dengan bidangnya dan keahliannya, mengunakan peralatan yang tepat

dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan internal maupun eksternal. Bagi

eksternal perlu mendapat perhatian, adanya berbagai macam kelompok yang

berbeda-beda, namun semua perlu pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Pengaruh

lingkungan terhadap organisasi sangat penting bagi perkembangan organisasi.

Namun masing-masing mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Maka dalam teori organisasi dan manajemen, berbagai kebutuhan bagi

publiknya; hendaknya diperhatikan dan diolahnya, hasilnya sebagai output.

Mungkin bisa memberi kemudahan pada umumnya, kebutuhan apa saja yang

muncul. Terutama perlu dipikirkan adanya 3 bidang arah pemikiran, bidang-

bidang tersebut secara konkrit :

(1) Scientific Management

(2) Human relations

(3) Teori Keseimbangan Organisasi

E. Scientific Management

Memberi pengertian, dan merupakan suatu pengelolaan perusahaan

secara ilmiah. Yang penting, mengenai bentuk teori manajemen, inilah yang



128

ditulis Anteur dimana beliau sebagai pendiri bidang tersebut “The Father of

Scientifc Management” (Frederic Winslow Taylor, 1856-1915).

Pada tahun 1903 disebut “Shop Management”, tahun 1911 menjadi “Scientific

Management”.

Intinya : sistem kerja yang tidak efisien diganti “keilmuan yang obyektif”.

Maksudnya yang berkenaan dengan keilmuan. Dalam eksperimennya dia

mengatur waktu, jam kerja, jam istirahat hendaknya seimbang. Pekerjaan berat,

memerlukan penelitian eksak dan harus dipelajari secara teliri dan sebagainya.

Seleksi tentang perkembangan keilmuan dari karyawan, untuk

menentukan pekerjaan yang tepat bagi setiap karyawan. Apa yang cocok mudah

dikembangkan. Didukung dengan diadakan pengembangan pendidikan dan

pelatihan sehingga menjadi karyawan yang bisa disebut “ a first class man”.

Perkembangan terhadap pendekatan keilmuan dan pekerjaan perlu diadakan

penyusunan norma-norma secara obyektif, peralatan yang sesuai dan lain-lain.

Intinya adanya “manajemen yang sehat” seperti yang diuraikan di atas. Kelimuan

dan pendidikan dalam melaksanakan pekerjaan bersatu, satu jalan. Perlu

kerjasama yang kuat, didasarkan pada pendelegasian tugas dan kerjasama dengan

manajemen dan karyawan terkait. Dan inilah menurut Taylor disebut fungsi

manajemen.

Frank Gilbreth dan Lilian Gilberh seperti yang dimaksud Taylor yaitu “one best

way to do a job”, mereka juga menggunakan metode penelitian semacam itu.

Apabila ditarik kesimpulan bisa dikatakan bahwa Scientific Management

terutama merupakan cara pengelolaan pekerjaan sehingga bisa mencapai jalan

yang paling efisien dan cepat. Memang dalam hal ini memerlukan peminjaman

dan penelitian yang obyektif terhadap :

(1) Bagaimana produktivitas bisa dicapai

(2) Problim dalam organisasi yang dikarenakan oleh pengoperasian produksi

yang tidak tepat

(3) Prinsip pendekatan dari manajemen produksi
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(4) Perencanaan produksi (Gantt-Chart), analisa beaya, gaji teknisi (bisa

dilihat penggajian menurut Taylor, Halsey, Rowan)

(5) Beberapa faktor yang perlu dipelajari : waktu, metode hubungan, lalu

lintas, kelelahan dari para pengelola.

Dalam perkembangan Scientific Management selanjutnya ditujukan untuk

manajemen produksi.

F. Human Relation (Mayo, Rocthlisberger, Dicson, Lewin)

Inti dari Human Relation bagi organisasi adalah untuk meningkatkan

produktivitas. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sikap terhadap situasi

kerja yang berhubungan dengan berbagai faktor, sebagai berikut :

(1) Mengetahui yang menjadi dasar perencanaan eksperimen yang mau

dilaksanakan

(2) Adanya berbagai cara kepemimpinan yang stabil tetapi dinamis

(3) Kebebasan secara pribadi bisa dirasakan, dialami dengan leluasa (istilah

PR kebebasan yang membebaskan)

(4) Prestasi yang telah dicapai harus diberi perhatian yang seimbang

(5) Masing-masing orang perlu mengontrol, mengevaluasi diri sendiri

mengenai hasil pekerjaannya.

(6) Orang supaya merasakan bahwa dia sebagai orang yang “terpilih” untuk

diberi sesuatu/pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan (orang yang

elit)

(7) Memiliki loyalitas (dasar mentalitas PR), dalam bekerja saling membantu

dan adanya hubungan sosial-manusiawi

Jadi dengan secara singkat bisa dikatakan bahwa moralitas, mentalitas

maupun intelektualitas dari karyawan, bagaimana mereka itu terbentuk,

tergentung pada kepemimpinan para pemimpinnya. Sejauh mana mereka diberi

teladan, bimbingan, dan dipimpin. Untuk itu diperlukan adanya social control

terhadap kualitas, mentalitas dan etos kerja mereka. Perhatian, penghargaan dan

jaminan yang pasti menentukan produktivitas mereka dan keuntungan organisasi.
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Bukannya manusia memerlukan kepastian, diakui dan didengarkan (sense of

belonging). Penting adanya perasaan bersatu, kebersamaan, saling membantu.

Apabila muncul suatu keluhan, merupakan suatu gejala adanya problim yang

mendalam. Dalam hal ini pimpinan harus peka untuk mencari dan menemukan

problim pokoknya, akarnya. Berbeda faktor bisa meminimalisasi adanya

problim-problim. Sedini mungkin perlu diatasi, diuasahakannya suasana kerja

yang kondusif, disamping adanya input dari eksternal. Dalam kehidupan

berorganisasi disamping segi keilmuan, psikologi dan lain-lain, ingat bahwa

organisasi merupakan interdisipline ilmu, diperlukan adanya kemahiran ilmu

sosial dan hidup bermasyarakat. Meskipun tidak ahli mengenai berbagai ilmu

akan sangat menunjang bagi kehidupan berorganisasi dengan adanya

pengetahuan lain yang terkait.

Pengalaman Fayol mengenai kesuksesan seorang manajer tidak terletak

pada sifat-sifat pemimpin semata-mata, tetapi terutama dengan adanya tujuan

peraturan yang sistematis, dan asas yang bisa menjadi arah untuk dipelajari dan

dilaksanakan. Dan manajemen analisa bagi Fayol merupakan cermin dari

pengalaman dan perjalanan karirnya. Pada perkembangan selanjutnya diadakan

analisa terhadap bahan pertanyaan dari pelaksaaan organisasi pada umumnya.

Pada akhirnya, dinyatakan bahwa suatu organisasi yang dikelola tersebut

menunjukkan adanya berbagai organ dan yang setiap organ mempunyai satu

fungsi atau lebih. Dengan pendekatan semacam itu perlu dibedakan antara

analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif ini,

bermaksud untuk diketahui bagaimana pengelolaan organisasi yang harus

dilaksanakan untuk mengetahui jenis apa saja yang diperlukan bagi seorang

pemimpin dalam memberi arah, tujuan bagi struktur organisasi dan selaku

pimpinan organisasi yang dikelolanya.

Kesimpulan Mayo menunjukkan adanya tiga hal yang penting.
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(1) Kepentingan kelompok kerja dengan segala norma yang telah ditentukan.

Nilai-nilai dan perilaku dalam pengembangannya. Untuk itu penting

adanya social controlle terhadap masing-masing pribadi

(2) Adanya perhatian terhadap penghargaan dan adanya kepastian, terhadap

kesejahteraan fisik sangat penting bagi para karyawan, disamping adanya

sense of belonging.

(3) Keluhan merupakan tanda-tanda adanya problim yang cukup berat dan

perlu diselesaikan dengan sehat dan tepat penuh tanggung jawab -

obyektif.

Meskipun kita bisa menatap organisasi secara luas, dan pada semua tingkatan,

akan nampak juga adanya gejala untuk saling adanya ketergantungan,

dikarenakan adanya kebutuhan satu dengan yang lain dalam kerjasama, seperti

bagian produksi, pasti banyak yang lain terkait didalamnya. Disitu tak dapat

diingkari betapa pentingnya kerja sama. Jadi jelas adanya kebutuhan untuk

kerjasama dan juga bekerja bersama-sama (lihat bagan dibawah ini).

Semua aktivitas harus bisa produktif, mengarah pada tujuan. Organisasi

semakin berkembang maju mampu berkompetisi dan mempunyai masa depan

cerah. Disamping bisa memenuhi kebutuhan dan memberi kepuasan kepada

semua karyawan dan semua pihak yang terkait.

Organisasi merupakan bagian dari kehidupan bersama. Adanya

ketergantungan satu dengan yang lain tak bisa dielak. Tanpa adanya

ketergantungan antar manusia, kelompok dan organisasi, tidak mungkin hadir

suatu organissi. Semua yang berpartisipasi dari mereka yang terlibat seperti

Hidup
Bersama

Organisasi Manusia

eksternal
tidak membedakan

tingkat

internal
tidak membedakan

tingkat
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disebut di atas, satu dengan yang lain saling dibutuhkan, bekerjasama dalam

organisasi yang bersangkutan sampai bisa memenuhi yang menjadi

kebutuhannya dalam pencapaian tujuan kebutuhan dari masnig-masing pribadi,

daripada bila masing-masing kerja sendiri-sendiri. Jadi kerjasama menjadi

kewajiban dari masing-masing karyawan, tetapi juga bagi para penjual,

pelanggan dan mereka yang membutuhkan produk/jasa organisasi.

G. Keseimbangan Organisasi

Bernard dan kemudian Simon menyusun kejasama dalam teori. “Keseimbangan

organisasi”. Suatu organisasi yang seimbang akan tetap eksis, dan menjadi

penting diantara organisasi lainnya, ini dikarenakan prestasinya yang tinggi.

Suatu organisasi harus merupakan organisasi dengan bentuk sudah matang (lihat

bagan)

Besar Fase Evolusi

Perkembangan pesat

Fase - Besar

Peralihan - Matang

Perputaran

Perkembangan sedang

Perkembangan pelan

Matang

Kecil Usia Organisasi

Bagi Public Relations, Human Relations sangatlah penting, karena PR

erat hubungannya dengan, antara lain : psikologi, sosiologi, ekonomi terlebih
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komunikasi dua arah sentral aspek PR. Dengan penerapan falsafah PR sebagai

intinya “mengangkat martabat manusia”. Sedangkan fungsi PR disingkat

“menanamkan good will”. Menerapkan komunikasi dua arah secara tepat dan

etis. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita mengakui bahwa

setiap pribadi memiliki keunikannya masing-masing, maka menyadari hal

tersebut, sewajarnyalah bahwa kita harus saling menghormati, percaya

mempercayai dan adanya keterbukaan satu dengan yang lain.

Dalam PR sangat dianjurkan memelihara dan membangun relasi mulai

dari keluarga, lingkungan, secara lokal, daerah, nasional maupun internasional,

perorangan, kelompok, antar organisasi maupun antar instansi pemerintah. Suatu

perusahaan atau seorang pribadilah akan bisa berkembang tanpa mempunyai

relasi. Menurut penelitian IPRA, secara internasional, suatu perusahaan yang

memiliki, memelihara dan mengembang tumbuhkan relasi dan mempunyai relasi

paling banyak, ternyata perusahaan itulah yang paling maju dan mampu bersaing

secara internasional. Dalam mengembangkan relasi, hubungan kemanusiaan

semakin baik, dengan sendirinya pribadinya ikut dikembangkan.

Apa yang ditemukan oleh Mayo bahwa adanya tiga hal yang perlu dilaksanakan,

sesuai dengan kebutuhan perusahaan masing-masing secara singkat adalah :

(1) Kepentingan kelompok kerja serta pengembangan mereka sangat urgent

(2) Adanya perhatian terhadap penghargaan dan kepastian terhadap

kesejahteraan secara fisik/non fisik

(3) Terbuka untuk menerima dan mengolah keluhan, ide, pendapat, kritik dan

sebagainya dijadikan output.

H. Kesimpulan

Fungsi Public Relations dalam Organisasi. Fungsi ini meliputi bagaimana relasi

atau hubungan ini bisa terjalin dengan baik dan juga perlu didasari oleh falsafah PR.

Di samping itu dalam berhubungan ini kita bisa melibatkan semua orang yang ada di

dalam maupun di luar organisasi tersebut, karena semua harus diperhatikan sesuai

dengan fungsi mereka masing-masing.
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Pribadi yang terlibat akan menentukan keberhasilan dalam komunikasi, karena

mereka mempunyai fungsi yang saling berkaitan dan terintegrasi. Sekelompok orang

yang merupakan team-work, akan ditentukan oleh berjalan atau tidaknya orang-orang

yang mempunyai fungsi berbeda-beda ini. Dan, pekerjaan yang harus diselesaikan

tersebut apakah bersifat secara kualitatif maupun secara kuantitatif juga akan

menentukan model dari komunikasi yang digunakan.

Semua hal yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya ini sebenarnya

mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga keseimbangan dalam organisasi, baik secara

internal maupun secara internal. Dengan demikian organisasi tersebut dapat berjalan

dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan

dan tujuan yang akan diraih.

I. Pertanyaan Pendalaman

1. Dalam Public Relations, komunikasi merupakan titik sentral dan komunikasi

yang khas. Di situ terjadi hubungan antarmanusia yang bersifat action oriented

yang menuju kepuasan lahir-batin. Efektivitas komunikasi interpersonal bisa

dicapai apabila memenuhi paling sedikit lima komponen. Sebutkan lima

komponen itu dengan penjelasan singkat dari masing-masing komponen!

2. Dalam Komunikasi interpersonal perlu disadari bahwa dunia orang lain tak

sama dengan dunianya. Kalau komunikasi kita mau sukses dan efektif.

Jelaskan menggandung pengertian apa saja yang perlu diperhatikan oleh

seorang komunikator maupun komunikan! (minimal (4) faktor).

3. Ada beberapa ketentuan untuk membantu memberikan kemudahan hingga

komunikasi produktif. Ada empat persyaratan dasar komunikasi. Sebutkan

empat (4) dasar persyaratan itu! Berilah contoh konkrit dari masing-masing!

4. Penting artinya dan perlunya karyawan yang kreatif dan proaktif dalam

mengkoordinasi dan mengorganisir jaringan kerja komunikasi berdasarkan pada

budaya. Kalau ini yang terjadi apa efeknya bagi pimpinan, karyawan dan

organisasinya? Jelaskan!
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5. Karyawan memiliki peran yang sentral di dalam organisasi. Dalam

meningkatkan komunikasi internal perlu penanganan yang penuh perhatian.

Faktor apa saja yang perlu diwujudkan lewat komunikasi? Sebutkan dan beri

penjelasan yang singkat dan jelas!

6. Dalam berkomunikasi sebenarnya kita melibatkan karakteristik emosional,

psikologi dan mental orang, termasuk juga karakteristik teknik media yang

digunakan untuk berkomunikasi. Maka, teknik komunikasi itu sebenarnya

sangat penting. Jelaskan bagaimana dan maksudnya apa pengertian di atas!

7. Mengingat bahwa kegiatan Public Relations melekat pada manajemen dan

pentingnya komunikasi di era informasi yang mengalirnya begitu pesat ini. Hal

apa yang perlu diutamakan untuk ditingkatkan sehingga organisasi aman dan

mampu berkembang? Uraikan penjelasan saudara secara konkrit!

8. Persepsi adalah kenyataan bagaimana orang memandang pesan/simbol yang

disampaikan. Di dalam persepsi, seseorang membuat interpretasi. Dalam

kegiatan komunikasi, keduanya sangat penting. Mengapa? Jelaskan!

9. Jelaskan apa saja yang perlu mendapat perhatian dari komunikator dan orientasi

ditujukan kepada apa/siapa! Sebutkan juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

10. Apa perbedaan antara "persepsi" dan "interpretasi"? Jelaskan!

Mengapa interpretasi memegang peranan sangat penting dalam komunikasi.

Berilah penjelasan dengan contoh yang konkrit!

11. Dalam kegiatan ini persyaratan mental PR sangat menentukan sukses/tidaknya

menghadapi situasi yang komplek dewasa ini. Jelaskan dan beri pengalaman

yang konkrit bahwa kejujuran, integritas, dan loyalitas memperlancar dan

mensukseskan kegiatan komunikasi kita terutama dalam mengadakan

pendekatan.

12. Gambarkan skema arah komunikasi menurut H.E. Stenfert Kroese, 1980!

Jelaskan masing-masing arah!
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13. Tujuan penggunaan media dalam Public Relations antara lain "meningkatkan

citra organisasi/perusahaan." Berilah penjelasan dan uraikan prosesnya

bagaimana citra organisasi/perusahaan bisa ditingkatkan!

15. Jurnalistik adalah bentuk kegiatan, sedangkan pers adalah media untuk

menyalurkan kegiatan-kegiatan berfungsi apa saja? Sebutkan!

16. Jelaskan mengapa feedback dalam proses komunikasi baik yang bersifat positif

atau pun negatif merupakan input penting bagi organisasi? Jelaskan dengan

contoh konkrit!
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BAB IV

PUBLIC RELATIONS BAGIAN DARI MANAJEMEN

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

sebenarnya Public Relations merupakan bagian dari Manajemen. PR

sangat sejalan dengan teori maupun proses-proses dalam manajemen

dan keduanya saling melengkapi.

A. Manajemen Proses Teori

Dalam buku Management en Organisatie Theori en Toepassing (Dr.

D. Kerning, Dr. D.J Epping), ditulis bahwa Henri Fayol (1841-1925) sebagai

pendiri “Management – Theori” buku yang dikeluarkan untuk pertama kali

dengan judul “Administration Industrialle et General”. Munculah suatu

pertanyaan, apakah manajemen itu merupakan suatu seni atau suatu pengetahuan

? Hal itu perlu dibuktikan. Apa yang harus dibuktikan ! menurut Fayol bahwa

manejemen itu perlu dan bisa dipelajajri. Kesulitan, menurut Fayol yang dihadapi

justru karena waktu itu belum adanya macam teori yang dapat dipergunakan

sebagai dasar untuk mengajar manajemen. Itulah menjadi problem.

Pada tahun 1916 Fayol mengisi kekosongan hal yang dia anggap sangat penting

itu. Mulailah dia dengan suatu analisa yang pertama yang merupakan dasar

dalam mengelola, memimpin suatu pekerjaan di perusahaan, organisasi pada

umumnya. Pada akhir studinya pada tahun 1860 ia mendapat tugas pekerjaan

pada suatu pertambangan batu bara, di Socie le de Commentry – Fourchambault,

ternyata karirnya terus menanjak dengan suksesnya. Dari karyawan junior

mendapat fungsi sebagai staf direksi (1860-1872). Kemudian dari staf direktur

diangkat menjadi direktur perusahaan tersebut (1872-1880). Pada tahun 1888-

1918 Fayol mendapat tugas sebagai Presiden Direktur. Ternyata selama itu

perusahaan tersebut semakin berkembang maju. Karena waktu itu dia sangat

mengutamakan perencanaan yang direncanakan, maka analisa mutlak perlu.
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Namun pada tahun 1918 Fayol menarik diri dari perusahaan tersebut, sayang

dikemudian hari finansial perusahaan tersebut tak dapat diperkirakan adanya

kemajuan. Dia menyatakan bahwa suksesnya dia sebagai manajer bukan karena

pribadinya, tetapi terutama peraruran, norma, secara struktural dan institusional

dalam pencapaian tujuan organisasi dilaksanakan secara sistematis dan juga

berprinsip. Ituah yang harus disyukuri, maka hal itu merupakan suatu petunjuk.

Oleh karena itu hal semacam itu perlu dan bisa dipelajari. Itulah yang dirintisnya

dan ia terapkan dalam melaksanakan tugasnya.

Sejak tahun 1918 banyak waktu yang dipergunakan sebagai konsultan,

untuk melaksanakan tugas itu dia banyak melaksanakan suatu analisa dan

pendapat dari pengalamannya sembari melihat kebutuhan masa depan. Pada

tahun 1918 itu juga dia mendirikan pusat “d`etudes Administratives” semakin

disadari bahwa teori analisa Fayol sama dengan cara kerja F. Taylor, yaitu

bercermin pada pengalaman hidup dan karir. Fayol merupakan model pemikir

yang dianalisa-diolah sampai menjadi suatu keputusan yang bisa direncanakan.

Perkembangan selanjutnya merupakan suatu kesatuan teori.

Menurut dia suatu organisasi itu bagaikan suatu organ yang bergerak dengan

sejumlah organ lainnya, dimana masing-masing organ mempunyai satu fungsi

atau lebih. Dengan pendekatan semacam itu bisa dibedakan antara analisa

kuantitatif dan analisa kualitatif.

Dalam pendekatan kualitatif terutama mengenai kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya dengan memperhatikan macam/jenis, pekerjaan. Hal-hal lain

yang menjadi tuntutan sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengelola dan

mengembangkan perusahaan. Menurut pendapat Fayol bahwa di setiap

perusahaan ada enam aspek yang tidak boleh tidak harus ada, yang mendasari

pengelolaan suatu organisasi/perusahaan. Dari enam aspek tersebut saling adanya

ketergantungan. Aspek-aspek tersebut dibedakan mengenai fungsinya :

(1) Fungsi teknis

(2) Fungsi pemasaran

(3) Fungsi finansial
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(4) Fungsi bertanggung jawab terhadap keuangan

(5) Fungsi bertanggung jawab tentang pembukuan

(6) Fungsi kepemimpinan

Fungsi-fungsi tersebut bisa diterapkan pada suatu organisasi atau

perusahaan besar, sedang maupun organisasi kecil. Dalam pelaksanaannya

disesuaikan dengan lingkungan, kebutuhan perusahaan masing-masing, dengan

memberi tekanan khusus pada bagian mana yang membutuhkan, disamping itu

memperhatikan bahwa bagi setiap lokasipun berbeda kebutuhannya.

Bagi fungsi yang “keenam fungsi kepemimpinan” diperlukan oleh semua

fungsi lainnya bersama-sama dengan fungsi yang lain dalam organ masing-

masing.

Jadi setiap fungsi memerlukan fungsi kepemimpinan, terutama tugas manajerial.

Penulis tertarik dengan pemikiran Henri Fayol, meskipun tidak ditulis di abad

modern dan maju ini, bagi saya teori ini mempunyai kemiripan dengan jiwa

Public Relations.

Menurut saya manajemen yang tepat perlu diterapkan disemua bidang

kegiatan dan dimanapun dari hal besar sampai dengan hal kecil. Bila itu terjadi

hasilnya jelas akan lebih baik. Contoh, mau bepergian perlu diatur, kemana,

kapan, siapa saja, naik apa, tujuannya apa, beaaya dan sebagainya. Mau

berangkat ke kantor, supaya tidak terlambat apa yang perlu disiapkan, pukul

berapa bangun, berangkat naik apa, pukul berapa dan sebagainya. Contoh lain

yang sangat simpel mau menyapu, seluas apa, perlu waktu berapa lama, kalau

ada angin, datang dari mana, supaya tak melawan angin. Seperti mau masak

apabila mau efisien perlu perencanaan yang baik dari bahan yang diperlukan,

untuk berapa orang, perlu waktu berapa lama, pendek kata dengan perencanaan

yang baik, akan lebih menguntungkan. Jadi jelas betapa pentingnya pengetahuan

manajerial ini bagi perusahaan apapun dan dimana saja. Bila perusahaan

menginginkan kelanjutan hidup perusahaannya dan mampu bersaing.

Nah, andaikan itu dikatakan suatu seni, marilah kita meninjau sepintas,

mengapa dikatakan suatu seni. Memang ada beberapa pendapat yang cenderung
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menterjemahkan bahwa manajemen merupakan suatu seni, namun seni yang

bagaimana yang dimaksud. Manajemen dalam pelaksanaannya terkait dengan

berbagai pengetahuan. Memang wajar dan tidak mungkin jalan tanpa adanya

ketergantungan dengan pengetahuan lainnya. Apabila dalam kegiatannya terkait

dengan pengetahuan lain, bagaimana bisa merupakan satu kesatuan, totalitas

sehingga tujuan tercapai. Disini penulis melihat perlu adanya seni dalam

menyatukan pengetahuan masing-masing sudah barang tentu tak sama

prosentasinya sesuai dengan kebutuhan, yang mana perlu mendapat tekanan lebih

atau kurang. Bagi mereka yang melaksanakan perlu adanya kebijakan

menentukannya.

Mereka akan bisa melaksanakan dengan tepat apabila dia memiliki

berbagai pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan manajemen tersebut

dengan tepat, dalam pencapaian tujuan. Ditinjau sepintas dari hal itu tepatlah

yang disampaikan oleh pendiri dan pelopor Public Relations Yvy Lee bahwa PR

melekat pada manajemen dan manajemen itu tak mungkin berjalan sendiri tanpa

PR apabila mau memberi hasil secara optimal. Ditegaskan bahwa Public

Relations merupakan multidisiplin ilmu, maka kerja seorang PR seharinya

“bekerja lebih dari 24 jam”. Disini mau menekankan betapa seorang PR

profesional harus bekerja keras dan cerdas !. Karena PR adalah multi disiplin

ilmu perlunya memiliki pengetahuan yang terkait, meskipun tidak ahli dalam

semuanya. Karena itulah bahwa PR dekat dengan ekonomi, politik, sosiologi,

psikologi, komunikasi, jurnalistik dan peran komunikasi sentral. Oleh karena itu

manajemen sangatlah penting dalam kehidupan kita, karena diperlukan dibanyak

bidang. Maka harapan penulis amatiran ini para ilmuwan Indonesia ini

mengadakan penelitian yang eksak, tidak menterjemahkan dari para ahli negara

lain. Baik itu sebagai dorongan para ilmuwan atau calon-calon ilmuwan yang

sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Bukannya negara kita ini

merupakan tanah yang subur, diperkaya dengan kekayaan alam yang luar biasa.

Kita tidak hanya cukup bangga dengan semua itu tetapi perlu merefleksi.

Mengapa begitu banyak pengangguran, kemiskinan. Mengapa kita sulit dalam



141

menciptakan lapangan kerja ? Tidak cukupkah kekayaan alam kita ini merupakan

sumber untuk membuka lapangan kerja ? dan sebagainya. Kita tak cukup berfikir

panjang tetapi berfikir secara keras dan cerdas. Bagaimana semua dan apa saja

yang diciptakan Tuhan di tanah air tercinta ini, kita jadikan lingkungan yang

bermanfaat. Untuk itu perlu disadari, semua itu diciptakan Tuhan untuk

dipelihara, karena semua itu diciptakan untuk kita dengan tujuan yang baik.

Maka tidaklah tepat kalau tidak ada kepedulian untuk memeliharanya untuk

kelestarian kehidupan-nya, sehingga bisa kita manfaatkan, tetapi tidak untuk

dirusak. Disitulah diperlukan peneliti, pemikir yang handal, ilmuwan yang

memiliki akuntabilitas, karena mempunyai cita-cita yang tinggi untuk

membangun bangsa dan negara kita. Dari mereka itulah akan muncul lapangan

kerja dan memerlukan tenaga kerja yang masing-masing sesuai dengan

kemampuannya. Menurut analisa saya di negara kita perlu digalakkan adanya

penelitian sejak awal. Ditanamkan sejak di rumah, TK dan seterusnya, masing-

masing sesuai dengan proporsinya. Saya kira kalau ini dilaksanakan di negara

kita ini, kita tak perlu lagi membajak atau mengggunakan penemuan-penemuan

dari negara lain. Kalau dikatakan hal itu memerlukan dana yang besar, ya itu

konsekuensinya. Bukannya itu semua merupakan suatu investasi yang akan

memberi hasil, keuntungan yang berlipat ganda. Disamping mengangkat bangsa

kita, bahwa dalam hal tersebut bisa mandiri. ini tidak berarti kita tidak belajar

dari bangsa, negara lain. Justru ini sangat penting kalau kita mau berkembang

terus. Maka bagi saya jiwa Fayol merupakan contoh yang pantas diliris.

Bercermin pada pengalaman hidup dan karis mau belajar dari bangsa dan negara

lain, akhirnya menemukan sesuatu yang baru dan membangun bangsa dan

negara. Memang untuk itu diperlukan pribadi yang berbakat dan berkualitas.

Paling sedikit sebagai dasar untuk dikembangkan ke arah suatu kreativitas. Ada

beberapa hal yang perlu dilatih, seperti :

(1) Sifat-sifat dari fisik kita

(2) Sifat-sifat dari intelektualitas kita

(3) Jenis moralitas kita
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(4) Pengetahuan kita secara umum

(5) Pengetahuan kita secara khusus

(6) Pengalaman di sini sangat penting

Mengapa sifat-sifat tersebut penting dan sebaiknya dimiliki para

pengelola organisasi. Sudah barang tentu tidak semua level organisasi menuntut

adanya semua sifat-sifat. Andaikan ya, prosentasi penggunaan sifat-sifat tersebut

tidak sama tekanannya, artinya tidak semua menjadi prioritas. Diharapkan dalam

perkembangan mendatang para pimpinan organisasi secara sistematis memenuhi

dan memiliki fungsi-sungsi tersebut. Di sini berarti para pimpinan perlu

memproses untuk menjadikan dirinya ahli dalam berbagai fungsi tersebut sampai

pada top manajemen. Dengan tujuan supaya mampu melaksanakan pengelolaan

organisasi dengan baik, tepat, sistematis dan berprinsip secara optimal dalam

pencapaian tujuan organisasi. Untuk kelanjutan kehidupan organisasipun

terjamin sudah jelas bahwa tidak mungkin sifat-sifat tersebut hanya bagi para

pimpinan saja, tetapi juga bagi mereka yang diserahi langsung tanggung jawab di

unit masing-masing, sesuai proporsi masing-masing. Dengan mengkategorikan

antara organisasi perorangan, organisasi kecil, sedang, besar, sangat besar dan

instansi pemerintah. Untuk organisasi rendah yang diperlukan adanya kecakapan

teknis dan kreativitas tidak takut risiko.

Pada umumnya pemimpin yang sukses harus memiliki kehandalan dalam

kepemimpinan, hal ini sangat diharapkan. Disamping kecakapan teknis, teknik

komersial, finansial memiliki kapabilitas. Disamping menciptakan situasi damai,

aman adanya keterbukaan dan suasana yang kondusif secara singkat mereka

harus menjadi “a first class man” masing-masing pada proporsinya. Karakteristik

seorang manajer yang khas ialah mampu, handal dalam mengelola organisasi dan

manusianya, sehingga semua berjalan lancar tetapi tepat dalam pencapaian

tujuan, mendatangkan keuntungan dan kelanjutan kehidupan organisasi terjamin.

Seorang pemimpin harus siap secara mental, moral dan intelektual. Mengapa,

karena secara terus menerus harus mengambil keputusan yang sudah

direncanakan maupun yang mendadak, yang sederhana sampai suatu keputusan
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yang sangat penting dalam menentukan. Dalam memenuhi fungsi tersebut, perlu

kesiapan hati untuk memberi penjelasan secara obyektif, jujur dan transparan.

Tidak boleh diabaikan bahwa seorang pimpinan akan bisa menjalankan

fungsinya secara optimal, tanpa bantuan dari fungsionaris lainnya, staf maupun

kelompok kerja seluruh publik internal.

Kesuksesan seorang manajer/pimpinan tidak semata-mata karena

pribadinya. Terutama terletak pada peraturan yang tepat dan fungsional. Seperti

norma-norma yang bisa dibudayakan dan berguna untuk memberi pembinaan

para karyawan, sehingga mampu menjadi “a first class man”. Secara struktural

dan institusional dalam mencapai tujuan organisasi. Semua peraturan hendaknya

dibuat untuk bisa dilaksanakan (manusiawi), maka meskipun menemui kesulitan

tetapi tetap bisa diusahakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,

mau terlibat dalam mengelola organisasi tersebut. Semua kegiatan dan masing-

masing dilaksanakan secara sistematis, dengan perencanaannya yang telah

direncanakan. Pengelolaan tersebut harus berprinsip, sehingga semua jelas tidak

ragu-ragu, sudah pasti sesuai dengan tujuan organisasinya. Sudah barang tentu

setiap organisasi pasti berbeda arah dan tujuannya (bukan yang dimaksud hanya

dilihat dari sudut marketing, semua mencari untung). Tetapi, sebagai petunjuk,

kita tidak akan dirugikan, penerapan ini dikombinasikan lebih tepat

diintegrasikan dengan faktor pendukung lainnya akan bermanfaat untuk

kemajuan suatu organisasi.

B. Sistem Teori

(Achoff, Beer, Churchman, Emery, Frist, Rice kata, Kahn, Luchmann, Thomson,

Buckley, Ashby, Wiener, Mesarovic, Rapoport, Boulding von Bertalanffy)

Mereka membentuk suatu teori didasarkan pada pengertian yang

“kosong”. Dengan tidak mengatakan “apa” tetapi mulai saja dengan pemikiran-

pemikiran, yang menuju ke arah suatu “totalitas”. Jadi pemikiran-pemikiran yang

muncul disaring, dikorelasikan sehingga merupakan suatu totalitas. Dasar dari

pembentukan teori di “sekolah” (tempat diadakan penelitian). Dari dasar pada
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sistem pengertian yang “kosong”, blangko setelah diolah akan diintegrasikan

dengan beberapa teori atau beberapa model yang sesuai untuk dikembangkan,

disesuaikan pada dua bidang pengetahuan atau lebih. Untuk dibentuk suatu teori,

dari totalitas tersebut. pembentukan teori yang bersangkutan ini bisa mendapat

tempat dengan mengadakan pendekatan axioma, dan dibantu dengan

menggunakan symbol/tanda-tanda matematika. Pada akhirnya, kebanyakan

merupakan bentuk suatu model yang tetap cenderung ke arah “kosong”. Dalam

melaksanakan sisten teori ini, memberlakukan riset gabungan, “operations

Research dan Cybernetica”

Cara kerja semacam ini sesuai dengan cara PR berpikir, maksudnya

mereka aktif dan kreatif, berani berinisiatif tanpa takut resiko, akhirnya sampai

menemukan sesuatu yang baru sesuai tugas Public Relations :

- Menciptakan yang belum ada

- Mengembangkan yang sudah ada

- Membuat maju mampu bersaing yang sudah berkembang

Berarti berani mengadakan perubahan untuk berkembang. Seperti saya

utarakan di atas, bahwa organisasi yang berani mengadakan perubahan,

merekalah yang mampu berkembang. Mengingat di negara kita saat ini masih

termasuk miskin dengan kegiatan penelitian, perlu mendapat perhatian khusus,

kalau bangsa dan negara kita ingin maju. Kalau hal ini diberi prioritas Indonesia

akan memiliki banyak ilmuwan, dan tak perlu selalu njiplak hasil penemuan

bangsa lain negara.

Semoga pengertian dari sistem ini dipandang mempunyai arti yang

relevan terhadap pemikiran-pemikiran mengenai masalah pembinaan suatu

organisasi. Kalau itu yang terjadi maka pengertian tersebut di atas ada kaitannya

dengan organisasi terbuka terhadap sistem sosial – ekonomi yang berada dalam

lingkungan yang kompleks. Jadi pengelolaannya sebaiknya menggunakan sistem

terbuka, dengan mengadakan pendekatan lingkungan yang kompleks itu.
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Dirangkum, organisasi yang merealisasi tujuan dengan hubungan kerja, kerja

sama yang terus-menerus berpengaruh secara timbal balik dengan lingkungan

dengan saling melindungi, itulah yang menunjukkan “sistem terbuka”.

Organisasi dengan sistem ekonomis, sosial-teknik merupakan semacam sistem

terbuka. Organisasi yang menggunakan perputaran/peredaran ke dua belah pihak

dengan masyarakat yang saling kait-mengait.

pasar informasi

pekerjaan/ manusia/
usaha tenaga proses perubahan

bentuk
pembelian informasi

keadaan tanah manusia
asli bahan mentah
bahan mentah energi pasar daya upaya

modal mesin
uang

masyarakat informasi
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Output :
-Produk
-Jasa
-Pelayanan

Input :
-Material/
bahan
-energi
-informasi

Input :
-Material/
bahan
-energi
-informasi

Input :
-Material/
bahan
-energi
-informasi
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Masukkan material, energi, informasi dari lingkungan.

Dari organisasi seperti mesin, modal, energi, tanah, faktor lain yang

dibutuhkan menerima tenaga SDM, sebagai karyawan, pengetahuan dan

kreatifitas, seperti zat asam, bahan makanan, informasi dari sumber lingkungan,

setiap kali dengan informasi baru.

informasi : reklame pasar
public relations

proses perubahan
bentuk

informasi penjualan produk/jasa

manusia/tenaga jabatan/tugas/pelayanan

daya usaha pasar

mesin rusak
asap, sampah, barang
rusak
diberhentikan, pensiun

informasi : tanggung jawab
laporan masyarakat
public relations

Organisasi mengeluarkan produk/jasa kepada lingkungan yang

disesuaikan dengan kebutuhan eksternal. Termasuk para pensiunan, yang

diberhentikan, dikeluarkan, minta keluar, alat-alat yang sudah rusak masuk

sampah. Memasukkan energi, material yang sudah habis pakai seperti asap,

sampah. Kemudian reklame oleh PR diinformasikan mengenai produk/jasa

semua dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan.

Cara berpikir dalam pendekatan sistem ini, perlu diperhatikan adanya

seorang kader yang akan menentukan pemikiran-pemikiran, langkah selanjutnya

dalam mengolah bahkan pertanyaan organisasi yang bersangkutan.
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kelompok teori
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Perlu ditekankan pada hal-hal yang saling kait-mengkait, antara masalah-masalah

yang dihadapi, sampai pada suatu kesimpulan dengan tekanan yang kuat,

ditonjolkan dari totalitas pemikiran dan korelasi pemikiran.

Dengan arahan di atas, para kader konseptual diperkaya dalam

pengembangannya, dipilih mengarah ke problim terikat pada non aspek dalam

pengembangannya. Sedangkan hal yang primer ialah problim atau bagian dari

problim atau obyek dari studi dari bagian kretirium yang ditangani. Dengan

bermacam-macam arah problim pada setiap sudut, merupakan bantuan yang

cenderung ke arah ekonomi, teknik, psykologi dan didasari sosiologik.

Sistem proses pendekatan ini menuntut pemikiran baru yang ada hubungannya

dengan penentuan-penentuan/keputusan dan pengendalian masalah pada proses

pengelolaan yang mempunyai hubungan erat satu dengan yang lain yang

dihadapi pada suatu organisasi dalam keadaan situasi yang kompleks.

* Proses teori
manajemen

* Teori
pengambilan
keputusan

* Sistem teori

Problim pandangan

sempit dari
eksternal

 teori lingkungan
 teori strategi

 teori pembentukan
struktur

 teori perkembangan
dan pengembangan
organissi

kelompok teori

 Perbaikan
 Teori komunikasi dan

informasi
 Human relation
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C. Proses Pendekatan Manajemen dan Organisasi

Suatu organisasi yang menggunakan sistem terbuka terhadap ekonomi –

teknik – sosial, mempunyai struktur yang didalamnya menggunakan berbagai

proses. Struktur organisasi tersebut tidak mempunyai harga mati/statis.

Sedangkan cara penyusunannya tidak terikat pada majunya berbagai proses yang

diterimanya. Kebalikannya dalam langkah proses tersebut, tergantung pada

struktur yang ada, juga adanya pembatasan terhadap ekonomi – teknologi dan

dasar sosial. Hal ini merupakan hal primer, cara berfikir dari proses sebelumnya.

Proses dan struktur tetap ditinjau dari ketergantungannya satu dengan yang lain.

Sehubungan dengan muatan sistem tersebut bila suatu organisasi sudah

terbentuk, sistem pendekatan tersebut masing-masing bisa dikatakan sebagai

berikut :

1. Pemikiran mengenai suatu totalitas

2. Pemikiran mengenai inter relasi

Pemikiran mengenai totalitas dan inter relasi ini penyusunan strukturnya

sebagai berikut : penyusunan struktur berangkat dan bersumberkan dari

kemajuan dari proses pengembangan. Proses-proses tersebut disesuaikan dengan

fungsi organisasi sebelumnya. Apabila dalam organisasi tidak lagi terjadi proses

semacam ini, maka organisasi tersebut tidak akan lama bisa berfungsi

sebagaimana seharusnya. Maka hal yang sangat penting tidak boleh diabaikan,

ialah memberi arahan dan tujuan dan perhatian secara khusus, supaya bisa

berfungsi dengan tepat. Apabila mengalirnya proses terputus karena adanya

ancaman terhadap pembentukan tugas, atau pembentukan bagian atau unit, sub

unit. Untuk itu pengendalian proses sangat diperlukan dan segera dilakukan.

Sesudah proses terlampaui, arah dan tujuan secara keseluruhan perlu diperjelas

yang berguna untuk meneruskan proses, penting sekali adanya perhatian terlebih

pengawasan.

Proses Dalam Organisasi

Proses dalam organisasi ini meliputi proses manajemen, seperti :
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1. Proses pengambilan keputusan

2. Proses komunikasi

3. Proses adanya informasi

Sedangkan proses fungsional dalam organisasi sebagai berikut :

1. Proses pemasaran dan penjualan

2. Proses pembelian

3. Proses produksi

4. Proses riset dan pengembangan

5. Proses finansial

6. Proses personalia

Proses fungsional dalam organisasi menyatu dengan yang berkaitan

dengan proses manajemen. Dengan adanya kaitan tersebut, secara khusus bisa

mempertahankan dengan daya upaya adanya pemenuhan informasi dan

komunikasi dalam organisasi. Dalam pengambilan keputusan, informasi yang

masuk diubah menjadi suatu aksi, yang dilaksanakan di semua bagian organisasi

Problim yang muncul dari
lingkungan eksternal

Problim internal
yang memerlukan
keputusan

Keputusan, instruksi
sampai pada pelaksanaan

Sumber faktor

pendukung
Proses
logistik

Produk

jasa

Proses
manajemen

Keputusan, instruksi
sampai pada
pelaksanaan
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tersebut. Proses pengendalian harus diadakan selama proses manajemen berjalan

maupun sesudah pelaksanaannya, apakah seluruh proses sesuai dengan rencana.

Apabila terjadi penyimpangan, perlu adanya pembimbingan dan pengarahan.

Untuk mengatasi hal semacam itu senantiasa diadakan koreksi mengenai

pelaksanaan tersebut. disamping itu bisa juga dengan menyesuaikan pelaksanaan

dengan norma-norma. Perputaran tersebut ditandai dengan sifat-sifat seperti :

1. Menyusun pelaksanaan norma-norma

2. Memberi instruksi atau signal untuk melaksanakannya

3. Menyampaikan informasi kepada para pimpinan, manajer, bagian

dengan fungsi mengatur, para pembimbing pelaksana, mereka perlu

senantiasa diberi informasi apa yang sebenarnya terjadi

4. Menguji apakah informasi yang diterima sudah sesuai dengan norma-

norma

5. Pelaksanaan perlu mendapat bimbingan apabila keadaan yang

sebenarnya menyimpang dari norma-norma pelaksanaan, maka reaktor

maju beraksi dan memberi bimbingan kemudian mengaturnya.

D. Fokus Strategi

Dari sebanyak 275 orang pengusaha berkumpul mengadakan suatu

penelitian mengenai pertanyaan yang muncul dalam pikiran mereka, dengan

pertanyaan “Apa sebenarnya strategi itu ?”. Mereka mulai menggali

pengalamannya dalam mengelola suatu organisasi dengan menggunakan strategi.

Menurut hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa implementasi suatu strategi

merupakan faktor penting terhadap penilaian organisasi dan manajemennya

menurut kebanyakan dari para konsultan dengan pengalamannya berpuluh tahun

dengan menggunakan berbagai metode dari penyusunan strategi, sampai

mencapai suatu prestasi yang optimal, dapat dikatakan bahwa pembentukan suatu

strategi merupakan hal yang sangat penting.

Dari para ahli yang lain berpendapat bahwa bakat alam kemampuan

dalam menyusun strategi itu yang terpenting. Namun dalam penelitiannya
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ternyata ditemukan, pada tahun delapan puluhan dari strategi yang disusun oleh

para ahli dan dilaksanakan oleh para manajemen tidak ada 10% yang sukses.

Dari penelitian dilaporkan bahwa ketidaksuksesan tersebut terletak pada

pelaksanaan visi dan strategi dapat diperkirakan 70% problem tidak terletak pada

strategi, tetapi pelaksanaannya. Dari hasil penelitian itu, presentasi yang tidak

sukses begitu tinggi. Dari hasil penelitian tersebut, dengan prosentasi yang tinggi

itu, bahwa mereka tidak sukses, maka para analisisi mengambil kesimpulan jadi

implementasi strategi itu jauh lebih penting daripada visi yang bagus.

Mengapa implementasi dipandang sangat penting daripada visi yang

bagus. Mengapa kebanyakan organisasi mendapat kesulitan dalam melaksanakan

strategi yang telah disusun secara prima ? masalahnya, strategi yang telah

disusun dengan baik, dalam pelaksanaannya diadakan perubahan, tetapi

instrumen yang telah diperhitungkan penggunaannya tidak mengalami

perubahan.

Kesulitan lain yang muncul dari daya upaya terhadap pengetahuan yang

menjadi dasar pelaksanaan strategi dalam organisasi yang ditujukan dalam

menghadapi tantangan persaingan industri yang pada saat itu menantang. Karena

itu, maka banyak organisasi secara sentral mendapat pengarahan dan bantuan

dari para ahli. Ketentuan yang perlu dibudayakan, mengadakan kontrak, apa ada

kemungkinan dan bagaimana mengembangkan strategi yang muncul dari top

manajemen tentang pelaksanaan strategi tersebut.

Adanya perubahan dalam implementasi strategi itu pada umumnya

terjadi, disebabkan manajer lamban dalam mengadakan kontrol, pengawasan,

pengendalian. Maka hal tersebut perlu diterapkan bagi perusahaan dalam

menghadapi lingkungan yang dinamis dan cepat mengalami perubahan yang

tidak tepat. Untuk itu sebaiknya suatu organisasi memiliki semacam sistem

manajemen baru. Yang dimaksud suatu sistem yang eksplisit direncanakan untuk

pelaksanaan strategi. Apabila menginginkan pelaksanaan strategi sukses.

Disamping itu strategi bisa sukses pelaksanaannya, apabila semua bagian

dalam organisasi, termasuk sub bagian, semua karyawan harus mengetahui
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tentang strategi tersebut beserta prosesnya. Mereka diberi informasi, penjelasan,

pengertian dan dimotivasi untuk terlibat dalam pelaksanaannya. Untuk itu

mereka perlu diberi pengarahan secara khusus, sehingga bisa saling

mengkomunikasikan, saling bisa memahami satu dengan yang lain dan

melibatkan diri. Bisa juga terjadi mereka memberi pandangan, feed back tentang

sistem ataupun proses implementasinya. Lalu apa yang menjadi tolok ukur untuk

bisa mencapai prestasi ? Hal ini bisa dilihat dari sudut finansial, yang cenderung

salah dalam manajemennya. Lalu sebagai tolok ukur apa yang bisa memberi

inspirasi untuk bisa mencapai prestasi ? Jawabannya sudah jelas ! Tolok ukur

dari strategi, karena sistem implementasi dari semua bagian dan visi terarah pada

strategi dari organisasi itu. Untuk itu bisa memakai cara yang bisa dipergunakan

untuk mencapai prestasi yang tinggi. Dengan bantuan balanced scorecard, bagi

organisasi yang menginginkan sukses. Dengan menggunakan balanced

scorecard ini, supaya semua karyawan dan media dari organisasi difokuskan

pada strategi baru. Dengan menggunakan balanced scorecard tersebut organisasi

yang sukses itu bisa mengembangkan sistem manajemen, suatu sistem yang

dibentuk untuk memanage strategi. Sistem manajemen yang baru itu memiliki

tiga aspek yang sangat penting strategi.

(1) Jadikan strategi menjadi titik pusat dari organisasi. Dengan menggunakan

balanced scorecard, organisasi bisa memberi penjelasan kepada mereka

sehingga semua bisa memaklumi dan bisa ikut melaksanakan ataupun

memberi dukungan.

(2) Fokus

Ciptakan suatu fokus yang masih meragukan. Maka dengan menggunakan

balanced scorecard yang merupakan alat yang prima untuk mengadakan

pengendalian. Sehingga semua dari masing-masing aktivitas diarahkan, ke

satu arah, ke arah strategi. Dengan demikian strategi menjadi fokus dalam

organisasi

(3) Organisasi
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Menyadari bahwa semua karyawan bisa mengerti, menyadari dan menerima

balance scorecard yang dengan jelas bisa dibaca, diketahui apa dan bagaimana

diterapkan dalam organisasi. Maka jadilah rangkaian baru antara bagian dari

perusahaan, jabatan yang berjiwa kebersamaan dari para karyawan secara

kelompok maupun pribadi. Organisasi menggunakan balanced scorecard, dengan

maksud untuk menciptakan organisasi dengan strategi sebagai titik pusat dalam

organisasi.

Bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut bisa sukses, sedangkan banyak

organisasi lain sulit dalam mengatasi kesulitan yang muncul. Sedangkan

organisasi dengan strategi sebagai titik pusat mampu dan sukses dengan strategi

yang pelaksanaannya dengan tepat.

E. Organisasi yang berprinsip strategi sebagai titik pusat dalam organisasi

Apabila kita ditanya, bagaimana para manajer sukses dan mampu

menarik secara mencolok. Ada dua jawaban yang sekiranya bisa dipegang, yaitu

“arah yang sama” dan “terfokus”. Untuk itu kita mencoba membayangkan

dengan memperhatikan bagaimana suatu sumber energi yang terbatas

kekuatannya. Dua batu batery dari 1,5 volt bisa memberi terang secara intern dan

bisa memberi hasil yang baik untuk mencapai tujuannya. Berbeda dengan suatu

kamar yang diberi penerangan dengan ribuan watt, sudah barang tentu panas dan

sinarnya yang bertebar di kamar yang kecil dan menyilaukan mata, tidak bisa

memberi hasil secara intern dalam mencapai tujuan. Dari analogi tersebut bisa

disimpulkan suatu strategi harus mempunyai arah yang sama. Semua bagian

termasuk sub bagian, semua karyawan diberi informasi dan dimotivir untuk

terlibat dalam pelaksanaan proses strategi. Jadi sistem implementasi dan visi

terarah pada strategi organisasi. Dengan demikian strategi menjadi fokus dalam

organisasi. Dari bantuan sumber, daya upaya yang terbataspun, organisasi bisa

mengadakan loncatan perbaikan bagi prestasi produktivitasnya. Dapat dikatakan

organisasi yang menggunakan balanced scorecard, diusahakan semua sumber

bantuan, tim manajemen, semua bagian dari perusahaan, para karyawan, bagian
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informasi teknologi, daya upaya terhadap finansial, secara bersama-sama

diarahkan pada fokus strategi dan organisasi (lihat skema dibawah ini)

Skema : Semua sumber bantuan bersamaan terfokus pada strategi

Apabila kita memperhatikan organisasi yang sukses dengan menggunakan

balanced scorecard, akan bisa dilihat semua arah ke fokus, strategi. Meskipun

masing-masing organisasi cara pengelolaannya tidak sama, dengan waktu yang

berbeda dan dengan fase yang berbeda. Ada lima prinsip dari organisasi dengan

fokus pada strategi (lihat skema dibawah ini)

Bagian
perusahaan

Informasi
teknologi

personalia
Budget dan
penanaman

modal

Tim
manajemen

Strategi
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Skema : Semua sumber bantuan bersamaan terfokus pada strategi

F. Terjemahan Strategi Dengan Istilah Operasional

Ini sebagai prinsip, merupakan kecepatan dalam mencapai hasil baru,

menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut bukan karena pentingnya suatu produk

baru atau jabatan, pada invenstasi baru dengan cukup besar, atau pengembangan

terhadap yang bukan berupa benda/imaterial ataupun peralatan canggih sudah

barang tentu semua itu perlu dikembangkan. Tetapi perkembangan investasi

semacam itu tidak mungkin dalam dua tahun bisa berhasil secara signifikan.

Semua itu memang sudah ada dalam organisasi. Strategi yang baru, bersama

Terjemahan strategi
ke istilah operasional

Strategi dengan proses
secara kontinu
- hubungkan budget

dengan strategi
- analisa dan sistem

informasi
- mempelajari strategi

Arahkan semua
bagian organisasi pada
strategi :
- koordinasi dari pimpinan
- sinergi antar bagian organisasi
- sinergi pribadi karyawan pada

umumnya
- scorecard strategi
- balanced strategi

Jadikan
strategi sebagai

pekerjaan harian bagi
masing-masing
karyawan
- pengertian umum

tentang strategi
- scorecard pribadi
- hadiah prestasi

Pengarahan pada perubahan
titik pangkal pada pembinaan :
- menggerakkan
- kepemimpinan baru
- sistem manajemen strategi

Strategi
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dengan balanced scorecard, semua kapasitas yang ada, peralatan produksi yang

ada dalam organisasi semua dimunculkan dan dipergunakan.

Disini scorecard merupakan suatu “resep” yang mana semua bumbu yang

sudah ada dalam organissi dikombinasikan untuk mencapai suatu hasil yang

bernilai, berharga untuk suatu strategi jangka panjang. Sama halnya dengan mau

menyiapkan hidangan makanan yang lezat, yang diperlukan tidak hanya tukang

masak dengan kemampuannya saja, tetapi juga memerlukan suatu kombinasi

bahan baku, bumbu-bumbu, peralatan dapur, kompor dan sebagainya yang

berupa material, bakat manusia dan lain-lain. Tetapi tak dilupakan disamping itu

semua diperlukan suatu resep. Bila semua dijalankan sesuai dengan resep yang

direncanakan, akan memberi hasil yang memuaskan dan berarti bagi hidangan

yang disediakan. Resep tersebut penting sekali untuk mengadakan suatu

perubahan dengan menggunakan semua bahan baku yang bersifat material

maupun non material dan semua daya upaya organisasi - dari suatu yang kurang

berarti – menjadi sesuatu yang fantastis dan bernilai. Begitu juga suatu organisasi

dengan cara yang sama menggunakan strategi yang sangat penting artinya dalam

menggunakan sumber daya internal dan kapasitas yang ada bisa dikombinasikan

untuk menciptakan nilai yang unik, dimana para pelanggan mempunyai harapan

yang begitu tinggi. Dari contoh yang diberikan banyak organisasi bisa sukses

dengan menggunakan balanced scorecard, karena semua karyawan, tidak hanya

pimpinan saja yang mengetahui untuk menggunakan resep dan ikut

melaksanakannya, dimana ada kemungkinan masih mengalami perubahan

balanced scorecard ini menyiapkan formula strategi dengan cara yang konsisten

ditulis secara jelas dan bisa dimengerti masing-masing dari mereka. Jangan kita

berpikir bahwa strategi yang disusun tidak jelas bisa dilaksanakan oleh masing-

masing dari mereka. Lain dengan perencanaan finansial, yang sudah ada bentuk

standarnya. Keuntungan/kerugian dan pertimbangan itu dibuat dokumen,

mengenai strategi tidak ada catatan yang merupakan bentuk umum sebagai

informasi. Andaikan ada ahli mengenai strategi dan metodenya, kiranya ada

banyak cara untuk menulis mengenai strategi dan metodenya. Sejak tahun 1992
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balanced score dikenalkan, maka lebih dari dua ratus manajer bekerja untuk

membuat perencanaan mengenai program scorecard bagi organisasi/perusahaan.

Selalu mulai dengan pertanyaan : “Apa strategi itu ?” Dengan dasar pengalaman

yang dimiliki, dibuatlah suatu perencanaan, skema secara umum untuk

perencanaan dan pelaksanaannya, dari strategi yang dikembangkan, sesuai

dengan perencanaan finansial dan laporan. Format baru ini, yang kami tulis pada

“kartu strategi”, begitu kami sebut. Kartu strategi tersebut memiliki struktur yang

logis dan dengan struktur yang lengkap itu, dibuatlah perencanaan suatu strategi.

Dengan dasar kartu strategi dibentuklah suatu balanced scorecard. Sebagai

perencanaan yang merupakan batu penjuru, diperuntukkan untuk sistem

manajemen dengan strategi baru. Kekayaan imaterial relatif mempunyai nilai.

Dari nilai tersebut diambilnya sesuai dengan daya ukuran tarik-menarik

mencakup strategi.

G. Formulasi Strategi sebagai Problem

Setiap organisasi berada di lapangan dengan macam-macam pengaruh

dari kekuatan yang berada di lingkungannya, maka kepemimpinan harus

waspada terhadap apa yang terjadi di lingkungannya. Untuk hal itu perlu adanya

kepekaan dan menyikapi terjadinya perubahan. Perlu diperhatikan bahwa hal itu

menyangkut pentingnya adanya permainan dengan kader sosial kemasyarakatan,

seperti tokoh-tokoh instansi pemerintah, pengusaha, lembaga dan sebagainya.

Pengaruh kelompok lingkungan tersebut perlu diketahui secara benar. Pemimpin

harus mengetahui situasi eksternal dan membangun relasi sebanyak mungkin.

Hal ini perlu dipertanggungjawabkan. Itu semu dibutuhkan dalam menyusun

formulasi strategi sebagai problim menyangkut :

(1) Posisi pemasaran, macam produksi/jasa, mengenai macam pelanggan dan

lokasi pemasaran

(2) Produktivitas dan nilainya

(3) Struktur dan cara penerapan finansial

(4) Keuntungan, biaya harus diperhitungkan
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(5) Pembaharuan, yang mendesak, penting dan bisa jangka sedang/panjang

(6) Tanggung jawab terhadap masyarakat, seperti lapangan kerja, lingkungan

(7) Pengembangan dan kontinuitas

(8) Hasil dan suasana kerja

Bagaimana hal tersebut bisa dicapai. Bisa dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan formulasi strategi, menentukan tujuan organisasi dengan

memberi jalan dan penggunaan daya upaya untuk bisa merealisasi pencapaian

tujuan organisasi.

Formulasi strategi merupakan problim yang menyangkut ketidakpastian terhadap

lingkungan eksternal. Kreatifitas dan informasi yang benar, termasuk yang

“baik” dan “tidak baik”, merupakan kekuatan dalam penentuan adalah tuntutan

utama. Sebagai faktor yang penting, terutama disusun secara baik, bahwa ada

berbagai macam tujuan yang bisa ditempuh.

(1) Tujuan ekonomis

(2) Tujuan non ekonomis

(3) Tanggung jawab dan pembatasan (Ansof)

Untuk tujuan ekonomis perlu ditentukan yang bisa memberi keuntungan

yang merupakan kehidupan organisasi dimasa mendatang dengan termyn

panjang, maka harus mampu mempertahankan mutu secara efisien arah internal,

bisa menduduki posisi yang kuat dalam dunia kompetisi (arah eksternal), tetapi

perlu diusahakan secara pasti, bersikap fleksibel.

Tujuan Non Ekonomis

Tidak langsung kearah tujuan ekonomis organisasi tersebut. tanggung

jawab dan batas-batasnya terletak pada kerangka yang terjadi secara internal.

Ada tiga elemen dalam kegiatan ini.

(1) Motif yang bersifat ekonomis dari karyawan organisasi seperti, masukkan,

penghasilan, kepastian hidup, syarat untuk melaksanakan pekerjaan.

(2) Motif non ekonomis organisasi, ini sangat penting, norma, peraturan,

budaya organisasi dan sebagainya
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(3) Tanggung jawab terhadap masyarakat (pribadi), etika punya peran

penting. Disamping itu masih perlu diperhatikan nilai kerangka institusi,

dalam artian peraturan dan hukum yang perlu dipenuhi.

Hasil tujuan organisasi dari proses pembentukan keputusan. Pada

umumnya banyak manajer, fungsionaris dan para spesialis/expert terlibat dalam

proses pembentukan keputusan. Pertama masing-masing melihat dari sudutnya,

kemudian diolahnya dan diambil yang merupakan problim pokoknya. Setelah

ditemukan beberapa alternatif, diambil kesimpulan sampai pada suatu keputusan.

Yang tidak boleh diabaikan berbagai alternatif harus dipertimbangkan dengan

tepat. Harus bisa diketahui arah pencapaian tujuan tersebut. misalnya untuk

jangka waktu pendek-sedang – atau jangka panjang – waktu pencapaian tujuan

seperti tujuan ekonomis, non ekonomis secara obyektif para karyawan bisa

menyampaikan pendapatnya yang berbeda-beda. Juga dari para fungsionaris bisa

diambil peran, sehingga menjadi jelas bahwa proses penyusunan formulasi

keputusan cukup kompleks, bisa memerlukanwaktu cukup banyak. Pendek kata,

betapa pentingnya diperhatikan adanya pengaruh timbal balik antara

pembentukan formulasi dan penentuan tujuan disamping cara menentukan

pelaksanaan dari realisasi tersebut. penentuan tujuan dan pengaruh daya upaya

tersebut bisa saling mempengaruhi.

H. Keseimbangan pada Top Manajemen

Kalau kita refleksi dalam menyusun strategi, dengan bersandar pada

intuisi, akan mewujudkan kesan mengambang. Mereka akan menghindar dari

fakta dan perincian analisa serta meremehkan adanya tuntutan perubahan dari

internal/eksternal. Dalam menangani suatu proyek yang kompleks hanya secara

untung-untungan saja. Kekuasaan mereka sentral, yang mana eksekutif tersebut

mempunyai hak penuh terhadap risiko dan langkah-langkahnya, lepas dari

pendapat orang lain. Bagi pembentukan/ penyusunan peraturan yang bersifat

demokratis dan konsultatif, bagi eksekutif dramatis itu asing baginya. Karena

suatu transaksi yang sangat pentingpun terpaku pada satu titik pusat, yaitu
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dirinya sendiri. Tidak menggunakan kesempatan lain, meskipun dalam keadaan

bahaya dikarenakan suatu keputusan yang salah. Pengalaman Sloans mengenai

pengalaman semacam itu perlu adanya kesadaran untuk penyelamatannya. Untuk

itu dibutuhkan adanya konsultasi dengan para ekspert. Semua personil sebaiknya

dilibatkan dalam konsultasi tersebut. Terutama bila ada hal-hal yang vital, perlu

mendapat suatu keputusan. Meskipun sifat pribadi dari top manager organisasi

mampu mempengaruhi, tetapi dalam hal ini kita tidak langsung berpendapat

bahwa itu salah. Perlu diperhatikan sedini mungkin bahwa jatuhnya

kebangkrutan suatu organisasi karena terjadi banyak kekecewaan yang akhirnya

membuat pimpinen depresi. Maka menjadi lebih jelas bahwa menyesuaikan dan

keterbukaan untuk melaksanakan yang menjadi tuntutan situasi dan kebutuhan

internal/eksternal itu merupakan hal yang sangat penting untuk ditanggapi. Perlu

disadari bahwa mereka itu orang dewasa dan masing-masing mempunyai

kemampuan sesuai dengan fungsinya. Memang mereka perlu untuk

menyesuaikan diri pada faktor-faktor penting yang menyangkut fungsi dan tugas

mereka maupun pembentukan pribadinya. Maka dikatakan dan perlu disadari

oleh para pimpinan bahwa dalam kerangka strategi organisasi menyangkut dasar

psykologi. Yang penting dalam pelaksanaan strategi, sistem dan arah harus

dipegang tidak terpengaruh budaya atau struktur yang keliru. Pada umumnya

kesalahan terletak pada pribadi top manajemen dan budaya organisasi. Hal ini

menghidupkan dan memperdalam norma-norma yang ada, sehingga semakin

membudaya. Maka dari itu norma-norma dalam organisasi penting untuk

pembinaan para karyawan. baiklah apabila kita berani membuat pertanyaan yang

benar dan nyata terhadap organisasi kita dan berilah jawaban secara jujur dan

benar. Pimpinan harus mau mengkombinasikan aksi dan kesulitan dengan alasan,

maupun pikiran.

Pimpinan yang kreatif tidak hanya menentukan tujuan dan ditekankan

pada karyawan supaya menerima inspirasinya, tetapi mereka harus diberi

kesempatan memberi perhatian kepada dunianya sendiri secara intern dan
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ekstern, sehingga mampu memberi pertimbangan secara obyektif untuk diadakan

penelitian.

Mereka perlu meraba fantasi, kekhawatiran, kebutuhan, cacat noda yang

tersembunyi, kemudian pengetahuan dari itu semua harus dipergunakan sebaik

mungkin. Hal ini untuk menghindari ketegangan dalam menghadapinya dan

akhirnya melakukan hal yang kontra produktif, hal semacam itu perlu dihindari.

Seperti Tocqueville dari Perancis mengatakan “dalam mengelola suatu organisasi

atau lembaga lain, bilamana kita mau sukses, menuntut mentalitas yang

berkualitas tinggi dengan pandangan positif, kalau kami ingin mendapatkan hasil

signifikan, optimal yang menarik. Untuk itu apakah kita mau menarik

kekurangan, kelemahan produk/organisasi dengan penuh kesadaran dan

melihatnya secara positif”. Contoh lain dimana top manajer, seperti United

Airline Disney, pada waktu perusahaannya masih jaya, mempunyai nama baik.

Karena merasa sudah sukses strategi yang lama yang tak pernah ditinjau kembali,

maka akibatnya organisasi tersebut mengalami kemacetan. Karena menolak

untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan dengan tuntutan jaman, semua

itu tidak dihiraukan, tidak mau tunduk pada trend saat itu. Akhirnya muncul

apatis dan membuat organisasi non aktif.

Suatu pertanyaan reflektif :

1. Apakah strategi bagi organisasi kita dianggap suatu fragmen yang

serius, sehingga perlu adanya pendekatan kearah kepemimpinan yang

baik kualitasnya sebagai top manajemen

2. Apakah strategi kita sangat sempit dan tidak terbuka untuk perubahan

3. Apakah strategi kita pada garis besarnya sudah bertahun-tahun sama,

tanpa mengalami peninjauan untuk perubahan

4. Apakah strategi kita tulis secara tepat dan terurai secara mendetail,

sehingga menjadi jelas dan mudah dipahami ? pertanyaan semacam itu

perlu dipertanyakan dengan duduk bersama pimpinan para ekpert dan

konsultan. Masih bisa disusun pertanyaan lain dan diberi jawaban secara

jujur, tepat, benar dan obyektif.
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I. Kesimpulan

Keterikatan yang erat antara Public Relations dan organisasi hampir tidak bisa

dipisahkan, karena bila ikatan ini tidak ideal lagi maka seorang Public Relations

Officer (PRO) harus berupaya keras dalam membenahinya. Kerenggangan atau tidak

terdapatnya PR di dalam organisasi dapat diartikan bahwa organisasi tersebut mati.

Tidak ada arah ataupun tujuan yang jelas dari organisasi tersebut. Namun, dengan

adanya warna PR di dalam organisasi akan membuatnya hidup dan opini publik dapat

diupayakan dan dibentuk sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

Dalam hal ini opini publik identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan

dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan kebutuhan, keluhan, kritik

membangun dan kebebasan dalam penulisan. Dapat juga dikatakan bahwa efek dari

pengungkapan ide-ide dan pendapat ini akan diolah sedemikian rupa yang kemudian

diintegrasikan ke dalam peraturan ataupun policy dari organisasi yang bersangkutan

dan semua ini akan ditujukan demi keuntungan kedua belah pihak.

Dalam opini publik sangat berhubungan erat dengan perilaku manusia, karena

manusia merupakan pelaku utama PR dalam sebuah organisasi. Opini publik

merupakan suatu konfirmasi dan merupakan suatu pernyataan terhadap suatu

keinginan, kebutuhan yang diungkapkan lewat berbagai macam ide, pendapat, usulan,

kritik, keluhan, tulisan, gambar, dll. Sementara bagi organisasi, opini publik sangat

penting dalam rangka mengadakan perbaikan, mengadakan perkembangan,

menjadikan sebagai unggulan serta menjadikan organisasi mampu untuk bersaing.

J. Pertanyaan Pendalaman

1. Jelaskan bagaimana bahwa "berbicara efektif" sebagai seni bergaul!

2. Apa efeknya bila waktu bicara kita menerapkan pengetahuan kita secara efektif?

Jelaskan!

3. Jelaskan yang dimaksud dengan bahasa dalam arti luas dan bahasa dalam arti

sempit.

4. Uraikan secara singkat fungsi berbicara secara umum!
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Berilah contoh konkrit!

5. Ada beberapa prinsip berbicara efektif. Sebutkan dan jelaskan masing-masing

prinsip dengan memberi contoh konkrit!

6. Teori persuasi paling terkenal sebagai rangkaian motivasi Monroe ada lima

langka.

a. Sebutkan dari lima langkah tersebut dengan penjelasannya!

b. Apabila dari lima langkah itu kita simpulkan pengertian apa bisa ditarik

kesimpulan? Jelaskan!

7. Bagi pendengar pun akan bermanfaat apabila ia mendengarkan secara efektif.

Jelaskan proses mendengarkan secara efektif dan jelaskan dari masing-masing

aspek!

8. Mengapa dalam memimpin rapat/diskusi pemimpin harus memperhatikan waktu

yang ditargetkan dengan tepat. Mengapa harus terjadi dan apa artinya bagi para

peserta rapat/diskusi? Jelaskan!

9. Supaya rapat/diskusi bisa berhasil sesuai dengan yang ditentukan maka perlu

menggunakan cara-cara pengendalian rapat.

10. Teknik pengendalian rapat yang mana yang disebut teknik pengendalian yang

ketat? Jelaskan perbedaannya dengan pengendalian secara bebas dan terbatas !

11. Dikatakan rapat/diskusi yang menghasilkan suatu hasil yang baik tidak mencari

menang! Kalau demikian hasil rapat/diskusi harus didasarkan pada apa? Sebutkan

dengan penjelasan secara singkat tetapi bisa dimengerti!

12. Buatlah skema dengan bentuk-bentuk yang berbeda (3 bentuk) dengan diberi

penjelasan dari masing-masing bentuk tersebut!

13. Dalam hal itu public relations dalam melaksanakan tugasnya menciptakan

situasi/kondisi yang komunikatif sehingga adanya saling percaya-mempercayai.

Jelaskan apa manfaatnya itu dalam suatu rapat/diskusi dan apa tujuannya?

14. Hambatan dalam berkomunikasi bisa muncul dari diri sendiri, misalnya

dikarenakan sikap yang kurang tepat, kurang memahami sistem sosial dst.

Jelaskan masing-masing rintangan tersebut di atas dan bagaimana mengatasinya!



164

15. Setelah kita mempelajari komunikasi sebagai bentuk hubungan antarmanusiawi,

menurut Anda apa tujuan semua itu ? Sebutkan pokok-pokok yang penting! yang

bisa menunjukkan yang penting dari pembicaraan itu bukan pembicaran semata-

mata, tetapi pemecahan masalah sebagai fokusnya.
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BAB V

PUBLIC RELATIONS SEBAGAI PEMIMPIN

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

sebenarnya Public Relations sebagai pemimpin yang mampu

menangani segala masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi,

karena PR mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam

organisasi maupun yang ada di luar organisasi. Dalam menyelesaikan

permasalahan inipun bersifat humanis, karena dasar dari

pendekatannya lebih menghargai dan memperhatikan pada masalah

kemanusiaan.

A. Kepemimpinan.

Kepemimpinan dan memimpin organisasi, khususnya mengenai peraturan

kepegawaian dengan manusianya, proses integrasi dengan masyarakat

merupakan hal yang sangat penting. Kepemimpinan ada sangkut pautnya dengan

banyak hal, seperti menyusun perencanaan, memberi bimbingan, memimpin,

memberi pengarahan, pengambilan keputusan dengan memberi stimulasi,

memotivasi pegawai supaya bisa melaksanakan secara efektif dan efisien,

kerjasama dengan teman kerja secara optimal. Pendek kata seluruh pengelolaan

lembaganya.

Kepemimpinan harus dinamis tetapi stabil dan efektif. Maksudnya supaya

organisasi tersebut memperhitungkan adanya perubahan secara internal maupun

eksternal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, sehingga secara terus-menerus

tujuan bisa tercapai dengan efektif. Termasuk tujuan disemua bagian dan

kegiatan organisasi.

Kepemimpinan merupakan proses sosial, sehubungan dengan mempengaruhi

kegiatan dan sikap dalam kerja dari individu ataupun kelompok, yang akhirnya
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mampu mencapai tujuan yang sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, kerugian

publik yang ada pada saat itu.

Dasar dan efek kepemimpinan ditentukan oleh :

1. Sifat-sifat sikap dan perilaku yang memimpin atau pimpinan yang sah

2. Sifat-sifat, harapan-harapam atau sikap perilaku dari yang dipimpin

3. Gejala adanya problem dari situasi dalam keadaan tertentu yang

menginginkan pada tugas yang terstruktur atau relatif tugas tidak

terstruktur dari perkembangan organisasi seperti misalnya fase

penyelesaian, fase pembaharuan dan krisis periode.

Mengingat sifat-sifat pribadi dan sikap perilaku ikut menentukan sukses

atau tidaknya kepemimpinan maka penampilan diri memegang peranan penting

untuk berhubungan dengan orang lain entah secara positif maupun negatif. Hal

tersebut bisa mempercepat lancarnya komunikasi kita. Sikap kita cenderung

diwarnai penampilan orang itu daripada pribadi yang tersembunyi dibawah

penampilannya. Dengan penampilan yang baik, namun kita mengerti bahwa

pandangan ini tidak selalu benar, tetapi pada umumnya itulah yang terjadi.

Keseluruhan penampilan kita dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kesan

pertama, kedalaman pengetahuan, keluasan pengetahuan, keluwesan, kegairahan

dan ketulusan hati kita.

Keenam faktor itu merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi

penampilan, dan adanya gambaran tertentu dari diri kita. Kesan pertama antara

lain, secara lahiriah seperti pakaian, berjalan, berdiri dan seterusnya. Kesan

pertama yang baik, bisa menjadi awal hubungan yang baik dan komunikasi

lancar. Kedalaman pengetahuan, menyangkut pengetahuan sebagai pemimpin

harus tahu benar-benar segala seluk beluk lembaga, usaha kita, seperti kebijakan

yang harus diambil, arah, keadaan, kekuatan dan kelemahannya, peluang dan

ancamannya, produk yang dihasilkan, cara pengolahan produk, penentuan harga,

cara promosi dan pemasarannya, orang-orang kunci kita, rekan usaha.

Singkatnya, segala yang yang berhubungan dengan kerja kita dan keahlian yang

dituntut oleh tugas kita, menentukan prospek masa depan. Dia seorang
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konseptual, dengan kedalaman pengetahuan ini kita dihargai, mempunyai

prestise di kalangan para pimpinan organisasi serupa. Sedangkan keluasan

pengetahuan menyangkut ilmu informasi dan kecakapan kita untuk berhubungan

dengan orang lain tentang hal-hal diluar keahlian dan bidang kerja kita, secara

lokal, nasional, internasional, budaya, moral dan sebagainya selalu siap untuk

berbicara tentang hal-hal yang menarik perhatian orang, sehingga mereka merasa

senang, puas. Selalu menambah berbagai ilmu dan pengetahuan merupakan hal

yang perlu bagi kita, para pimpinan. Keluwesan, fleksibel perlu karena manusia

berbeda-beda, unik dan harus diperlakukan secara berbeda pula. Keluwesan

merupakan salah satu penopang bagi hubungan kita dengan orang-orang yang

kita pimpin. Keluwesan, bercirikan adanya keterbukaan, ketulusan, kejujuran dan

bebas dari ketegangan serta ketakutan.

Bila kita menunjukkan kegairahan untuk tugas kita, lembaga bersemangat dan

usaha, demikian sebaliknya.

Ketulusan hati membangun dan menjadi pengikat dari unsur-unsur kesan

pertama, membuatnya mampu memiliki bobot yang wajar, meningkatkan relasi

kerja lancar dan dapat diandalkan maupun untuk diterima. Dapat membangun

dan menciptakan relasi yang terbuka, dan saling percaya mempercayai.

Kepemimpinan yang lazim disetiap negara, kita perlu terbuka, dirangkai

oleh norma-norma, harapan, kebutuhan, sejarah, persenyawaan budaya para

pegawai dan kondisi ekonomi. Kita harus terbuka untuk belajar dari bangsa lain

dan negara lain. Dikatakan bahwa pola kepemimpinan yang paling positif apabila

dikaitkan dengan keberhasilan ekonomi perusahaan. Mereka menggunakan

konsep “memperkarsai struktur” dan “pertimbangan” ini dikemukakan oleh para

peneliti (Ohio State, Gibson. Donnelly. Evancevich). Kepemimpinan merupakan

keseluruhan dari sifat-sifat kepribadian orang tersebut, antara lain, intelektual

yang dimiliki, adanya keberanian untuk menghadapi hal yang baru, kompleks,

berani memulai, pengambilan keputusan, kemampuan untuk bertahan, vitalitas,

kekuatan hidup, keramahan dan seterusnya. Ini semua memberi kemudahan

untuk pembaharuan, penting dan diperlukan dalam kepemimpinan. Memang
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yang kami sebut diatas tidak bisa dikatakan bahwa sifat pribadi itulah yang

membuat sukses, tetapi penting merupakan faktor pendukung lagi pula

mempunyai daya pengaruh untuk memberi dorongan, memberi motivisi, dan

memberi stimulus. Terutama diperlukan perannya bagi metode dan sistem

penilaian karyawan serta sistem manajemen pengembangan dari sifat-sifat yang

dimiliki. Para kader pemimpin diberi pembinaan khusus, pendidikan, disamping

adanya pengaruh dari sikap dan perilaku yang menyangkut latar belakang mereka

dan sikap keterbukaan dari yang dikader. Untuk bisa mempertahankan dan

memproses stimulus organisasi secara kontinue, perlu diperhatikan kecakapan

yang berkualitas dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Dia

menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi para karyawan seperti sikap

dan perilaku, kecakapan, tanggung jawab sesuai dengan posisi masing-masing.

Disisi lain untuk kontinuitas organisasi harus memperhatikan kelompok kerja

dan memberi peluang yang luas, dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya.

Pemimpin dan kelompok kerja dari waktu ke waktu benar-benar menuju ke arah

suasana kerja partisipatif. Bisa juga dengan cara musyawarah untuk menentukan

bentuk organisasi yang permanen dengan “bentuk partisipatif” yang tinggi atau

rendah. Partisipasi didasarkan pada luasnya bentangan pengaruh. Yang sangat

penting akibat dari bentuk partisipatif ini apabila kuasa dan pengaruh

mempengaruhi dari pimpinan bertambah besar. Hal ini kurang dilihat dari para

pimpinan seharusnya dengan bentuk partisipatif ini dalam kerjasama untuk

membentuk suatu keputusan, pimpinan tugasnya lebih memberi informasi dan

ide yang berasal dari kelompok kerjasama, untuk membentuk suatu keputusan.

Dia bisa menyatakan, menyampaikan keahliannya yang menyangkut masalah

tersebut, itu bila diperlukan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada hasil

keputusan tersebut. bentuk partisipatif dalam kepemimpinan ini bisa tahan lama

apabila musyawarah dan kerja sama secara terus-menerus dipertahankan, untuk

mencapai tujuan secara efektif karena adanya tanggung jawab, terhadap suatu

keputusan dengan pertimbangan yang matang.

Tugas kepemimpinan dengan menekankan pada tugasnya, misalnya :
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1. Menentukan tujuan

2. Menyusun rencana strategis

3. Memberi penjelasan tentang definisi tugas dan pendelegasian tugas

4. Mengatur, mengkomunikasikan dan kerja sama

5. Memberi penilaian, pembinaan untuk mampu berprestasi.

Kepemimpinan dengan tekanan pada sosial dengan memperhatikan :

1. Mengadakan dan mengembang tumbuhkan relasi secara pribadi dengan

para karyawan

2. Memberi stimulasi yang berhubungan dengan motivasi

3. Mengembangkan proses sosial terbuka disetiap kelompok dan

keseluruhan

Kepemimpinan dengan tekanan pada dimensi sosial. Faktor peraturan,

perencanaan dan penentuan strategi sangat penting. Dalam kehidupan organisasi

ini, perhatian dalam memberi bantuan, bimbingan dalam pelaksanaannya sangat

kuat. Para pemimpin memperhatikan pada pelaksanaan dan meneliti jalannya

suatu proses pembentukan peraturan sebagai bidang yang berdiri sendiri.

Tergerak oleh kebutuhan yang sesuai dengan tujuan, pencapaian tujuan semakin

rasional dengan bantuan secara intelektual dibentuk. Dari situlah terdapat skala

dari peraturan, perencanaan dan memiliki konsep strategi untuk perkembangan

selanjutnya dapat dipakai secara praktis dan sekaligus dilaksanakan pada instansi

yang berkenaan dengan masyarakat serta bagian-bagian lainnya dan lingkungan

organisasi tersebut.
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Dibawah ini bisa memperjelas proses menentukan tujuan, sebagai berikut :

Membuat rumusan problem dan tujuan secara jelas terurai

Menyusun perencanaan dengan alternatif unuk mencapai tujuan dan

memecahkan persoalan/problem

Pertimbangkan dan penentuan peraturan secara definitif

Pelaksanaan

Evaluasi dan peninjauan kembali terhadap aspek-aspek terdahulu

B. Kejujuran Integritas dan Keramahan Dalam Kepemimpinan

Sifat-sifat kepribadian seorang pemimpin:

1. Orang yang berintegritas dan memiliki kejujuran

2. Tindakannya mendukung kata-kata dan kata-kata sesuai dengan tindakan.

Orang berkepribadian macam itu dapat kita percayai. Dan itulah yang kita cari

didalam diri para pemimpin. Sifat-sifat tersebut sinkron dengan dasar mentalitas

Public Relations, yaitu: kejujuran, integritas dan loyalitas.

James Kouraes dan Barry Posner, salah satu tim ahli manajemen yang terkenal di

AS dan pengarang “Tantangan Kepemimpinan”/ The Leadership Challenge”,

melakukan sebuah survey terhadap beberapa ribu orang dari seluruh dunia dan

beberapa ratus studi kasus.

Mereka menemukan, bahwa kejujuran adalah yang sering disebut untuk

seorang pemimpin yang baik, begitu sering disebut kredibilitas. Bagaimana

seorang pemimpin mencapai atau kehilangan kepemimpinannya. Mengapa orang

menuntutnya ! Tindakan akan menjadi masalah, betapapun bagusnya dasar

pemikiran tersebut, jika kita tidak menjaga kata-kata sesuai dengan tindakan kita,

dan nilai-nilai inti dalam diri kita. orang tidak akan mengikuti kita terlalu jauh.

Mereka mungkin mengikuti kita sampai suatu titik, tetapi ketika perjalanan mulai



171

menjadi keras, mereka akan mulai perpaling kepemimpin lain. Kita mungkin

pernah mengatakan kepada para pengikut kita, bahwa walaupun ada hambatan,

tujuan dapat dijangkau, dan bahwa kita akan mendukung mereka 100%. Tetapi

bila kita gagal mendukung mereka, atau bahkan kita tidak memiliki catatan

kejujuran dan kepercayaan, tak seorangpun akan berdiri untuk mengikuti kita.

Akhir-akhir ini, para manajer dan pimpinan di berbagai belahan dunia

sering membiarkan kita berharap dalam wilayah kunci semacam ini. Dalam

Public Relations dikatakan bahwa kebenaran akan memberi kebenaran, kepada

kita kebebasan yang membebaskan. Orang yang bicara benar hatinya merasa

bebas, tak ada beban. Untunglah bahwa di abad ini kita masih dikaruniai dengan

adanya sejumlah pemimpin bisnis modern yang menyadari bahwa lampu

kejujuran dan integritas adalah “sukses materi” Tanpa itu hanyalah kosong

adanya !. Beranikah kita pada suatu ketika harus membebaskan seorang

pemimpin atau manajer yang nyata dan benar-benar membuat pelanggaran yang

bernilai inti dari peraturan, norma dan lain-lain, terbuka secara jujur terhadap

konsekuensi pelanggaran nilai inti tersebut.

Apakah masih diragukan bahwa pekerjaan dan pemaparan integritas dan

kejujuran itu memprovokasi loyalitas yang mendalam ? Pertanyaan lain muncul,

apakah sekiranya integritas itu benar-benar dapat dicapai pada level tertinggi

dalam bisnis modern dewasa ini ? banyakkah dikalangan tersebut integritas

bukan merupakan sebuah halangan bagi sukses materi ? Untuk menjadikan

dirinya sebagai manajer atau pemimpin yang sukses, kita harus memiliki

integritas. Kata-kata kita harus merupakan segala sesuatu yang telah kita peroleh.

Jadi kita harus memiliki “kompas moral”. Hal ini sangat khusus dan penting

sebagai pimpinan, karena itu kita dihadapkan dengan berbagai masalah. Orang

akan merasakan tentang diri kita, maka jika kita tidak benar, mereka akan

merasakan adanya ketidakberesan, mungkin korupsi dan sebagainya. Yang kita

maksud di sini bahwa kepemimpinan tidak harus selalu pada skala yang besar

atau berada dipuncak. Jelasnya dengan contoh suatu transaksi entah besar atau

kecil, harus dilakukan dengan integritas. Maka, “siapapun yang tidak jujur
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dengan masalah atau hal yang kecil akan tidak jujur dengan hal yang besar”.

Apakah kita berani dan tidak takut untuk mengatakan kepada mereka.

“Ketahuilah saudara, saya tidak mengerjakan itu secara benar”. Atau, berbuat

demikian sehingga sasaran agar tercium seperti mawar setiap waktu, tetap

membuat segala hal menjadi benar !. Kalau yang terjadi adalah kebenaran, maka

mereka akan mengatakan, bahwa kepercayaan yang besar ada pada pemimpin

tersebut, ia benar-benar terlibat dalam segala hal secara jujur, menepati kata-

katanya dan bersemangat !. Maka saya hanya akan bekerja dengan pemimpin

semacam itu. Kalau kita cermati itu semua, tidak adanya kejujuran dapat

menciptakan kesengsaraan. Atau dengan kata lain, kejujuran merupakan modal

dalam kehidupan kita juga dalam dunia bisnis.

Para pemimpin modern mungkin mengalami banyak godaan, tetapi tak

perlu ragu bila menyadari dan menerapkan integritas dalam semua yang menjadi

tugasnya, karena berpegang bahwa “intigeritas dan kejujuran adalah ukuran bagi

kepemimpinan”.

Jadi “kejujuran dan integritas memberi hasil dalam jangka panjang walau mereka

mungkin menuntut kerugian dan pengorbanan jangka pendek”.

Keramahan dalam kepemimpinan sekarang ini belum selalu dianggap

komponen yang perlu dalam kepemimpinan bisnis, maupun dalam suatu

organisasi non profit. Sampai kira-kira generasi yang lalu, paradigma bisnis di

Amerika adalah “perintah dan kendali”, dengan kata lain dikenal sebagai teori

yang asumsinya meliputi bahwa :

1. Secara alamiah orang itu malas dan memerlukan ancaman, hukuman

agar mereka mau bekerja

2. Keramahan kepada karyawan akan terlalu sering diinterpretasikan

sebagai undangan untuk santai, berlambat-lambat dalam mencapai

hasil bisnisnya.

Banyak pemimpin modern telah dapat menyerap/meresapi tempat kerja

mereka dengan keramahan dan belas kasih, tanpa pengorbanan terhadap

pencapaian sasaran bisnis. Meskipun lembaga tidak berkembang seperti mercu
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suar, tetapi dengan kemiskinannya lembaga tetap dinamis dan stabil dan

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan publik yang diintegrasikan

dengan kemampuan lembaga. Bisa jalan terus tidak mati dan secara berangsur-

angsur berkembang secara kuantitas maupun kualitas. Artinya, dengan

keramahan dan belas kasih mereka yang lemah ekonomi dibantu dan karenanya

mereka bisa mempunyai masa depan yang cerah. Menurut pengalaman saya para

pemimpin yang menerapkan keramahan dan belas kasih dalam organisasinya

tidak perlu ditertawakan, atau dikhawatirkan. Asal dilaksanakan secara jujur

demi kepentingan umum.

Tak seorangpun berpendapat bahwa menggabungkan belas kasih dan

orientasi hasil itu mudah dicapai, khususnya jika hasil jangka pendek adalah

yang tertinggi. Tetapi sejumlah pemimpin bisnis modern menemukan bahwa

tanpa belas kasih dan keramahan kepada karyawan, teman sekerja, pelanggan,

pemasok, dan bahkan pesaing, hasil jangka pendek tidak dapat dipertahankan

sampai jangka panjang. Lebih penting lagi untuk diperhatikan, tanpa keramahan

dan pertimbangan personal, tempat kerja menjadi sebuah lingkungan mekanistik,

yang didalamnya tak ada spirit atau dengan kata lain menjadi tidak bersemangat.

Kinerja mundur, orang mulai mencari lingungan yang lebih “manusiawi”.

Sejumlah pimpinan dan bisnis berjalan berdasarkan pada tuntutan yang

sederhana namun memberi kekuatan, mereka merasa yakin bahwa pantas

diterapkan dalam kepemimpinan kita. Kalau kita mau membuka hati, apa hasil

dari kekerasan, sikap dingin dalam kehidupan bersama, ketidakpedulian, ini juga

berlaku dalam kehidupan bisnis kita.

“Ramahlah satu dengan yang lain” “Ingat aturan emas kita !”. Lalu kalau

muncul seruan : “Jadilah baik !” Tetapi bagaimana ? Apa yang bisa kita mulai,

pandangan akan nilai yang baik, yang bagaimana ? begitulah Berthnne menulis

di From Worst to First/ Dari orang terburuk menjadi yang pertama. Lalu

jawabnya ? Sederhana ! “Saudara bertindak baik” Dari situ saudara akan

mendorong banyak orang berbuat baik. Berthnne mengikat “kebaikan ini kepada

sebuah variabel bisnis yang sangat penting, kompensasi setiap orang mengetahui
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bagian kompensasi mereka. Maka, ikuti terus aturan emas, “Layani orang lain

seperti saudara ingin orang lain melakukan kepada saudara”. Jangan munafik.

Berikan pelayanan seperti yang ingin kami terima, ingat falsafah Public Relations

yang intinya “mengangkat martabat manusia”. Perlakukan masing-masing orang

dengan antusias, hormat dan empati menempatkan sesuai dengan posisinya.

Bagaimana dengan keramahan material ? Wollard Marriot menyadari bahwa air

belas kasih tidak dapat diambil dari sumur yang beracun. “Keramahan

melahirkan keramahan”. Kita harus mempedulikan karyawan, jika itu tidak

terjadi bagaimana kami dapat berharap mereka peduli terhadap organisasi kita.

Tidak semua orang yang meningkatkan kekayaan mereka itu bijaksana. Karena

menurut pengalaman yang telah terjadi ketika waktu dia memperlakukan

terhadap orang dengan belas kasih, sungguh di luar dugaan ternyata dia bisa

berhasil dengan sangat signifikan. Orang-orang menjadi sangat kreatif. Mereka

bekerja secara optimal, produktivitas meningkat dan produk berlipat, kualitas

kerja sama menciptakan suasana yang kondusif. Dengan singkat mereka sangat

peduli dengan teman kerja dan organisasi. Menurut Morgan Mc Call dan Michael

Lombardo dari hasil riset yang mendalam mengenai “faktor-faktor kesuksesan”

dan “hal-hal yang menggelincirkan” kesuksesan manajerial. Hal yang

menghambat ada dua faktor yang paling menonjol.

(1) Ketidakpekaan kepada orang lain, bertindak kasar, mengancam, gaya

menggertak

(2) Kekakuan, menyendiri, acuh, tak peduli, arogan. Maka bila kita

memperlakukan mereka dengan benar, mereka akan memperlakukan para

pelanggan dengan benar pula, jika kita memperlakukan pelanggan dengan

benar, mereka tetap akan berlangganan. Maka para profesional teknik

tidak begitu saja mudah mempertahankan ekonomi yang berloyalitas

rendah dewasa ini. Penting bahwa orang-orang mengetahui bahwa kita

mempunyai peduli terhadap mereka. Pemimpin yang berbelas kasih

menyadari bahwa waktu karyawan diperlakukan dengan buruk atau

kebutuhannya diabaikan, kepemimpinan kita akan pudar.
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Dalam dorongan untuk mencapai tujuan organisasi, jangan kita melupakan

kebutuhan emosional. Dan hargailah orang-orang kita dan berilah

kepercayaan, perlakuan mereka seperti orang dewasa. Tunjukkan pada

mereka bahwa kita mempunyai respek dan peduli terhadap mereka. Maka

karena itu terciptalah satu dengan yang lain saling menguatkan.

Setelah kita menatap kepemimpinan yang lebih ke arah manusiawi,

marilah kita soroti dari segi teori. Kepemimpinan adalah proses dengan berbagai

cara mempengaruhi orang/kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama,

mengenai hal yang menyangkut :

(1) Tugas kepemimpinan

(2) Cara mempengaruhi kelompok

(3) Pematangan kelompok dan

(4) Faktor pendukung lainnya

Adapun tugas kepemimpinan (leadership function) meliputi bidang utama, yaitu :

(1) Pekerjaan yang harus diselesaikan

(2) Kekompakan kelompok orang-orang yang dipimpinnya

Sedangkan tugas yang berkaitan dengan tugas utama (task function)

adalah agar pekerjaan kelompok dapat diselesaikan dalam mencapai tujuan.

Sementara itu tugas yang berhubungan dengan kekompakan kelompok

(relationship function) adalah agar hubungan antar orang yang bekerja sama

dalam menyelesaikan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan kompak.

C. Kegiatan Kepemimpinan

1. Memulai (initiating), yaitu bagaimana menggerakkan kelompok untuk

mulai kegiatan/pekerjaan tertentu dengan mengajukan masalah,

mengajak memikirkan sesuatu yang baru, atau mencari jalan pemecahan

2. Mengatur (regulating), yaitu bertindak untuk mengatur arah dan langkah

kegiatan kelompok yang didampinginya
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3. Memberi tahu (informing), yaitu menginformasikan mengenai data,

fakta, pendapat yang diperlukan dalam kegiatan/pekerjaan yang akan

dilakukan kelompok yang dipimpin

4. Mendukung (supporting), yaitu menerima pikiran, pendapat, usul dari

bawah dan menyempurnakan, mengurangi dalam penyelesaian tugas

bersama

5. Menilai (evaluating), yaitu tindakan untuk menguji pikiran atau

pendapat yang muncul dan cara kerja yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan menunjukkan konsekuensi dan

untung/ruginya.

6. Menyimpulkan (summering), yaitu melakukan kegiatan untuk

mengumpulkan, merumuskan gagasan, pendapat dan usul, menyingkat,

maupun menyimpulkan sebagai landasan untuk pemikiran lebih lanjut.

Dalam tugas kepemimpinan berhubungan dengan kekompakan kelompok,

seorang pemimpin diharapkan dapat :

1. Mendorong (encouraging), bersikap hangat, bersahabat, menerima

orang-orang

2. Mengungkapkan perasaan (expressing feeling) menyatakan perasaan

terhadap kerja, kekompakan kelompok, rasa puas, senang, bangga,

tenggang rasa dalam kesulitan, kegagalan, dan lain-lain.

3. Mendamaikan (harmonisizing), mempertemukan pendapat yang

berbeda, merukunkan orang

4. Mengalah (compromising), kemauan untuk mengubah dan

menyesuaikan pendapat/perasaan sendiri dengan pendapat dan perasaan

orang-orang yang didampinginya bila itu diperlukan

5. Memperlancar (gatekeeping), kesediaan membantu, ikut serta dalam

kelompok, sehingga semua rela menyumbangkan, mengungkapkan

gagasan-gagasannya

6. Menentukan aturan permainan (setting standards). Menyampaikan

aturan, tata tertib dan membantu kehidupan kelompok agar tetap sehat.
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D. Kepemimpinan dan Pengelolaan

Pengelolaan merupakan pengertian yang lebih sempit dari kepemimpinan.

Pengelolaan merupakan jenis kepemimpinan yang khusus. Hal yang paling

penting dalam pengelolaan adalah tercapainya tujuan organisasi/lembaga. Kunci

perbedaan antara kepemimpinan dan pengelolaan adalah organisasi. Dengan latar

belakang pembedaan itu, pengelolaan didefinisikan sebagai “bekerja dengan dan

lewat orang-orang secara pribadi dan kelompok untuk mencapai tujuan

organisasi/lembaga”. Seorang pemimpin dapat mencapai tujuannya sendiri atau

membantu orang lain mencapai tujuan pribadi mereka, tanpa menjadi seorang

manajer yang efektif. Pengelolaan terutama harus ditujukan kepada pencapaian

tujuan kelompok, lembaga. Pengelolaan juga mempunyai dimensi lain, yaitu

tanggung jawab sosial. Setiap kelompok/lembaga merupakan anggota tubuh

organ masyarakat dan ada demi masyarakat. Jadi dimensi pengelolaan tersebut

adalah mengelola dampak dan tanggung jawab sosial atas usaha yang dijalankan.

Pengelolaan ini akan lebih terasa pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi tetap

berguna untuk setiap pemimpin.

Kepemimpinan memerlukan kecakapan pengelolaan. Pengelolaan khusus

dituntut dalam kelompok, lembaga dan kepemimpinan ini ada dalam kegiatan

hidup kita sehari-hari. Hanya mungkin kurang kita sadari yang dikelola oleh

pemimpin.

Pemimpin, manajer, merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing),

memotivasi (motivating) dan mengawasi (controlling). Semua fungsi atau tugas

utama seorang pemimpin itu, saling berhubungan dan tergantung satu sama lain.
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Pada gambar menunjukkan bahwa fungsi-fungsi itu bukan merupakan

kegiatan-kegiatan yang terpisah, artinya terus adanya keseimbangan, selesai yang

satu dimulai kegiatan lainnya dan bersamaan, simultan. Pada suatu saat yang satu

didahulukan dari orang lain, tetapi secara teratur semua dipergunakan sepanjang

waktu.

1. Tugas merencanakan, menyangkut sumber-sumber tenaga, dana, barang,

bahkan material yang didahului suatu ramalan, yang diperlukan dalam

fungsi pengorganisasian. Perencanaan menyangkut cara-cara untuk

memotivasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, terutama untuk

melibatkan mereka yang akan diikutsertakan dalam usaha mencapai tujuan

dan sasaran itu. Perencanaan menyangkut persiapan cara untuk

mengetahui sejauhmana usaha mencapai tujuan atau sasaran itu berhasil,

dengan menciptakan kriteria untuk mengukur dan sistem laporan atas

jalannya usaha mencapai tujuan atau sasaran itu.

2. Tugas mengorganisasi, merupakan fungsi untuk mempergunakan segala

sumber tenaga, dana, bahkan material yang ada dengan cara yang akan

menyelesaikan tugas yang sudah direncanakan. Menyangkut pemanfaatan

yang maksimal bakat dan kemampuan mereka yang terlibat dalam

Meren-
canakan

1

Me-
ngawasi

4

Mengor
ganisasi

2

Me-
motivasi

3
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pencapaian tujuan bersama, penggunaan anggaran secara tepat dan bahan

material secara baik. Rencana disusun dan disetujui bersama, karena

pengorganisasian merupakan hal yang paling mendesak dalam

pengelolaan. Jadi pengorganisasian merupakan cara bagaimana rencana

dicoba untuk dilaksanakan

3. Tugas motivasi, adalah fungsi mendorong diri sendiri dan orang lain untuk

mengejar tujuan atau sasaran. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling

kabur dalam pengelolaan. Motivasi timbul karena kebutuhan yang terasa

dan diterima. Jika kita merasa haus dan menerima diri yang menerima

haus, artinya kita didorong atau termotivasi untuk mendapatkan minuman

dan minum. Disini bisa dijelaskan, mencari minuman merupakan

“kegiatan yang terarah kepada tujuan”, sedangkan “minum” merupakan

“kegiatan untuk memenuhi tujuan”. Maka kebutuhan artinya, memberi

kepada kita tujuan yang mempengaruhi perilaku kita untuk memenuhi

kebutuhan itu.

Dengan kata lain, motivasi erat hubungannya dengan pertanyaan

“mengapa” tentang perilaku manusia. Menurut definisi sebagai berikut :

“semua kondisi yang memberi dorongan dari dalam diri seseorang yang

digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan dan seterusnya.

Motivasi merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mengaktifkan

atau menggerakkan.

Seorang yang termotivasi akan :

(a) Bekerja cerdas – keras

(b) Mempertahankan langkah kerja cerdas – keras

(c) Memiliki perilaku yang dikendalikan sendiri ke arah sasaran-sasaran

penting

Akan lebih baik apabila kita memotivasi diri sendiri, bukan karena timbul

dimotivasi dari luar, misal untuk mendapat pujian, nama baik dan

seterusnya.
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4. Mengawasi, kurang menyenangkan kalau didengar. Ini merupakan fungsi

yang paling dilalaikan dalam pengelolaan. Sebenarnya bisa direfleksikan

sebagai berikut : mengapa ? rencana sudah dibuat, sumber tenaga, dana

dan bahan material sudah diorganisasikan dan orang-orang yang terlibat

sudah dimotivasikan. Jadi tinggal pengelolaan, dan menjaga

pelaksanaannya, mengadakan perubahan bila perlu, mendukung orang-

orang yang mencurahkan waktu dan tenaga untuk melaksanakannya,

memperhatikan apakah pengerahan dilaksanakan. Jadi kalau dilihat

demikian, maka pengawasan merupakan fungsi yang biasa saja, jika

perencanaan, pengorganisasiandan pemotivasian sudah dibuat. Akan

menjadi sulit atau tidak mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan

mungkin bisa terjadi bahwa pelaksanaan mengalami perubahan yang tidak

perlu.

E. Dasar-dasar Mengelola Orang Dalam Kepemimpinan

Sifat moral dari para pemimpin menentukan kualitas keputusan-

keputusannya. Menurut Mooney manajemen itu sebagai teknik, atau seni dengan

mengarahkan dan mengilhami orang lain.

Organisasi adalah teknik untuk menghubungkan tugas-tugas tertentu atau fungsi-

fungsi tertentu dalam suatu koordinasi yang menyeluruh. Tujuan utama

manajemen adalah untuk menemukan suatu organisasi yang tepat.
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Dasar-dasar mengelola orang

Pendekatan hubungan antar manusia Pendekatan ilmu perilaku

1. Dasar mengelola orang berkembang ke dalam dua cabang, dengan titik

berat berorientasi pada perilaku dan kemanusiaan. Pertama dikenal

sebagai hubungan antar manusia (human relations)

2. Cabang kedua adalah ilmu perilaku, belajar menggunakan

keterampilan orang. Manajer/pemimpin yang berhasil harus mampu

berkomunikasi positif dan mampu memecahkan berbagai konflik.

Tekanan pada kepemimpinan perlu digarisbawahi. Sebagai pemimpin

harus bisa mengatasi perubahan dan mengerti sejarah organisasinya,

lingkungan, teknologi dan para karyawan.

F. Pendekatan Hubungan Secara Manusiawi

Hubungan secara manusiawi menyadarkan para pemimpin terhadap

pentingya peran yang dimainkan oleh individu dalam menentukan keberhasilan

dan kegagalan dari suatu organisasi. Pendekatan hubungan antar manusia

menunjukkan bagaimana dasar pemikiran tersebut sebaiknya dimodifikasi dalam

pandangan berbeda dalam perilaku individu dan pengaruh kelompok kerja atas

individu. Teori hubungan antar manusia memusatkan pada lingkungan sosial

sekitar pekerjaan, sementara penulis klasik sebagian besar tadinya memusatkan

Distimulir oleh studi Hawthorne
 Berkaitan dengan matrabat

individu
 Berkaitan dengan

pengembangan potensi
manusia

 Berkaitan dengan lingkungan
sosial

Terlibat dalam penelitian secara
ilmiah untuk memahami perilaku
 Menggunakan psikologi,

sosiologi, dan antropologi
untuk memahami perilaku

 Menggunakan penelitian
untuk mendapatkan
pengetahuan

 Penerimaan pribadi secara
keseluruhan
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pada lingkungan fisik. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya, berniat

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menyenangkan dan berkeinginan

untuk mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh teman kerja/karyawan.

Martabat manusia, penghargaan diri individu dan hubungan adalah pertimbangan

penting ketika para manajer/pimpinan diatas membuat keputusan. Pemimpin

menonjol karena memiliki berbagai keterampilan, nilai-nilai, teladan dan kualitas

yang orang lain menginginkan untuk memiliki dikaitkan dengan pekerjaan di

dalam organisasi.

Para peneliti (studi Hawthorne) mengatakan bahwa peningkatan tingkat

output produksi masing-masing anggota kelompok bisa dikaitkan dengan apa

yang dinyatakan sebagai pengembangan dari suatu kelompok sosial yang

dikelola dan suatu hubungan yang khas serta efektif dengan

supervisinya/pemimpinnya.

G. Pendekatan Ilmi Perilaku

Penekanan ilmu perilaku semakin lama merubah sifat kerja itu sendiri dan tingkat

yang bisa memenuhi kebutuhan manusia untuk menggunakan berbagai

keterampilan dan kecakapan. Contoh : sebagai pemimpin mereka melaksanakan

fungsinya seperti merencanakan, mengorganisasi, memimpin (mendelegasi dan

mengkoordinasi), dan mengendalikan dengan tepat, yang mana dampaknya

sebagai input baginya. Bila kita memakai ilmu perilaku kita menunjukkan kepada

disiplin ilmu psikologi, sosiologi dan antropologi.

1. Psikologi sosial, yang bersangkutan dengan studi mengenai perilaku

manusia, sangat bermanfaat bagi studi manajemen. Seperti psikologi

sosial berkaitan dengan perilaku individu lain. Psikologi sosial ini

mempelajari bagaimana berbagai kelompok dan individu mempengaruhi

dan mengubah perilaku kelompok atau individu lain.

2. Psikologi organisasi, berhubungan dengan perilaku dan sikap di dalam

suatu kondisi organisasi. Psikologi organisasi mempelajari pengaruh

organisasi itu terhadap individu dan pengaruh individu terhadap organisasi
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itu. Bagaimana organisasi menggunakan motivasi-pribadi, partisipasi,

kualitas kehidupan kerja, pengembangan tim, desain baru organisasi,

pengayaan pekerjaan dan teknik-teknik psikologi dan seterusnya. Semua

itu merupakan usaha organisasi untuk siap dan lebih mampu menghadapi

perubahan dan sifat kelompok kerja.

3. Sosiologi, merupakan sumbangan terhadap pemikiran manajemen,

terutama perhatiannya terhadap munculnya kelompok, yang seringkali

dalam manajemen sebagai komponen informal dari berbagai organisasi

dan dalam organisasi formal pendekatan sebagai studi birokrasi. Mereka

memusatkan pada perilaku birokrasi sebagaimana hubunga struktural

dalam organisasi birokrasi. Dari sosiologi ini para pemimpin bisa

memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan peran pemimpin dan

bagaimana pola kekuasaan dan wewenang diterapkan dalam

kepemimpinan. Di situ akan diciptakan persatuan semangat kekeluargaan,

dan lingkungan kerja yang menyenangkan. Maka organisasi perlu

membiasakan diri dengan informasi yang berkaitan dengan sosiologi,

untuk bisa selalu eksis di tengah masyarakat.

4. Antropologi, mempeljari perilaku manusia yang berpengetahuan, meliputi

seluruh perilaku sosial, teknik dan keluarga yang merupakan suatu bagian

dari konsep luas yang dikenal sebagai kebudayaan. Antropologi budaya,

ilmu yang mencurahkan studi pada masyarakat dan kebudayaan yang

berbeda di dunia, penting bagi ilmu perilaku karena cara-cara individu

berperilaku. Prioritas terhadap kebutuhan yang mereka usahakan untuk

terpuaskan dan cara mereka memilih untuk memuaskannya merupakan

seluruh fungsi budaya. Antropologi tidak diragukan lagi akan memberi

pimpinan pandangan bernilai ketika mereka berusaha untuk melaksanakan

fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian dalam

lingkungan budaya yang berbeda.
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H. Kesimpulan

Public Relations (dalam hal ini bisa disebut PRO) sebagai pemimpin yang

mampu menangani segala masalah yang dihadapi oleh sebuah organisasi, karena PR

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi maupun yang ada di luar

organisasi. Dalam menyelesaikan permasalahan inipun bersifat humanis, karena dasar

dari pendekatannya lebih menghargai dan memperhatikan pada masalah

kemanusiaan.

Dalam kaitan ini, komunikasi dalam PR merupakan titik sentral dalam setiap

proses komunikasi. Hubungan kemanusiaan merupakan proses komunikasi yang

menyangkut kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang terjadi pada orang-orang yang

terlibat dalam komunikasi tertentu. Komunikasi tersebut terutama untuk memberi

motivasi kerja pada orang-orang yang terlibat, dengan demikian mereka akan muncul

rasa tanggungjawab yang tinggi sehingga oraganisasi tersebut dapat mencapai

produktivitas yang tinggi.

Dalam berkomunikasi, sikap yang baik dan etis kepada sesama teman dan

terhadap setiap orang akan meningkatkan dan memperlancar kerjasama. Di samping

itu mereka akan bisa saling menerima dan saling percaya-mempercayai. Keterbukaan

orang-orang di dalam organisasi sangat penting dan budaya disiplin menjadi unsur

yang tidak kalah pentingnya dalam organisasi.

Komunikasi timbal balik memiliki peranan yang sangat penting di dalam

pergaulan manusia pada khususnya dan di dalam organisasi pada umumnya,

sedangkan komunikasi interpersonal akan sangat menentukan keberhasilan

komunikasi timbal balik.

I. Pertanyaan Pendalaman

1. Dalam PR dikatakan bahwa:

Program PR itu harus jelas, tegas dan bermutu. Maka lanjutnya dijelaskan bahwa

kegiatan PR dan programnya sangat bervariasi!

Jelaskan dengan uraian singkat yang jelas dan sistematis!

2. a. Sebutkan lima (5) elemen sebagai kunci dalam pengambilan suatu keputusan.



185

b. Gambarkan skema elemen pertama menunjukkan langkah pertama untuk

membuat suatu perencanaan, beri penjelasannya.

3. Apa yang dimaksud dengan proses kerja PR dalam organisasi yang sifatnya

terbuka, apabila itu dilaksanakan apa manfaatnya? Jelaskan, untuk jelaskan

gambarkan skemanya yang disertai penjelasannya!

4. Untuk proses membuat perencanaan yang akurat, perlu memperhatikan fase-fase

yang menyangkut berbagai sudut pandang maupun beberapa aspek yang terkait.

Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing sudut pandang maupun aspek

tersebut!

5. Ada empat (4) faktor dasar dalam proses pembuatan keputusan.

Sebutkan keempat faktor tersebut dan jelaskan tujuan dari masing-masing faktor

tersebut!

6. Dalam pembuatan keputusan ada peraturan yang harus dilaksanakan, kalau

menginginkan keputusan itu akurat.

Sebutkan dan jelaskan tujuan dari masing-masing peraturan itu dan hasil apa yang

muncul apabila peraturan itu diikuti? Jelaskan juga arti dari "hasil" tersebut,

jelaskan!

7. Alternatif problim akan membuat kita lebih kritis, luas pandangan dan

meminimalisir kekecewaan. Untuk itu perlu adanya suatu teknik kreativitas.

Sebutkan beberapa teknik kreativitas yang dimaksud di atas!

8. Mengapa dalam menyusun program kerja PR itu pengetahuan tentang situasi

sangat penting? Jelaskan!

9. Apa saja yang harus diperhatikan supaya perencanaan kegiatan mencapai tujuan

organisasi. Beri penjelasan singkat dan jelas!

10. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul untuk memulai menyusun program

kerja? Jelaskan, dan sebutkan masing-maisng hambatan itu dan bagaimana cara

mengatasinya? Jelaskan dengan uraian pendek!
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BAB VI

PUBLIC RELATIONS MENJIWAI ORGANISASI

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

sebenarnya Public Relations menjiwai sebuah organisasi. Dengan

kata lain bahwa sebenarnya roh sebuah organisasi adalah PR itu

sendiri. Dan, tidak dapat dipungkiri meski semua mempunyai peran,

namun pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar dalam

menentukan keberadaan roh PR ini.

A. Lima Dasar Kekuatan Bagi Para Pemimpin Untuk Mempengaruhi

Keputusan

1. Kekuatan yang mengandung paksaan :

(a) Mengandung rasa takut

(b) Bawahan menyesuaikan diri dengan alasan

(c) Adanya paksaan muncul ancaman kekhawatiran

(d) Gagal

2. Kekuasaan berdasarkan penghargaan

(a) Menuruti keinginan alasan mendapat penghargaan positif

(b) Pekerjaan dikerjakan dengan baik untuk mendapat pujian

3. Kekuasaan berdasar keabsahan :

(a) Dari kedudukan dalam hirarki organisasi

(b) Ini banyak terjadi dalam organisasi

4. Kekuasaan berdasar keahlian

(a) Memiliki keahlian

(b) Pengetahuan khusus

(c) Mendapat pemenuhan dari rekan

(d) Pada jabatan manajerial

5. Kekuasaan berdasar referensi
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(a) Pengikut dari seorang pemimpin

(b) Hubungan erat dengan yang mempunyai kekuasaan

(c) Karena daya tarik (kharisma)

(d) Memiliki sumber daya yang diinginkan

Secara singkat kita tinjau apa sebenarnya kepemimpinan itu ?

Kepemimpinan bisa diartikan sebagian dari manajemen. Dalam kepemimpinan

faktor manusia sangat penting, karena tugas yang penting, kepemimpinan yang

menghubungkan kelompok orang dalam organisasi menjadi satu, dan memberi

motivasi pada kelompok, untuk diarahkan sasaran yang ingin dicapai. Maka dari

itu mengingat pentingnya tugas kepemimpinan, organisasi berupa apapun,

apakah kecil, sedang, besar harus memiliki dan mengembangkan secara terus-

menerus seorang pemimpin. Mengapa ? karena kepemimpinan merupakan suatu

proses dengan menggunakan pengaruh terhadap orang lain.

Pada umumnya istilah pemimpin diartikan sama dengan manajer. Yang

paling baik adanya perpaduan sebab manajer memiliki faktor beberapa yang

diperlukan dalam kepemimpinan, karena kepemimpinan hanya sebagian dari

manajemen. Demikian juga pemimpin secara lebih konkrit pengertian tersebut

dijelaskan oleh John Trench dan Bertram Roven dengan bagan :

Pemimpin
yang tidak ada
dalam tim
manajerial

Manajer yang
kurang
mempunyai
keahlian dan sifat
kepemimpinan

Tim manajerial Perorangan dengan
keahlian dan sifat
kepemimpinan

Manajer tim yang
juga pemimpin
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Terminologi

Apa saja

Kedudukan
sentral/dan

strategis

B. Esensi Kepemimpinan

H. Blanchard : pencapaian tujuan melalui kerjasama kelompok

Ralph M. Stogdill : konsep manajemen yang dirumuskan dalam berbagai

definisi.

Titik tolak pemikiran

Kepemimpinan

Secara singkat dapat dikatakan bahwa terminologi kepemimpinan merupakan

pola interaksi kelompok yang konsisten.

Sedangkan bertujuan :

Menyelesaikan problim-problim yang saling berkaitan

Merupakan proses mempengaruhi aktivitas kelompok, seperti : perumusan 

pencapaian tujuan.

Suatu seni untuk
menciptakan paham

Suatu kepribadian
yang mempunyai
pengaruh

Hubungan
kekuatan/kekuasaan

Sarana pencapaian
tujuan

Suatu bentuk persuasi
dan inspirasi

Tindakan dan
perilaku

Suatu hasil dari
interaksi

Sebagai peran yang
dipolakan
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Lalu bagaimana kedudukan pemimpin dalam organisasi

Sentral

Kepemimpinan Dinamisator

pemimpin sumberdata

Strategis

Tujuan melalui

kerja sama

Sebagai kesimpulan Kepemimpinan, merupakan suatu konsep manajemen dalam

kehidupan organisasi :

1. Mempunyai kedudukan strategis

2. Merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan

kelompok

Kedudukan strategis :

1. Merupakan titik sentral

2. Dinamisator seluruh proses kegiatan

3. Menentukan dinamika sumber yang ada

4. Mutlak diperlukan dalam interaksi kerjasama dua orang

5. Gejala sosial dalam kehidupan kelompok

6. Pencapaian tujuan kerja kelompok
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C. Fokus Kepemimpinan

Fokus kepemimpinan bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Integritas Kejujuran

Dapat dipercaya dalam berurusan

dengan orang lain

2. Percaya diri Bersifat tegas (bukan keras)

Penuh keberanian (secara bijak)

Percaya diri

3. Cerdas Wewenang tak terulis dan kuantitif

Kemampuan mengolah

Menggunakan informasi rumit

4. Pengetahuan Memiliki pemahaman yang kokoh

tentang pekerjaan

Organisasi/industri/lembaga

Meskipun kepemimpinan semacam ini dapat dikatakan ideal, namun

inipun tidak selalu cocok pada setiap situasi atau pemimpin. Seorang pemimpin

yang berhasil adalah seorang yang mampu mencapai hasil yang dikehendaki,

yang telah ditentukan bersama bagi suatu organisasi/industri/ lembaga

Hidup berorganisasi adalah merupakan tanggung jawab seluruh publik internal,

termasuk didalamnya tanggung jawab pemimpin dalam kepemimpinannya.

Tanggung jawab agar masing-masing anggota diteguhkandan dikuatkan,

dikembangkan. Menurut Hersey dan Blanchard kepemimpinan bisa didasarkan

pada adanya saling berhubungan diantara hal-hal berikut :

1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin

2. Jumlah dukungan sosi-emosional yang diberikan oleh pemimpin
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3. Tingkat kesiapan atau kematangan para anggota yang ditunjukkan dalam

melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan tertentu.

Konsepsi ini telah dikembangkan untuk membantu seorang pemimpin

dalam menjalankan kepemimpinan dengan tanpa memperhatikan perannya.

Untuk lebih efektif didalam interaksinya dengan orang-orang/anggota,

sesamanya setiap harinya. Konsepsional akan melengkapi pemimpin dengan

pemahaman dan hubungan antara gaya kepemimpinan yang efektif dan tingkat

kematangan para anggotanya. Dengan demikian, walaupun terdapat variabel-

variabel situasional, penekanan dalam kepemimpinanini adalah pada perilaku

pemimpin atau anggotanya. Perilaku anggota ini sangat penting untuk

mengetahui kepemimpinan si pemimpin, karena bukan saja anggota sebagai

individu bisa menerima atau menolak kepemimpinannya, akan tetapi sebagai

anggota, secara kenyataannya dapat menentukan kekuatan pribadi apapun yang

dimiliki dalam kepemimpinan.

Dalam hubungannya dengan perilaku pemimpin, ada dua hal yang biasa

dilakukan oleh pemimpin terhadap anggotanya seperti : perilaku pengarahan dan

perilaku mendukung.

1. Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sebagaimana seorang pemimpin

melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuknya antara lain,

menetapkan peran yang seharusnya dilakukan anggota, memberitahukan

pada anggota tentang apa yang seharusnya bisa dikerjakan, dimana harus

dilakukan dan bagaimana melakukannya, melakukan pengawasan secara

ketat terhadap anggotanya.

2. Perilaku mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan

diri dalam komunikasi timbal balik /dua arah (aspek Public Relations)

mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan memudahkan interaksi

dan melibatkan para anggota dalam pengambilan keputusan.
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Lalu pemimpin, manajer seperti apa yang kita butuhkan

D. Public Relations menjiwai organisasi secara keseluruhan

Sudah kami singgung di depan bahwa dalam era global dan informasi ini,

tidak perlu kita ragukan, betapa pentingnya peran PR bagi dunia bisnis,

perusahaan/organisasi profit-oriented maupun non profit oriented. Tidak kalah

pentingnya bagi suatu kegiatan profesional dalam suatu organisasi, apakah itu

PR-officer, PR – Penasehat ataupun PR – Praktisi. Apabila suatu organisasi ingin

berkembang maju, peran Public Relations sangat menentukan. Hal ini telah

dibuktikan banyak perusahaan/organisasi yang memiliki atau menggunakan PR –

Officer.

Sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang didasarkan pada falsafahnya, peran PR

tersebut secara kualitas dan terus-menerus menciptakan, memelihara dan untuk

Pemimpin seperti apa yang kita
butuhkan ?

Profil/
seorang

pemimpin

Memiliki
kecakapan
manajerial

Mampu
menciptakan

perubahan

Mampu
menentukan tujuan
organisasi/lembaga

Mampu menjalin relasi
dengan

Lembaga/organisasi
dan lingkungan yang

menyangkut
jasa/produk pengguna

jasa/pasar

Mampu menyerap
informasi dari

berbagai sumber
sebagai dasar

perumusan masalah
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tetap bisa bertahan dan mengembangkan relasi, tingkat lokal, nasional,

internasional, internal/eksternal. Disini sikap saling percaya-mempercayai

merupakan landasar kuat dalam memenuhi kebutuhan fisik material maupun

spiritual.

Sebagai pemimpin perlu berusaha sehingga mampu mencapai pendekatan

dan penyesuaian sikap serta pandangan publik kita suatu organisasi perlu

menyadari bahwa suatu organisasi, lembaga tidak dapat berdiri sendiri tanpa

menyesuaikan diri dengan kepentingan publiknya/anggotanya. Hal ini

merupakan tugas yang sangat penting dalam manajemen modern dewasa ini.

Meskipun demikian masih cukup banyak atau lebih tepat dikatakan pada

umumnya di Indonesia para pemimpin/manajer masih takut menggunakan

seorang PR. Dengan alasan takut bersaing. Padahal PR dalam fungsinya berusaha

secara terus-menerus menumbuh kembangkan hubungan baik antara organisasi

dengan publiknya intern/ekstern. Dengan menanamkan pengertian,

mengembangkan motivasi dan partisipasi publik.

Semoga ini semakin menjadi jelas bahwa PR merupakan salah satu

pendukung dalam memimpin organisasi/perusahaan, disini PR sebagai profesi,

kegiatannya melayani publiknya dan ikut menentukan tujuan organisasi

perusahaan. Secara terus-menerus memperbaiki organisasi/perusahaan secara

intensif. Menciptakan pengertian, kepercayaan untuk meningkatkan kerja sama

yang baik PR bersama menempatkan kepemimpinan manajer/pemimpin dan

mengefektifkan serta mengefisienkan supaya pencapaian tujuan

organisasi/perusahaan menjadi kenyataan demi kontinuitas organisasi/perusahaan

tersebut PR menempatkan komunikasi timbal balik sentral, artinya menuju

kesepakatan. Jadi semua publik internal tercakup oleh organisasi/ perusahaan

berarti seluruh karyawan dari top sampai yang paling bawah, merupakan satu

kesatuan. Mereka mampu memberi informasi mengenai organisasi/perusahaan

dengan benar. Oleh karenanya publik merasa senang, maka mempunyai

kepercayaan dan terbuka untuk menggunakan produk/jasa organisasi/perusahaan

tersebut.
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Komunikasi timbal balik sangat penting dan sentral bagi PR dalam melaksanakan

fungsinya, karena :

1. PR selalu berusaha menciptakan hal-hal yang belum ada demi

perkembangan dan kemajuan organisasi/perusahaan maupun manusianya.

Untuk keperluan itu membutuhkan data, fakta yang benar dan obyektif.

2. PR berusaha mengembangkan yang sudah ada demi keuntungan dan

kemajuan organisasi/perusahaan maupun publik

3. PR berusaha memajukan, memajukan hal-hal yang sudah berkembang

dalam organisasi/perusahaan tersebut dengan tujuan dapat

mempertahankan persaingan dan menjadi pesaing yang tangguh.

Dengan demikian publik – PR – pimpinan – manajer secara terus-menerus

mengembangkan organisasi/perusahaannya dalam pencapaian tujuan

organisasi dan memenuhi kebutuhan publiknya.

E. Dimana secara struktural PR ditempatkan ?

Perhatikan gambar

Kebijakan
peraturan strategi Public Relations

Sales promotion Marketing Reklame Public
Relations



195

Dimana PR ditempatkan dalam organisasi

Manajemen PR Penasehat

Unit/bagian

Pelayanan PR Pelaksana

Seperti pada gambar kita melihat PR sejajar dengan Top Manajemen. Dengan

maksud, untuk memudahkan hubungan dengan seluruh publik internal dari Top

sampai dengan yang paling bawah, sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

Disini termasuk Top Manejemen. Disamping itu seorang PR harus tahu betul

segala seluk-beluk yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan data-data yang

lengkap, benar, obyektif, langkah selanjutnya sesuai dan benar, sehingga akan

mendukung dan memperlancar fungsi PR yang harus dilaksanakan pada setiap

saat, dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kalau itu

semua diperhatikan, seharusnya para pemimpin manajer tak perlu takut bersaing,

karena dengan integrasi ini tujuan akan bisa tercapai secara optimal. Dengan

adanya keterbukaan, saling percaya-mempercayai, keputusan yang diambil akan

lebih tepat, benar, obyektif. Perencanaan dengan mudah disusun, karena begitu

jelas, mudah dimengerti untuk dilaksanakan. Karena ide, pemikiran, kritik,

usulan, pendek kata semua input positif ataupun negatif dari mereka bersama,

nantinya juga menjadi output untuk mereka bersama.

Memang seorang PR nampaknya tenang-tenang duduk di belakang meja, namun

dari pengalaman orang-orang PR mengatakan, bahwa diibaratkan seorang PR

bekerja “24 jam” per hari, artinya seorang PR harus bekerja keras dan cerdas.

Coba kita perhatikan bagaimana cara seorang PR melaksanakan kegiatannya.

PR dapat ditempat pada posisi yang berbeda-beda menurut pandangan Hugo A.

de Roode. Posisi yang berbeda-beda tersebut ditentukan hal-hal berikut:

1. Tipe manajemen

2. Apa yang diharapkan dari PR
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3. Mengapa dibutuhkan PR

4. Tugas yang dipercayakan

5. Hubungan dengan organisasi

6. Tersedianya tenaga PR

7. Arti kehadiran PR dan bagaimana kepekaannya dengan lingkungan.

Namun pengalaman para ahli yang bergabung dalam IPRA, yang paling

tepat PR itu harus diposisikan secara langsung berdekatan dengan manajemen.

Jadi, menjadi staf manajemen puncak. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen

di dalam organisasi. PR harus terletak pada garis lini manajemen tersebut.

Adapun PRO seharusnya masuk di dalam direksi karena salah satu tugasnya

adalah mengorganisasi seluruh kegiatan komunikasi organisasi baik secara

internal maupun eksternal. Hal ini hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila

PR mengetahui hal-hal berikut:

1. Dengan transparan atau obyektif

2. Masalah yang dihadapi

3. Hal-hal yang harus cepat diatasi

4. Arah perkembangan atau pembaruan

Intuisi 10%

Pengalaman 25%

Kerja cerdas/keras 65%
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F. Kesimpulan

Public Relations menjiwai sebuah organisasi atau dengan kata lain bahwa

sebenarnya roh sebuah organisasi adalah PR itu sendiri. Dan, tidak dapat dipungkiri

meski semua mempunyai peran, namun pemimpin mempunyai peranan yang sangat

besar dalam menentukan keberadaan roh PR ini.

Pemimpin harus mempunyai ketrampilan mendengarkan dengan baik, karena

mendengarkan merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi.

Mendengarkan secara efektif merupakan kegiatan yang melibatkan pikiran kita secara

penuh, bukan seperti anggapan orang selama ini yang mengatakan bahwa

mendengarkan adalah kegiatan pasif dan dianggap mudah. Mendengarkan secara

efektif, membutuhkan konsentrasi penuh dari pikiran kita untuk mengadakan

interpretasi terhadap suatu berita atau pesan.

Pemimpin juga harus mempunyai kemampuan berbicara dengan baik. Bukan

berarti merdu atau bagus suaranya, namun isi pembicaraan dan teknik penyampaian

atau penyajiannya yang harus diperhatikan. Dalam penyampaian informasi secara

lisan melalui kata-kata atau kalimat, faktor bahasa memegang peranan yang sangat

vital. Dan, dalam kemampuan berbicara harus juga dibarengi dengan prinsip

berbicara yang efektif. Prinsip tersebut meliputi materi pembicaraan yang berisi

pemberian motivasi, perhatian, keindraan, pengertian, pengulangan, dan kegunaan.

Pemimpin juga harus mempunyai kemampuan bertanya yang baik, karena

kemampuan bertanya juga tidak kalah pentingnya di dalam komunikasi. Dengan

bertanya akan merangsang, mendorong, dan menciptakan komunikasi. Dengan

menggunakan pertanyaan akan membuka saluran komunikasi, interaksi verbal ini

akan menciptakan hubungan kata, kalimat dsb. Melalui pertanyaan yang diajukan

akan dapat diketahui tingkat pemahaman mitra bicara dan menciptakan umpan balik

yang berharga bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi.

G. Pertanyaan Pendalaman:

1. Kehidupan bermasyarakat membawa perubahan dari segi sosial ekonomi, politik,

Iptek dan masih banyak lainnya. Untuk itu, bagi organisasi yang ingin berkembang
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secara kontinu perlu memiliki sistem terbuka. Jelaskan bagaimana itu dan apa

maksudnya organisasi dengan sistem terbuka?

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan integrasi antara keinginan dan kebutuhan.

Kalau ini tidak terjadi, bisa diramalkan bahwa milenium baru ini akan menerpa

para pimpinan, maka oragnisasi peka terhadapnya. Jelaskan dan carilah contohnya.

3. Gambarkan suatu skema apa saja mengenai lingkungan organisasi yang perlu

mendapat perhatian, karena masing-masing akan memberi pengaruh yang berbeda

dan perlu mendapat perhatian.

4. Perubahan apa yang bisa terjadi di era ini sehingga akan membawa perubahan ke

rencana horizontal sehingga organisasi membutuhkan lebih banyak fasilitator/

koordinator, pelatih, penasihat. Jelaskan dan beri contoh nyata!

5. Dalam kondisi yang terus-menerus berubah, pimpinan harus menghadapi dua

lingkungan, baik eksternal maupun fungsi internal, kalau fungsi manajerial harus

dicapai, tidak lepas dari kekuatan-kekuatan yang ada. Jelaskan apa pengertian di

atas dengan contoh nyata!

6. Gambarkan skema menuru J. Gibson Donnelly Ivancivick, merupakan contoh

kekuatan langsung yang mempunyai pengaruh langsung pada operasional.

7. Apa yang harus diperbuat organisasi terhadap pesaing sehingga menjadi pesaing

yang kuat. Jelaskan contoh yang nyata!

8. Lima pokok kendala yang harus diatasi dalam mengadakan perubahan bagi

organisasi dengan sistem terbuka. Sebutkan lima faktor di atas dengan uraian

pendek, jelas, dan nyata!

9. Apa akibatnya bagi oragnisasi yang lebih suka, cenderung

menghadapi/melaksanakan yang rutin, dan apa dampaknya? Jelaskan dengan

uraian singkat!

10. Sebutkan variabel-variabel yang dalam pengembangan organisasi perlu mendapat

perhatian dan mengapa, jelaskan!

11. Apa artinya suatu perubahan bagi public relations dan oragnisasinya. Jelaskan

organisasi yang bagaimana yang dimaksud di atas. Apa itu artinya dan tujuannya

apa? Dampak bagi publik internal apa? Jelaskan dengan uraian singkat!
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12. Beri penjelasan dengan contoh nyata.

a. Berkaitan dengan fungsi PR bagi oraganisasi apa yang harus dilakukan

sehingga organisasi sebagai keseluruhan menjadi organisasi sebagai

keseluruhan menjadi organisasi yang efektif dan efisien!

b. Apa konsekuensi bagi organisasi itu sendiri? Jelaskan!

13. Sebutkan sebab-sebab public relations berkembang dalam organisasi. Jelaskan

bagaimana itu terjadi dan bisa terjadi?

14. Sebutkan tinjauan kesamaan pokok pikiran dari manajemen dengan

penjelasannya! Bisa dengan gambar sehingga lebih jelas!

15. Secara struktural public relations dalam organisasi bisa ditempatkan dimana?

Gambar skemanya!
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BAB VII

PROGRAM KERJA PUBLIC RELATIONS

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

pengambilan keputusan yang benar dan tepat memerlukan data dan

informasi yang sungguh-sungguh akurat, resmi, obyektif dan sistematik.

Informasi dan data yang berkualitas seperti itu selanjutnya harus ditata

dan diolah dengan mendasarkan pada penelitian dan percermatan situasi,

tujuan publik, media dan teknik komunikasi, budget dan hasilnya. Semua

itu perlu direncanakan dan harus diprogramkan secara jelas dan tegas,

agar pengambilan keputusan benar-benar didasarkan pada sumber dan

langkah-langkah yang benar, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

A. Pengantar

Pada bab ini, akan memberikan dasar-dasar dan pokok-pokok bagaimana

kegiatan PR itu bersama dengan program kerjanya. Dengan dasar-dasar yang sangat

terbatas, Diharapkan dapat dikembangkan secara lebih luas sesuai kegiatan PR di

dalam organisasi.

Kegiatan PR dan programnya sangat bervariasi, baik bagi PR internal maupun

PR eksternal. Bagaimana PR menghadirkan diri dan melibatkannya dengan kegiatan

ataupun relasi yang terkait, seperti menginformasikan sesuatu atau pengertian yang

baru, keluhan-keluhan yang perlu dibahas dan diolah, pengambilan keputusan,

pendanaan, dan seterusnya. Maka program PR tersebut harus jelas, tegas, dan

bermutu, supaya mudah dilaksanakan pendelegasiannya dalam pencapaian tujuan

dengan menggunakan fungsi manajemen, yang telah disiapkan dengan penelitian

yang eksak, akurat, objektif dan transparan.
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B. Proses Kerja Public Relations

Komunikasi yang sifatnya terbuka dari organisasi, mutlak penting dan harus

terjadi bila organisasi mau berkembang maju. Sumber informasi sangat penting

sebagai langkah membuat keputusan. Yang jelas seluruh program kerja PR, entah

pada kegiatan yang sekecil apa pun, paling tidak harus melewati lima (5) elemen

dasar yang perlu dicermati, karena awal dan perencanaan itu benar baik, paski akan

memberi hasil yang baik juga.

Meskipun lima elemen tersebut sudah biasa kami pergunakan dalam pengambilan

keputusan dalam kehidupan sehari-hari, pada bagian ini tetap kami tekankan betapa

pentingnya langkah-langkah itu untuk memulai sesuatu dengan baik. Di sini hanya

saya berikan kuncinya saja, dan dalam uraian selanjutnya akan saya jelaskan dengan

skema.

1. Pengumpulan data

Sebelum melakukan berbagai kegiatan, PR harus melakukan tahap ini

dengan cara membuat berbagai macam catatan kronologis, sistematis, dan

terkategorisasi. Data ini bisa berasal dari peristiwa yang terjadi, dokumen, sejarah,

informasi lisan/tertulis, majalah, berbagai macam koran, sangat penting data yang

aktual, objektif, dst. Semuanya harus bisa secara cepat dan akurat dibaca PR untuk

diseleksi dan diolah.

2. Analisis data

Semua data dipertimbangkan kekuatan dan kelemahannya, sehingga

menghasilkan diagnose. Di sini perlu diperhatikan munculnya interpretasi yang

bersifat subjektif.

3. Strategi dan penentuan media/sarana

Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu sasaran publiknya,

kemudian mengetahui relasi yang bisa memberatkan dan menghambat. Apa dan

siapa yang diprioritaskan sesuai dengan tujuan. Pekerjaan ini memang tampaknya

biasa-biasa, tetapi dalam kenyataannya sangat rumit, dan ini yang menentukan

berhasil atau tidaknya nanti. Maka seorang PR memerlukan berbagai macam

pengetahuan dan pengalaman.
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4. Pelaksanaan

Tidak semua orang bisa begitu saja melaksanakan PR. Maka kadang-

kadang dalam hal yang cukup besar diperlukan penasihat sehingga setiap kegiatan

dapat dilaksanakan orang yang tepat. Untuk itu, pakailah jembatan jurnalistik

dengan bertanya seperti berikut ini: apa itu? bagaimana itu? siapa itu? mengapa

itu? kapan?

5. Evaluasi

Evaluasi ini sering masih kurang mendapat perhatian. Padahal, evaluasi

tersebut sangat penting. Yang dimaksud adalah evaluasi pada setiap kegiatan dan

secara keseluruhan. Mengapa hal tersebut baik? Atau kebalikannya, kenapa tidak

baik? Pengalaman ini akan sangat berharga untuk kegiatan yang dilakukan di masa

mendatang.

Penentuan sumber informasi merupakan langkah pertama dalam membuat

keputusan untuk membuat perencanaan. Berikut ini langkah-langkah menganalisis

informasi hingga sampai dengan suatu keputusan :

a) Pengumpulan data/menganalisis informasi

b) Mempertimbangkan dengan berbagai alasan, menganalisis peraturan

dengan memperhatikan segala argumentasi.

c) Ditentukan suatu keputusan dengan menentukan sebagai alternatif.

d) Aksi dilaksanakan sesuai dengan fungsi PR

e) Dalam proses tidak mungkin mulus hanya memperhatikan salah satu

faktor tetapi satu dengan yang lain senantiasa terkait.

Proses kerja PR akan sangat terbantu oleh organisasi yang bersikap terbuka, bukan

hanya memberi kemudahan, tetapi hasilnya akan lebih akurat. Kita perhatikan skema

di bawah ini:
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Proses kerja PR dalam organisasi

yang sifatnya terbuka

Gambar I

C. Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya terletak pada pengetahuan yang

sangat akurat dan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada permasalahannya.
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Dengan kata lain, untuk mengambil keputusan perlu manajemen yang baik dan

banyak melakukan pertimbangan.

1. Manajemen yang bagaimana? Mana yang mendapat tekanan? Ingat pada

perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, pengawasan, evaluasi per

kegiatan dan evaluasi keseluruhan. Keempatnya saling berkaitan, tetapi bisa

jadi tidak mempunyai bobot yang sama.

2. Fase-fase proses pengambilan keputusan, dari informasi, problem yang

masuk, perencanaan, gambaran problem, pertimbangan, keputusan.

3. Penentuan problem pokok, perlu alternatif problem

4. Alternatif yang ditemukan perlu diolah

5. Alternatif problim yang dianalisa lagi untuk kemungkinan munculnya

alternatif lain

6. Pilihan dari alternatif

7. Memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan

8. Pengambilan keputusan dan kaitannya dengan struktur organisasi

9. Pengambilan keputusan, hubungannya dengan komunikasi

10. Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan rasionalitas

11. Macam-macam pengambilan keputusan.

Diawali dengan fase-fase dan dari berbagai sudut pandang maupun aspek-aspek yang

lain, seperti:

Sudut pandang interaksi prosedur tema/isi

kerjasama cara kerja Fakta/pendapat

keputusan

Aspek dari tugas: - suatu usaha supaya bisa mengambil keputusan yang tepat

- keputusan tepat/akurat

Aspek kelompok: diusahakan semua peserta terlibat, tampak pada skema sebagai
berikut :
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Gambar III

Gambar IV

Gambar IV di atas lebih menjelaskan proses membuat perencanaan yang

akurat. Kalau setiap perencanaan kita laksanakan demikian, akan menguntungkan

organisasi. Mengapa? Karena hasilnya pasti menguntungkan organisasi sebab

perencanaan didasarkan pada realita kebenaran. Yang harus mendapat perhatian

adalah bahwa suatu keputusan harus benar-benar baik. Untuk itu perlu dibuat banyak

pertanyaan dan pertimbangan, terlebih kalau organisasi pada saat itu situasinya
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kompleks. Bila suatu pertimbangan pada fase dalam perencanaan salah/keliru,

pengaruh terhadap organisasi sangat besar, jadi memang semua itu perlu waktu. Lagi

pula perlu melibatkan orang-orang yang atau bagian yang terkait, tergantung

problemnya. Ini pun memerlukan perhatian, khususnya untuk menentukan siapa yang

akan dilibatkan? Dalam proses pengambilan keputusan akan diteliti juga faktor-faktor

yang bisa mempengaruhinya.

Fase-fase dalam proses membentuk suatu keputusan. Gambar IV di atas

merupakan dan menunjukkan adanya relasi antara macam-macam keputusan yang

merupakan inti dalam manajemen pengambilan keputusan. Proses tersebut bisa

dipergunakan dalam pengambilan keputusan pada berbagai macam proses yang

berbobot ringan, sedang, berat, jangka pendek, jangka sedang maupun jangka

panjang, dst. Berarti model proses tersebut bersifat universal. Suatu model fase

macam itu bukan hanya diperuntukkan sebagai alat/sarana melihat situasi yang

berhubungan dengan keputusan, tetapi juga sekaligus merupakan pengendalian.

Dalam prosesnya ada empat (4) faktor yang merupakan dasar:

1. Pembentukan problem

2. Pengolahan dan pengembangan alternatif

3. Kemungkinan munculnya alternatif

4. Mengadakan pilihan/keputusan.

D. Hal-hal Yang Perlu Dipertimbangkan Dalam Pembuatan Keputusan

Jangan pernah melewati fase dalam proses

1. Setiap fase dialami, diteliti, dicermati secara akurat.

2. Pininjauan, evaluasi pada setiap fase dan evolusi keseluruhan

Maksudnya, setiap fase perlu diikuti sampai tuntas, ini berarti selalu ada

"feed-back". Kami sajikan gambar di bawah ini, bisa dipergunakan sebagai dasar

dalam membuat keputusan.
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Gambar V

Tidak harus setiap membuat keputusan menggunakan model ini, karena masih

banyak cara dalam membuat keputusan yang akurat. Model tidak menjadi masalah

dan perlu mendapat perhatian adalah jangan pernah melewati fase dalam proses.

Semakin orang tertib, tekun membuat keputusan akurat, akan menemukan sendiri

cara yang praktis, karena tidak semua keputusan mempunyai dasar problem yang

sama. Dalam menentukan problem, hal itu sekaligus membantu fase yang

memunculkan berbagai kritik dalam prosesnya. Karena munculnya kritik itu,

keputusan akan menjadi lebih objektif, tepat, akurat, dan bisa merupakan permulaan

dalam mengatasi problem.

Kembali pada fakta, betapa pentingnya fakta, informasi dan kritik itu sendiri

benar-benar harus objektif, transparan dan benar. Mengapa? Kalau kita analisis,

bukannya setiap problem merupakan kekeliruan, ketidaktepatan dari situasi, tujuan

yang diinginkan. Maka dari itu sangatlah penting untuk selalu mengantisipasi situasi,

kebutuhan, tuntutan, keinginan yang perlu dipenuhi dan diintegrasikan dengan tujuan

organisasi. Mengapa alternatif perlu diolah dan dikembangkan? Alternatif problem

akan membuat kita lebih kritis, luas pandangan dan meminimalisir kekecewaan yang

mungkin muncul. Untuk itu perlu kita sadari perlu adanya suatu teknik kreativitas,

antara lain :

1. Menciptakan opini, pendapat, kritik

2. Diskusi
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3. Brainstorming

4. Synectic/suatu teknik yang ditujukan untuk memperbaiki, meluruskan

dalam kerja sama kelompok dalam organisasi).

E. Perencanaan Public Relations

Dalam program kerja PR, ia harus mengetahui secara optimal situasi dan

perkembangan yang ada, serta kemajuan yang diharapkan organisasi. Menurut

Groenendijk, van der Meide dan Fancounier bahwa dalam kegiatan PR perencanaan

yang terencana sangat menentukan tercapai tidaknya tujuan organisasi. Untuk itu, (1)

perlu pertimbangan pendapat, persetujuan organisasi dan orang-orang kunci

organisasi, dan (2) sesuai dengan arah/tujuan organisasi dan aspek-aspek PR.

Perencanaan PR meliputi berbagai unsur dan analisis mengenai:

1. Tujuan organisasi

2. Situasi

3. Kondisi

4. Harapan

5. Finansial (keuangan)

Semua unsur dan analisis tersebut diperlukan untuk:

1. Mengintegrasikan unsur-unsur/tujuan PR bagi perkembangan organisasi

2. Perencanaan PR harus sesuai dengan kebutuhan saat itu

3. Memberi presentasi, mengenai:

a) Situasi/kondisi yang ada saat itu

b) Pengembangan yang ada

c) Sumber daya manusia dengan seluruh permasalahannya - perencanaan

d) Keinginan/harapan

e) Problim yang dihadapi

f) Evaluasi/hasil

Seorang PR harus mampu menjawab pertanyaan di bawah ini dengan penuh

tanggung jawab sebelum membuat rencana:

1. Mau apa kita?
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2. Apa yang akan kita buat?

3. Mengapa itu perlu dibuat?

4. Untuk apa/siapa itu dibuat?

5. Bagaimana itu harus dilaksanakan?

6. Kapan itu dilaksanakan?

7. Tujuan apa itu dibuat?

Bila tidak tepat, akan muncul kesulitan yang kita hadapi. Maka jawaban

kehendaknya objektif, jujur, dan benar. Supaya perencanaan kegiatan akan

mempunyai arti dan mencapai tujuan organisasi, perlu memperhatikan:

1. Apa yang perlu disampaikan dengan perencanaan untuk pengembangan

organisasi

2. Apa yang harus disampaikan kepada publik eksternal?

3. Apa yang mau disampaikan kepada publik eksternal sehubungan rencana

tersebut?

4. Apakah itu sesuatu yang baru, pembaharuan, peningkatan, perbaikan dan

sebagainya.

Apa pun yang akan terjadi harus konsisten, artinya sesuai dengan struktur atau

peraturan organisasi. Maka, komunikasi harus dua arah, jelas, transparan, objektif,

etis dan bernilai tinggi (Cultip, Center dan Broom,). Perlu disadari bahwa:

1. Perencanaan dipengaruhi kelompok publik

2. Perlu media yang tepat

3. Mentalitas organisasi sangat menentukan

4. Kepekaan organisasi terhadap problim pokoknya

5. Proses pengolahan problim pokok harus tepat

6. Perasaan menstimulasi perencanaan.

Ketiga aspek, moral, etika, dan aspek organisasi berguna untuk:

1. Hidup dalam situasi yang sebenarnya sesuai dengan realita yang dihadapi.

2. Menganalisis problem secara objektif, transparan, jujur, dan benar.

3. Memperhatikan tujuan organisasi yang telah ditentukan.

4. Memperhatikan fungsi PR.
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Dengan demikian akan membantu PR dalam mengatasi konflik yang muncul,

- tidak - "dan" - tetapi "untuk" tujuan bersama. Ada beberapa contoh metode

membuat suatu keputusan. Sehingga kita bisa supel menggunakannya dan bisa

menyesuaikan dengan baik problimnya. Ada lima (6) langkah dalam menganalisis

informasi sampai pada suatu keputusan.

1. Mengumpulkan informasi, data, issue, ide, kritik dsb

2. Mempertimbangkan, menganalisa, inventarisasi - perioritas – peraturan -

diterima/tidak diterima

3. Formulasi pendapat: fakta, argumentasi, alternatif

4. Perbandingan pendapat: - bagian masyarakat, organisasi

5. Aksi

6. Evaluasi:- setiap langkah, keseluruhan

Gambar VI

Untuk mengambil keputusan, perlu mendapatkan informasi yang akurat,

resmi, benar, objektif, dari berbagai bidang dan secara sistematis diolah berdasarkan

penelitian. Masih ada beberapa ahli yang memberikan pandangan dalam

melaksanakan program kerja PR dengan langkah-langkahnya. Jefkins dalam buku
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Rumanti, Assumpta menunjukkan bahwa program kerja meliputi aspek-aspek sebagai

berikut :

1. Penelitian terhadap situasi

2. Penentuan tujuan

3. Penentuan kelompok publik

4. Penelitan terhadap media dan teknik komunikasi

5. Budget

6. Evaluasi dan hasil

Sementara itu, Cultip & Center (1978) mengatakan bahwa tahapan dalam

program kerja PR mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Research (apa problemnya)?

2. Planning (apa yang bisa dikerjakan)?

3. Komunikasi - aksi (apa yang dibuat dan mengapa?)

4. Evaluasi (bagaimana pelaksanaan/hasilnya?)

Terakhir, de Roode (1979) melihat bahwa proses kerja PR terdiri beberapa

langkah antara lain :

1. Penentapan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat

2. Formulir dan ketentuan peraturan PR

3. Perkembangan dan seleksi, strategi PR

4. Pelaksanaan perencanaan PR

5. Evaluasi kegiatan PR.
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F. Hambatan-hambatan Untuk Memulai Menyusun Program Kerja

Gambar VII

Bagi seorang PR, meskipun ada segudang metode atau cara untuk

mengadakan, hal itu belumlah cukup. Memang perlu memiliki dasar, ilmu

pengetahuan yang bersifat teori. Itu semua sangat diperlukan. Di samping itu, setelah

saya mempelajari dari banyak ahli PR, dengan menggunakan metodologi penelitian

yang sangat penting, penelitian selalu difokuskan pada:

1. Norma-norma dan nilai sikap dan perilaku manusia

2. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat dengan perubahannya

3. Penelitan akar sejarah sesuatu yang terkait

4. Penelitan terhadap kebutuhan, keinginan dan harapan dari publik yang

muncul.

5. Penelitian terhadap budaya organisasi

6. Penelitian terhadap relasi dengan karyawan, publik eksternal

7. Penelitian terhadap konflik yang terjadi

8. Penelitian issue

9. Penelitian terhadap keputusan-keputusan, dst.
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Kalau ini secara teratur diadakan penelitian akan mempermudah penelitian terhadap

problem yang muncul. Anggota NGPR (Nederlanse Gootschap Public Relations)

1986 menerapkan penelitian sbb:

1. Research - image organisasi/citra/gambaran organisasi

2. Research - opini

3. Research - terhadap pembaca

4. Mengadakan pre/post -tes terhadap material. Ini sangat penting untuk

mempertahankan kualitas.

G. Kesimpulan

Kegiatan PR dan programnya sangat bervariasai, baik bagi PR internal

maupun eksternal. Maka program PR itu harus jelas, tegas dan bermutu, supaya

mudah dilaksanakan pendelegasiannya dalam pencapaian tujuan dengan

menggunakan fungsi manajemen, yang telah disiapkan dengan penelitian yang eksak,

akurat, obyektif dan transparan.

Komunikasi yang sifatnya terbuka. Program PR paling sedikit harus melewati

lima (5) elemen dasar yang perlu dicermati. Karena elemen tersebut dipergunakan

dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Ini semua hanya sebagai kunci:

1. Pengumpulan data

2. Analisis data

3. Strategi dan penentuan media/sarana

4. Pelaksanaan

5. Evaluasi.

Penentuan sumber informasi merupakan langkah pertama dalam membuat

suatu keputusan untuk membuat perencanaan. Pengambilan keputusan pada dasarnya

terletak pada suatu pengetahuan yang sangat akurat dan berbeda-beda, maka perlu

manajemen yang baik, untuk itu banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai

pertimbangan.

Diawali dengan fase-fase dari berbagai sudut pandang seperti:
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Sudut pandang interaksi - prosedur - tema/isi

kerjasama cara kerja fakta/pendapat/keputusan

Aspek dari tugas: - suatu usaha supaya bisa mengambil keputusan yang tepat.

- keputusan tepat/akurat

Aspek kelompok: diusahakan semua peserta terlibat

Empat faktor dasar yang perlu diperhatikan:

1. Pembentukan problem

2. Pengolahan dan pengembangan adanya alternatif

3. Kemungkinan munculnya alternatif

4. Mengadakan pilihan/keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Jangan pernah melewati fase dalam proses

2. Setiap fase dialami, diteliti, dicermati secara akurat

3. Peningkatan, evaluasi pada setiap fase dan evolusi keseluruhan.

Kritik sangat penting, karena keputusan akan menjadi lebih obyektif, tepat, akurat

dan bisa merupakan permulaan dalam mengatasi problim tersebut.

Kembali pada fakta, betapa pentingnya fakta, informasi dan kritik itu sendiri benar-

benar harus obyektif, transparan dan benar.

Teknik kreativitas perlu diciptakan a.l.:

1. Menciptakan opini, pendapat, kritik

2. Diskusi

3. Brainstorming

4. Synectic dengan tujuan untuk memperbaiki

Aspek moral, etika dan aspek organisasi berguna untuk:

1. Hidup sesuai dengan realita

2. Menganalisis problem secara objektif

3. Memperhatikan tujuan organisasi

4. Memperhatikan fungsi PR

Jadi PR dalam mengatasi konflik tidak - "dan" - tetapi - "untuk" tujuan bersama.
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H. Pertanyaan Pendalaman

1. Dalam PR dikatakan bahwa:

Program PR itu harus jelas, tegas dan bermutu. Maka lanjutnya dijelaskan bahwa

kegiatan PR dan programnya sangat bervariasi!

Jelaskan dengan uraian singkat yang jelas dan sistematis!

2. a. Sebutkan lima (5) elemen sebagai kunci dalam pengambilan suatu keputusan.

b. Gambarkan skema elemen pertama menunjukkan langkah pertama untuk

membuat suatu

perencanaan, beri penjelasannya.

3. Apa yang dimaksud dengan proses kerja PR dalam organisasi yang sifatnya

terbuka, apabila itu dilaksanakan apa manfaatnya? Jelaskan, untuk jelaskan

gambarkan skemanya yang disertai penjelasannya!

4. Untuk proses membuat perencanaan yang akurat, perlu memperhatikan fase-fase

yang menyangkut berbagai sudut pandang maupun beberapa aspek yang terkait.

Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing sudut pandang maupun aspek

tersebut!

5. Ada empat (4) faktor dasar dalam proses pembuatan keputusan.

Sebutkan keempat faktor tersebut dan jelaskan tujuan dari masing-masing faktor

tersebut!

6. Dalam pembuatan keputusan ada peraturan yang harus dilaksanakan, kalau

menginginkan keputusan itu akurat.

Sebutkan dan jelaskan tujuan dari masing-masing peraturan itu dan hasil apa yang

muncul apabila peraturan itu diikuti? Jelaskan juga arti dari "hasil" tersebut,

jelaskan!

7. Alternatif problim akan membuat kita lebih kritis, luas pandangan dan

meminimalisir kekecewaan. Untuk itu perlu adanya suatu teknik kreativitas.

Sebutkan beberapa teknik kreativitas yang dimaksud di atas!

8. Mengapa dalam menyusun program kerja PR itu pengetahuan tentang situasi

sangat penting? Jelaskan!
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9. Apa saja yang harus diperhatikan supaya perencanaan kegiatan mencapai tujuan

organisasi. Beri penjelasan singkat dan jelas!

10. Hambatan-hambatan apa saja yang muncul untuk memulai menyusun program

kerja? Jelaskan, dan sebutkan masing-maisng hambatan itu dan bagaimana cara

mengatasinya? Jelaskan dengan uraian pendek!
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BAB VIII

KODE ETIK PROFESI PUBLIC RELATIONS

Tujuan: Materi dari bab ini dimaksudkan untuk menjadikan pribadi yang

memiliki kemandirian moral dan mampu menerapkan dasar falsafah

Public Relations, yakni mengangkat harkat dan martabat manusia di

dalam setiap bidang kegiatan, tugas, dan pekerjaan, dengan cara

memperhatikan nilai-nilai moral yang disesuaikan dengan Kode Etik

Public Relations menurut International Public Relations Association

(IPRA), melalui jalan relasi yang dibentuknya didasarkan pada etika dan

moral, yaitu relasi dengan publiknya, relasi dengan kolega sesama

profesinya, dan relasi dengan pihak pemerintah.

A. Pengantar

Sebagaimana kita alami, manusia berperilaku dan bertindak di dalam jaringan

norma-norma. Sejak kecil kita belajar apa saja, mana yang boleh kita lakukan, apa

yang tidak boleh atau dilarang untuk kita lakukan. Kemudian setelah kita dewasa atau

di tempat kerja ada bermacam-macam ketentuan yang harus dipatuhi. Semua

ketentuan, keharusan, peraturan dan lain-lain merupakan norma kelakuan, tingkah

laku, dan ukuran-ukuran apakah sikap dan perilaku kehidupan kita betul atau salah.

Pada bab ini membicarakan khusus mengenai etika profesi PR. Kalau kita

berangkat dari mentalitas dasar PR seperti yang telah saya utarakan di depan, yaitu:

kejujuran, loyalitas, dan integritas, dengan sendirinya saya akan membicarakan

norma-norma kelakukan/perilaku umum sampai perilaku PR. Norma kelakuan umum,

yang dimaksud adalah norma-norma yang berlaku umum, untuk mencapai tujuan

tertentu atau untuk kegiatan yang terbatas, bisa bersifat langsung atau sementara.

B. Norma Moral Norma yang Paling Dasar

Mengapa norma moral merupakan norma yang paling dasar? Norma moral

adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma
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menyangkut aturan tentang baik-buruk, adil tidaknya suatu tindakan dan perilaku

manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Normal moral menjadi tolok ukur yang

dipakai masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai

manusia, entah sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan

tertentu atau profesi tertentu. (Sonny Keraf, 1998)

Terhadap norma moral, norma-norma yang lain harus mengalah. Maksudnya

norma moral merupakan suatu kekuatan yang besar dalam kehidupan manusia.

Norma-norma moral lebih besar pengaruhnya daripada pendapat masyarakat pada

umumnya dan daripada kehendak segala macam penguasa. Atas dasar norma moral

itu orang mengambil sikap dan menilai norma. Norma lain yang berlaku termasuk di

dalamnya ketentuan penguasa. Tepatlah kalau PR dalam melaksanakan fungsinya

menerapkan falsafah PR, yang intinya adalah mengangkat martabat manusia.

Falsafah ini mengandung nilai-nilai yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita.

Sifat moral bukanlah sifat lahiriah, melainkan unsur dalam kesadaran kita

yang menyertai kesadaran norma-norma. Sifat moral adalah norma, merupakan sifat

dasar apabila kita masuk ke dalam keadaan di mana norma moral digunakan dan

dibutuhkan. Kesadaran moral muncul misalnya apabila kita harus memutuskan

sesuatu yang menyangkut hak, kebahagiaan orang lain seperti mengambil tanpa izin

orang lain. Setiap orang bisa secara spontan membuat contoh kehidupannya yang

terjadi setiap hari.

C. Tingkat dalam Kesadaran Moral

Orang akan merasa wajib memilih dan berbuat yang baik, atas kesadaran

terhadap kewajiban. Dalam perkembangannya, merasa wajib itu bisa menjadi

kebutuhan karena seseorang ingin menjadi orang yang bermoral, orang yang baik.

Karena ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan, mereka bertindak sesuai norma

moral. Karena ingin memenuhi hak seseorang serta menyelamatkan diri, meskipun

menentang kemauan dirinya sendiri. Seperti, maunya tidak melakukan hal tertentu,

tetapi demi keselamatan dirinya dia melakukannya. Di sini meskipun dengan penuh

kesadaran, dia sudah berani berjuang untuk melakukan hal yang baik. Kalau ini
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banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka menjadi sikap moral yang

membentuk pribadi orang tersebut.

Tingkatan selanjutnya, orang sudah berani mengubah pendapatnya sendiri

demi kebaikan orang lain. Dalam hal ini, dia lebih mengutamakan kepentingan orang

lain. Ia lebih memikirkan orang lain. Maka lama kelamaan sifat-sifat egonya akan

semakin luntur dan hilang. Dalam pergaulan hidup akan menjadi lelbih simpatik dan

disegani. Akan muncul bahwa dirinya seorang pribadi yang terpercayai dan pantas

dihormati. Tingkatan yang lebih tinggi bahwa orang bersikap berani mengambil

keputusan dengan sadar sebagai tanggung jawab dan adanya kesadaran untuk

mentaati yang menjadi kewajibannya. Para PR, apabila ingin sukses dalam

profesinya, harus sudah mencapai tingkatan ini sehingga dalam melaksanakan

tugasnya dengan kode etik PR-nya sudah mempunyai dasar yang kuat dalam

pembentukan pribadinya, sebagai pribadi yang matang, dewasa, dan tanggung jawab.

D. Kemandirian Moral

Orang yang memiliki kemandirian moral, orang itu tidak pernah bersikap

ikut-ikutan saja, melainkan membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak

sesuai dengannya. Bukan sebagai semacam balon yang geraknya hanya mengikuti

apa yang biasa, tidak hanya menyesuaikan pendirian kita dengan apa yang mudah,

yang enak, yang mencengangkan, tidak bahaya, kurang menantang, dsb. Baik faktor-

faktor dari luar seperti, lingkungan yang berpendapat lain, karena takut ancaman,

dipermalukan dsb, atau dari batin kita sendiri seperti: perasaan malu, malas, emosi

pertimbangan untung-rugi tidak dapat menyelewengkan kita dari apa yang menjadi

pendirian kita.

Kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral

sendiri dan untuk bertindak sesuai dengannya. Kekuatan sebagai dukungan,

bagaimana pun, atau apa pun yang terjadi tidak mau ikut bersekongkol dalam urusan

atau permainan yang kita sadari tidak jujur, korupsi, atau melanggar keadilan. Maka

mandiri secara moral berarti bahwa kita tidak dapat dibeli oleh suara mayoritas,

bahwa kita tidak akan mau rukun demi kebersamaan dalam melanggar keadilan
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(Magnis Suseno; 1987; 147). Sikap mandiri, pada hakikatnya merupakan kemampuan

untuk selalu membentuk penilaian sendiri terhadap suatu masalah moral.

Betapa pentingnya bagi seorang PR, mengingat dasar falsafah dan fungsinya

mau tak mau harus memiliki kemandirian moral ini. Lebih tegas lagi dikatakan,

bahwa kemandirian moral terutama merupakan keutamaan intelektual. Merupakan

tekad dalam bertidak mandiri itu disebut keberanian moral. Keberanian moral

menunjukkan diri dalam tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini

sebagai kewajiban, meskipun tidak mendapat persetujuan atau secara aktif dilawan

lingkungan, kalau itu jelas suatu kebenaran, orang yang memiliki keberanian moral

tidak mundur dari tugas dan tanggungjawab, juga kalau terjadi dia diisolasikan

dirinya, dibuat malu, dicela, ditentang, difitnah, atau diancam oleh orang banyak,

orang-orang kuat sekalipun, yang mempunyai kedudukan kekuasaan. Keberanian

moral akan tetap setia terhadap suara hati yang menyatakan kebenaran dan keadilan,

maka ia menyatakan diri dalam kesediaannya untuk mengambil resiko konflik,

dikucilkan, ataupun dipecat dari jabatannya.

Contoh keberanian moral adalah, karyawan yang tidak mau ikut korupsi dan dia

berani dimutasikan atau mungkin dikeluarkan. Meskipun berat konsekuensinya, tetapi

dia tetap berpegang pada kebenaran. Maka hal tersebut dianggap sebagai keutamaan

intelektual. Orang yang berani secara moral akan membuat pengalaman menarik.

Setiap kali dia berani mempertahankan sikap yang diyakini, ia merasa lebih kuat dan

semakin mampu mengatasi perasaan takut dan malu yang sering mencekam dia. Ia

merasa lebih mandiri. Ia memberikan semangat dan kekuatan berpijak bagi mereka

yang lemah, yang menderita akibat kelaliman pihak-pihak yang kuat dan berkuasa.

E. Kepribadian dan Profesionalisme

Semakin tingginya persaingan profesionalisme di lapangan bisnis modern,

menuntut kepribadian yang mantap dengan rasa percaya diri yang tinggi. Selain itu,

diperlukan kemampuan berintegrasi antarindividu dalam kelompok serta

berkomunikasi secara efektif. Pengembangan kepribadian adalah usaha individu agar

mampu memahami diri sendiri mengenai minat, hasrat, loyalitas dan integritas tinggi
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sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Proses pengembangan

kepribadian meliputi proses penemuan diri dan berfungsi sebagai keseluruhan,

mewujudkan dirinya dan mengembangkan perilaku agar mampu berperan serta secara

aktif dalam masyarakat.

Kriteria umum pengembangan kematangan kepribadian, antara lain:

1. Kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya agar bisa mandiri. Seorang yang

sudah matang kepribadiannya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, melainkan

mengarahkan perhatian dan usahanya untuk kepentingan orang lain. Ia memiliki

kemampuan untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan bersedia

menerima apa adanya. Jadi mampu menciptakan dan menumbuhkembangkan

relasi.

2. Kemampuan untuk melihat diri sendiri secara objektif, dapat memahami dan

mengenali dirinya sendiri sebagaimana adanya.

3. Memiliki pandangan hidup yang dapat membawa tindakannya ke suatu arah

tertentu, ia mampu menentukan sikap apakah sesuatu tersebut berbahaya atau

tidak? Patut dikerjakan atau tidak?

4. Menghargai orang lain karena memiliki perasaan dasar untuk memberi perhatian

kemanusiaan.

5. Mampu membedakan alat dan tujuan, terbuka terhadap pengalaman baru dalam

rangka memperkaya ilmu pengetahuan.

6. Memiliki humor falsafi, artinya humornya spontan tanpa harus menyakiti orang

lain. Di samping itu selalu beroreintasi pada kepentingan bersama, bukan diri

sendiri.

Kepribadian adalah organ dinamis dalam diri individu yang sistem psikofisiknya

menentukan bagaimana penampilannya dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Maka ia mengetahui apa yang dapat dikerjakan dan apa yang dapat

diharapkan dari dirinya, memiliki motivasi agar tujuan yang telah ditentukan dapat

dicapai, tidak bekerja setengah-setengah tetapi sampai tuntas. Di mana ia bekerja atau

hidup, memberi sumbangan dan saran yang positif agar tujuan dapat dicapai secara

optimal dan ikut bertanggung jawab atas setiap tugas yang dibebankan.
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F. Kode Etik

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 lebih mengingatkan

pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna

dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Kode Etik:

"aturan susila, sikap baik/pantas yang ditetapkan bersama dalam suatu kelompok

orang dan ditaati bersama oleh yang bergabung dalam organisasi/profesi tersebut"

atas kesepatakan bersama

mempunyai nilai guna dalam pelayanannya

bagi publik/masyarakat, kerjasma meningkat

Nilai-nilai

sebagai

faktor pendukung

a. Nilai-nilai kepentingan umum

b. Nilai-niali kejujuran, keterbukaan, kebaikan

c. Nilai-nilai kesejahteraan

d. Nilai-nilai kesopanan, harga-menghargai

f. Nilai-nilai diskresi, mampu merahasiakan, daya pikir sehat.
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G. Etika Profesi

Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-

ukuran yang diterima dan ditaati oleh para pegawai atau karyawan, berupa peraturan-

peraturan, tatanan yang ditaati semua karyawan dari organisasi tertentu, yang telah

diketahuinya untuk dilaksanakan, karena hal tersebut melekat pada status atau

jabatannya. Bisa juga dikatakan bahwa etika profesi adalah kebiasaan yang baik atau

peraturan yang diterima dan ditaati oleh para karyawan dan telah mengendap menjadi

bersifat normatif.

Apakah di dalam suatu organisasi etika profesi itu penting? Etika profesi

sangat penting terutama dalam rangka pembinaan karyawan, untuk meningkatkan

mutu serta mewujudkan pribadi yang jujur, bersih, berwibawa, karyawan yang

semakin ikut memiliki organisasi, tanggung jawab dalam keterlibatannya untuk

mengembangkan organisasinya, rasa ikut memiliki besar. Etika profesi menjiwai

karyawan dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu menyelesaikan dengan

saksama, etos kerja tinggi dan penuh tanggung jawab sehingga memperoleh hasil

kerja yang memuaskan. Akhirnya, etika profesi dapat membentuk pribadi yang

bersangkutan secara mantap, bagi organisasi mewujudkan citra baik dan bisa

dipercayai oleh publik, maka produktivitas semakin meningkat, kehidupan organisasi

berkembang pesat.

Supaya lebih jelas akan saya simpulkan secara skematis seperti berikut ini:
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H. Loyalitas dan Integritas

Sikap ini tidak semata-mata suatu ketaatan, kepatuhan, melainkan lebih

merupakan kesadaran dan kesetiaan dalam melaksanakan tugasnya dalam mencapai

tujuan organisasi. Dapat ditegaskan dengan seseorang yang memiliki sikap terbuka.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak mencari yang negatif, tetapi yang

negatif itu diterima, dianalisis, diolah dipergunakan untuk perbaikan, perubahan,

pengembangan diri maupun pengembangan tugasnya. Maka kritik pun diterimanya

secara positif sebagai input yang menguntungkan. Secara berangsur-angsur yang

negatif akan semakin hilang dan yang positif akan semakin dikembangkan. Martabat

manusia selalu diangkat dalam setiap kegiatan. Dengan semangat semacam itu, tidak

mudah orang akan merendahkan orang lain, bersikap sombong terhadap sesamanya.

Kerja sama dipupuk secara terus-menerus dan ditingkatkan untuk mencapai tujuan

organisasi sesuai tujuan loyalitas dan integritas yang saling terkait, bersikap loyal,

memikirkan kepentingan orang lain dengan pengorbanan, waktu, perasaan, ide,

Etika Profesi:

"norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran,

diterima dan ditaati kelompok tertentu"

berupa peraturan-peraturan, tatanan yang ditaati, dilaksanakakan oleh pribadi-

pribadi yang memiliki profesi terkait karena hal tersebut melekat pada

jabatannya, yang mengendap dan bersifat normatif

memberi arah, petunjuk untuk membentuk kepribadian seseorang sesuai dengan

profesinya, sehingga menjadi pribadi yang mantap

menjiawai seseorang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu

menyelesaikan tugasnya dengan saksama, hasil kerjanya memuaskan publik yang

dilayaninya
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keinginan, karena lebih memikirkan kepentingan umum, lebih untuk kepentingan

bersama, menyisikan kepentingan diri sendiri.

Dengan cara ini orang akan bisa belajar dari yang benar. Apabila ada yang

menunjukkan sesuatu kepada kita, berarti ia mengajarkan sesuatu kepada kita. Maka,

sikap terbuka itu mutlak penting. Keterbukaan yang saya maksud di sini lebih pada

keterbukaan hati yang perlu diwujudkan, direalisasikan pada setiap kegiatan,

termasuk lewat sikap dan perilaku kita sesuai dengan pelaksanaan tugas PR yang

menyangkut pola pikir, pandang, sikap dan perilaku yang disimpulkan berjiwa

eksploratif. Jadi setiap kegiatan kita itu menunjukkan, mewujudkan keterbukaan hati

untuk menerima orang lain. Pekerjaan kita akan semakin efisien dan efektif, membuat

dirinya produktif seoptimal mungkin. Di samping diri sendiri merasa puas, juga akan

memuaskan partner kerja dan perusahaan atau organisasi kita.

Hal ini perlu diperhatikan karena pada umumnya kritik dan teguran itu

diterima dengan reaksi emosi atau pandangan negatif. Seorang yang loyal dan

integratif, akan menerima dengan sikap positif, merupakan input perbaikan meskipun

tidak semua menyenangkan, tetapi tetap memegang kunci bahwa yang baik belum

tentu menyenangkan. Kalau kita menganalisis dan mengolahnya, tidak menuntut,

tetapi justru bertanya apa yang harus dan perlu dibuat demi perbaikan dan masukan

menjadi bermanfaat bagi semua fihak. Akhirnya, membuat diri kita semakin maju,

matang, dan dewasa.

Satu hal yang tak boleh dilupakan dengan membuka pintu hati kita adalah

kerja sama dengan atasan, juga dengan teman kerja harus dapat semakin meningkat

secara etis, tak ada paksaan, tetapi ada motivasi dari dalam, karena menyadari bahwa

penting untuk semuanya. Apabila hal ini yang terjadi, maka kita akan merasakan

bahwa bekerja itu lebih mudah, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan

kejujuran, loyalitas dan integritas kita memproses dan membangun diri kita menjadi

seorang karyawan profesional dan sukses.

Ekspresi muka sangatlah penting bagi seorang PR. Sikap simpatik dengan

senyum yang khas dan hati yang terbuka, tulus akan mempermudah pendekatan

dalam membangun relasi kita. Ekspresi yang menunjukkan hal yang positif. Di
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samping memperhatikan karakteristik fisik kita, perlu penyesuaian dengan diri sendiri

maupun lingkungan kita. Pelajari betul-betul hal ini, karena ini ikut menentukan

sukses/tidaknya tugas kita. Banyak buku, majalah memberikan tips untuk

memperbaiki kekurangan atau kelebihan-kelebihan karakteristik fisik kita.

Kita loyal dan terbuka untuk integrasi, maka perlu disadari bahwa tugas kita

sesungguhnya adalah pelayanan. Inilah tugas utama kita, karena kita diciptakan

sebagai makhluk sosial. Kerja sama pun tidak bisa kita hindari dan merupakan faktor

penting dalam melatih diri kita yang memiliki jiwa integratif, semakin tertuju pada

orang lain, kebutuhan, harapan dan keinginan mereka yang dianalisis, diolah, dan

diintegrasikan dengan kemampuan, tatanan, tujuan organisasi yang terkait. Dengan

cara melatih diri demikian ini maka kita akan menciptakan hasil kerja yang sukses.

Dan, hal itu tentu merupakan masa depan yang cerah.

Dapat disimpulkan bahwa setiap keyakinan seseorang akan menjadi sifat

pribadinya dan ini akan mempengaruhi perilaku dan sikap hidup kita. Dengan

memiliki kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap dirinya dan percaya pada

kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang dapat dimanfaatkan, ini semua akan menjadi

semakin mantap, dewasa, dan bertanggung jawab. Kita harus membuat diri kita

yakin, percaya bahwa semua usaha perjuangan dalam hidup kita akan menentukan

masa depan yang cerah bagi diri sendiri, lingkungan kerja, bagi perusahaan di mana

kita bekerja, dan akhirnya juga bagi bangsa dan negara.

Mengapa demikian? Karena organisasi di era globalisasi harus profesional

dan berkualitas. Faktor pendukungnya a.l. bahwa setiap organisasi harus memiliki

etiket, kode etik dan etika profesi yang harus membudaya, untuk benar-benar bisa

menunjukkan citra yang baik dan berkualitas. Kalau ini tidak terjadi, bagaimana kita

akan mampu bersaing di era global dalam menghadapi pasar bebas? Bukankah

sumber daya manusia berkualitas menentukan kualitas organisasi dan akan

menjadikan organisasi itu mampu bersaing kuat?

Dalam buku Public Relations & Voorlichting; Beleid, organisatie en

uitvoering; Samson, Alphen aan den Rijn, Brussel, 1987, p.427/38, J.N.A.

Groenendijk mengatakan bahwa di samping Code of Conduct IPRA masing-masing



227

negara yang telah memiliki PR, telah menerapkan dan memiliki organisasi PR yang

bergabung dengan IPRA. Mereka mempunyai kode etik tersendiri di samping

menggunakan Code of Conduct yang diberikan IPRA. Bisa dikatakan bahwa

semuanya sebenarnya hampir sama tujuannya, yakni:

1. Bagaimana seorang PR harus berperilaku terhadap diri sendiri dan terhadap

orang lain, publik internal atau eksternal.

2. Tanggung jawab terhadap tugas sebagai PR yang diintegrasikan dengan kode

etik organisasi yang terkait.

3. Dalam memberi pelayanan terhadap keluhan, ide, kritik, usulan, dan

ketergantungannya pada organisasi dan pada lingkungan.

4. Melayani kesalahpahaman dengan memperhatikan kebenaran dengan

komunikasi yang etis, benar, dan tepat.

5. Kualitas dengan memperhatikan realisasi dari tujuan dengan SDM, material

yang disediakan, sarana/prasarana, dana, waktu dst.

6. Tanggungjawab untuk setiap kegiatannya

7. Kerahasiaan, dan seterusnya.

Masing-masing negara menyesuaikan diri dengan budayanya masing-masing.

Menurut pendapat saya, apa yang saya tulis di atas bisa menjadi dasar bagaimana

pada umumnya kita harus beretikat sehingga mampu melaksanakan tugas, profesi

masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Jadi sekali lagi, hal itu hanya sebagai

dasar saja selanjutnya sebagai seorang PR bisa mengikuti Code of Conduct IPRA.

Karena menjadi anggota IPRA berarti harus menerapkan kode etik tersebut.

Untuk itu saya akan mengutip Code of Conduct IPRA tanpa saya terjemahkan,

dengan harapan atau mungkin sudah dimiliki oleh Public Relations Association of

Indonesia, PERHUMAS, PO. BOX 2702/JKT. Jakarta, Indonesia. Andaikan hal itu

sudah dimiliki oleh asosiasi kita, saya rasa hal tersebut sangat baik. Namun untuk

lebih melengkapi informasi, akan saya cantumkan dalam buku ini sehingga bisa

melengkapi yang perlu diketahui. Syukur kalau Indonesia malahan sudah menjadi

anggota IPRA, kita bisa ikut memiliki dan menerapkannya. Andai kata kita belum

memilikinya dan belum menerapkannya, Kode Etik dan Etika Profesi PR di atas perlu
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diintegrasikan dengan falsafah PR dan fungsi atau tugas PR. Seorang PR sudah bisa

terlindungi dan aman dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya.

I. International Public Relations Association (IPRA)

Pada akhir tahun 1940, dimulailah pembicaraan kemungkinan terbentuknya

IPRA oleh para ahli PR dari negeri Belanda, Jo. Bongers dan Hans Hermans,

bersama dengan beberapa ahli PR dari Inggris. Pada bulan Maret 1950 secara resmi

telah diadakan pertemuan di Nederland yang dihadiri para tokoh PR dari Nederland,

Britania, Norwegia, dan Amerika. Waktu itu terjadi pemberlakuan "Provisional

International Committee" sebagai persiapan organisasi internasional. Setelah 5 tahun

berturut-turut secara teratur mengadakan pertemuan, tanggal 1 Mei 1955 International

Public Relations Association (IPRA) didirikan. Pendiri dari negeri Belanda, F. E

Hollander, R. J. Vogels, dan M. Weisglas.

Pada tahun 1960-1961, Rein Vogels sebagai ketua IPRA dan pada tahun 1987 Paul

Koop dari Belanda menduduki fungsi ketua IPRA. Sejak tahun 1985 secara resmi

IPRA mempunyai hubungan kerja dengan UNESCO sebagai konsultan. Di samping

itu, IPRA duduk dalam berbagai Komisi di USA. Tujuan IPRA dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Saling bertukar pikiran, ide, gagasan, pengalaman, untuk pengembangan

profesi PR yang mencakup wilayah internasional.

2. Merupakan publikasi dari studi bersama.

3. Menyelenggarakan kongres, pertemuan internasional, dengan tujuan lebih

banyak mengetahui PR dalam taraf internasional, untuk meningkatkan

kualitas fungsi PR dengan taraf internasional.

4. Mengembangkan dan menentukan standar fungsi PR dalam praktek.

5. Mengadakan kegiatan atau aktivitas PR untuk kepentingan para anggota

IPRA.

Pada tahun 1989, jumlah anggota IPRA sudah mencapai 900 orang yang

berasal dari 60 negara yang terlibat, 40 orang di antaranya berasal dari negeri

Belanda. Sebagaisarana publikasi, setiap semester diterbitkan satu majalah IPRA
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"Review". IPRA juga menerbitkan buletin bagi para anggota IPRA sendiri, dan secara

periodik diterbitkan "Gold Paper" yang dikhususkan untuk studi PR.

Sejak tahun 1961 IPRA memiliki Kode Etik "Code of Conduct". Pada tahun

1965 seorang dari Perancis Lucien Matras menyusun "Code of Athens" Pada tahun

1968 dikeluarkan "International Code of Ethics" yang didasarkan pada penjelasan

mengenai hukum terhadap hak asasi manusia dari USA.

Sejak tahun 1958, IPRA mengorganisir kongres dunia (World Congres). Pada tahun

itu diadakan di Amsterdam Belanda. Kongres tersebut diorganisir oleh NGPR

dengan tema: "Between People and Power; a geography of public relations trends".

Dua kali setahun diadakan pertemuan bersama, di tempat di mana sekaligus diadakan

symposium. Setahun sekali diadakan pergantian ketua. Tanggung jawab ini diberikan

kepada pemimpin organisasi yang secara khusus memberi sumbangan terhadap

perbaikan dan perkembangan kemajuan IPRA.

Pada tahun 1984 KLM yang menjadi pimpinan. Berbagai komisi yang ada

dalam IPRA antara lain "Education and research Committee" dan ini dipandang

sangat penting. Prof. Dr. A van der Meiden mempunyai peran sangat penting dalam

hal tersebut.

Atas inisiatif seorang PR dari Perancis, Lucian Matras, dibentuklah PR national dari

persatuan België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië dan Nederland, dengan

tujuan menyatukan pandangan-pandangan terhadap profesi PR dan pelaksanaan atau

prakteknya di masing-masing negara. Pada awalnya, CERP (Het Centre Européen de

Relations Publiques) Perancis terpengaruh sangat kuat. Pada tahun 70-an lembaga itu

mengalami perubahan di berbagai negara. Tahun 1979 mengalami perubahan nama

dari "Centre" menjadi "Confederation". CERP a.l menjadi penasehat UNESCO

tahun 1983.

Adapun tujuan dari CERP adalah sebagai berikut:

1. Dari segi disiplin PR, memberi sumbangan dalam membangun dan

menyatukan PR dari Eropa.

2. Mengembangkan dan meningkatkan pendidikan PR.
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3. Membangun relasi antara organisasi setingkat nasional. Dengan cara yang

demikian akan dapat menyatukan, mengembangkan, dan meningkatkan

praktek PR di Eropa.

4. Tukar-menukar, sharing pengalaman antara para ahli PR memberi stimulasi

besar dalam melaksanakan fungsi PR.

5. Mengadakan penelitian di bidang PR dan secara terus-menerus

dikembangkan.

6. Pengakuan terhadap pengertian PR dan fungsi PR bagi para manajer,

pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan.

CERP terdiri dari 17 organisasi dari 16 negara: Belgia, Jerman, Cyprus,

Denmark, Perancis, Finlandia, Griekenland, Irlandia, Itali, Belanda, Oostenrijk,

Portugal, Spanyol. Kerajaan Swedia, Swis. Merupakan kesatuan lebih dari 10.000

PR, di samping PR secara pribadi. Mereka mempunyai majalah bulanan bagi para

anggotanya; majalah untuk bidang studi, dan secara teratur ada yang khusus

mengenai PR. Mereka memiliki 4 (empat) kelompok kerja:

1. Cedan, tempat di mana para utusan dari organisasi secara teratur berkumpul.

2. Cedap, PR penasihat

3. Cedie, bagi non-profit organisasi, sebagai tempat pelayanan bagi mereka.

4. Codet, tempat kerja untuk penelitian, training, pendidikan.

Masih ada beberapa organisasi PR yang berasal dari berbagai negara, seperti:

VPRA= Vereniging van Public Relations Adviesbureaus.

NGPR= Nederlanche Genoodschap Public Relations

SUPR= De Studentenvereniging voor Public Relations en Voorlichting (1983

april)

VPRA= Vereniging van Public Relations Adviesbureaus.

Sumber: J.N.A. Groenendijk, G.A. Th. Hazekamp & J. Mastenbroek, Public

Relations en Vooerlichting, Beleid, organisatie en uitvoering, Samson, Alpen aan den

Rijn, Deune, 1990
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J. Code of Conduct IPRA

International Public Relations Association Code of Conduct (adopted in Venice -

May, 1961)

1. Personal and Professional Integrity

It is understood that by personal integrity is meant the maintenance of both high

moral standards and a sound reputation. By professional integrity is meant

observance of the Constitution rules and, particularly the Code as adopted by

IPRA.

2. Conduct towards Clients and Employers

a) A member has a general duty of fair dealing towards his clients or employers,

past and present.

b) A member shall safeguard the confidences of both present and former clients or

employers.

c) A member shall not employ methods tending to be derogatory of another

member's client or employer.

d) In performing services for a client or employer a member shall not accepts fees,

commission or any other valuable consideration in connection with those services

from anyone other than his client or employers without the express consent of his

client or employer, given after a full disclosure of the facts.

e) A member shall not propose to a prospective client or employer that his fee or

other compensation be contingent on the achievement of certain results; nor shall

he enter into any fee agreement to the same effect.

3. Conduct towards the Public and the Media.

a) A member shall conduct his professional activities with respect to the public

interest and for the dignity of the individual.

b) A member shall not engage in practice which tends to corrupt the integrity of

channels of public communication.

c) A member shall not intentionally disseminate false or misleading information.

d) A member shall at all times seek to give a faithful representation of the

organisation which he serves.
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e) A member shall not create announced cause but actually to serve an

undisclosed special of private interest of a member or his client or his

employer, nor shall he make use of it or any such existing organisation.

4. Conduct towards Colleagues

a) A member shall not intentionally injure the professional reputation or practice

of another member. However, if a member has evidence that another member

has been guilty of unethical, illegal or unfair practices, including practices in

violation of this Code, he should present the information to the Council of

IPRA.

b) A member shall not seek to supplant another member with his employer or

client.

c) A member shall co-operate with fellow members in upholding and enforcing

this Code.

K. Kesimpulan

Dengan adanya norma moral, maka norma yang lain mengalah. Maksudnya

norma moral merupakan kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kemandirian moral adalah kekuatan batin untuk mengambil sikap moral

sendiri dan untuk bertindak sesuai dengannya.

Publik

Public
Relations

fungsionari Pemerintah
Kolega
Profesi

Skema ini menunjukkan kode
etik melalui jalan relasi yang
dibentuknya itu bisa diwujud-
kan dan didasarkan pada
moral.

- relasi dengan publik
- relasi dengan kolega

sesama profesi
- relasi dengan peme-
rintah.
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Pengembangan kepribadian adalah suatu usaha individu agar mampu memahami diri

sendiri mengenai minat, hasrat, loyalitas dan integritas tinggi sebagai persiapan untuk

menghadapi tantangan di masa depan dengan proses:

1. Penemuan diri - berfungsi sebagai keseluruhan,

2. Mewujudkan dirinya

3. Mengembangkan perilaku - agar berperan secara aktif.

Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati

bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Kode etik mampu

memberikan sumbangan yang berguna dalam pelayanannya kepada masyarakat.

Etika profesi merupakan norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-

ukuran yang diterima dan ditaati oleh pegawai atau karyawan, berupa peraturan-

peraturan, tatanan yang ditaati karyawan suatu organisasi, diketahui, dilaksanakan,

karena hal tersebut melekat pada status atau jabatannya. Nilai-nilai sebagai faktor

pendukung yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Nilai kepentingan umum

2. Nilai kejujuran, keterbukaan, kebaikan

3. Nilai kesejahteraan

4. Nilai kesopanan, harga-menghargai

5. Nilai diskresi, mampu merahasiakan, daya pikir sehat.

Sikap loyalitas dan integritas dapat ditegaskan dengan seseorang yang

memiliki sikap pintu terbuka. Organisasi di era global harus berkualitas. Sebagai

faktor pendukung, bahwa setiap organisasi harus memiliki etiket, kode etik, dan etika

profesi yang harus membudaya, untuk mewujudkan dan menunjukkan citra yang baik

dan berkualitas. Kalau ini tidak terjadi bagaimana kita mampu bersaing di era global

dalam menghadapi pasar bebas?

Pada tahun 1968 dikeluarkan International Code of Ethics yang didasarkan

pada penjelasan mengenai hukum hak asasi manusia dari USA.

L. Pertanyaan Pendalaman

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan norma moral itu!
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2. Sifat moral dikatakan bukan suatu sifat lahiriah. Kalau itu benar, jelaskan apa sifat

moral yang sebenarnya! Uraikan secara singkat!

3. Beri contoh tingkatan moral yang tinggi secara konkrit!

4. Apa inti dari kemandirian moral? Jelaskan dengan memberi contoh konkrit!

5. Pribadi yang memiliki keberanian moral pada umumnya bagaimana bersikap?

Jelaskan dengan contoh konkrit!

6. Kepribadian dan profesionalisme. Samakah arti dari kedua istilah tersebut?

Jelaskan secara konkrit dan jelaskan inti yang sebenarnya dari istilah tersebut!

7. Sebutkan kriteria umum untuk pengembangan kepribadian dengan penjelasan

singkat!

8. Jelaskan dengan uraian singkat apa pengertian dari kode etik itu!

9. Apakah etika profesi sama dengan norma? Jelaskan pengertian tersebut secara

konkrit!

10. Apakah dalam suatu organisasi etika profesi itu penting? Jelaskan bagaimana itu

sebenarnya!

11. Buatlah skema etika profesi yang lengkap!

12. Kalau kita mencermati skema profesi tersebut, jelaskan apa manfaat etika profesi

organisasi?

13. Nilai-nilai apa saja sebagai faktor pendukung sehingga etika profesi bermanfaat

bagi karyawan maupun organisasi yang bersangkutan. Sebutkan!

14. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pribadi yang memiliki "sikap pintu terbuka".

15. Loyalitas dan integritas saling terkait, bersikap loyal, memikirkan kepentingan

orang lain. Apabila karyawan telah memiliki jiwa tersebut, apa itu artinya bagi

masa depan atau kelangsungan hidup organisasi? Jelaskan bagaimana proses

tersebut sehingga hasilnya bisa bermanfaat bagi organisasi maupun karyawan itu

sendiri!
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KESIMPULAN: PUBLIC RELATIONS DALAM ORGANISASI

1. Peran PR sangat menentukan perkembangan dan kemajuan suatu

organisasi. Dengan sikap saling mempercayai, menumbuhkembangkan

relasi tingkat internal/eksternal, nasional maupun internasional

2. Peran PR penting, untuk memperbaiki hubungan baik dengan publik,

sehingga semakin adanya keterbukaan satu sama lain sikap terbuka perlu

dibudayakan

3. Dengan PR komunikasi timbal balik internal/eksternal sentral. Motivasi

dan partisipasi meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab sehinga

produktifitas meningkat sesuai dengan tujuan organisasi dengan

memperhatikan perkembangan IPEK

4. PR dalam fungsinya berusaha menumbuhkembangkan hubungan baik

antar organisasi dengan publik internal/eksternal

5. PR merupakan pendukung dalam memimpin organisasi dan ikut

menenrukan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Meningkatkan kerjasama dengan kepemimpinan/manajer dan komunitas

organisasi/perusahaan. Semua itu didasarkan pada falsafah PR, sebagai intinya

“mengangkat martabat manusia”. Ini bisa dilaksanakan dengan cara apapun, seperti

memberi senyum dengan wajar, menganggukkan kepala/pada satpan, sehingga dia

tidak dianggap penting. Mengapa teman kerja waktu masuk ruang kerja, tidak

menganggap orang lain bodoh, menempatkam masing-masing orang sesuai dengan

proporsinya dan sebagainya.

Sedangkan unsur-unsur falsafah tersebut didefinisikan sebagai berikut :

Public Relations merupakan falsafah sosial manajemen yang diterapkan pada

kebijaksanaan dan pelaksanaannya melalui interpretasi yang peka atas berbagai

peristiwa, yang berdasarkan komunikasi timbal balik dengan publiknya guna

menumbuhkan saling adanya pengertian dan etikat baik.

Ada empat unsur falsafah dari definisi tersebut.

1. PR merupakan falsafah manajemen yang bersifat sosial

2. PR merupakan perwujudan falsafah tersebut pada kebijakannya
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3. PR merupakan komunikasi dua arah yang menunjang keberhasilan,

kebijakan itu dengan menjelaskan, menginformasikan, mempertahan-kan,

atau memperpromosikannya kepada publik sehingga tercipta saling

adanya pengertian dan etikat baik

4. PR merupakan pendekatan untuk menciptakan opini publik

Sedangkan empat macam unsur pokok PR yang berpengaruh di bidang teori dan

praktek adalah :

1. PR sebagai upaya mempengaruhi kemana individu golongan atau

masyarakat yang menjadi sasaran dengan maksud mengubah pikiran,

pendapat publik, kearah perkembangan yang lebih baik

2. PR ditujukan untuk mendorong atau memajukan usaha-usaha di bidang

ekonomi pencari untung

3. PR dengan menggunakan pengetahuan yang luas dan bijaksana bisa

dipergunakan sebagai alat dalam pencapaian tujuan organisasi (PR

merupakan multisiplin ilmu)

4. Misi PR perlu disampaikan kepada masyarakat (misi yang dimaksud di

sini bukan dalam arti agama). Tujuan tersebut diinformasikan,

dipromosikan, agar masyarakat memperjuangkan tujuan ideal itu, seperti

tujuan pembangunan negara kita ialah ”masyarakat yang adil dan

makumur”, contoh lain : “korupsi harus dilawan dengan berbagai cara

oleh kita semua”.

PENUTUP

Semoga semakin menjadi jelas bahwa PR bukan merupakan “binatang

langka”, tetapi justru merupakan salah satu pendukung dalam memimpin

organisasi/perusahaan. Di sini PR sebagai profesi dan kegiatannya melayani

publiknya dan ikut menentukan tujuan organisasi/perusahaan. Menciptakan,

pengertian, kepercayaan untuk meningkatkan kerjasama yang baik. PR berusaha

menempatkan kepemimpinan manajer dan mengefektifkan serta mengefisienkan

upaya pencapaian tujuan organisasi menjadi kenyataan demi kontinuitas organisasi
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tersebut. dengan demikian publik, PR bersama manajemen secara terus-menerus

mengembangkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan publiknya.

Akhir kata, harapan saya buku ini ada manfaatnya bagi siapa saja yang ingin

menerapkan Public Relations dalam organisasi/perusahaannya. Mengingat PR

merupakan multidisiplin ilmu, buku ini jelas tidak lengkap, menyangkut berbagai

macam ilmu. Disana-sini ada yang sedikit menyangkut perngetahuan lain yang ada

kaitannya dengan Public Relations dan Organisasi, itupun kurang lengkap.

Buku ini saya tulis dengan bahasa yang sangat sederhana dengan harapan bisa

dipergunakan para mahasiswa sebagai faktor pendukung dari mata kuliah yang

terkait. Semoga bermanfaat dan membuka pintu hati untuk menerapkan Public

Relations dalam organisasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari.
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DAFTAR ISTILAH

 Public Relations

 budaya organisasi

 jalan penengah

 komunikasi

 komunikasi timbal balik/feed back

 informasi

 relasi sosial

 martabat manusia

 transparan

 objektif

 jujur

 terbuka

 input

 output

 pendapat

 opini

 kritik

 berkompetisi

 berkolaborasi

 mentalitas

 proses perubahan

 kreatif

 berinisiatif

 inovatif

 eksploratif

 publik internal

 publik eksternal

 relasi
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 perubahan

 penyesuaian

 pola pikir

 pola pandang

 perilaku

 sikap hidup

 etos kerja

 efektif dan efisien

 pragmatis

 mentalitas

 komunikasi personal/pribadi

 komunikasi interpersonal

 komunikasi kelompok

 Metacommunicaty

 simbol

 interaksi

 pemasaran

 publikasi

 reklame

 propaganda

 jurnalistik

 pers

 media

 sumber informasi

 pembicara

 lawan bicara

 good will

 profesi

 imitasi

 sugesti
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 simpati

 aklimatisasi

 akomodasi

 aceptasi

 adaptasi

 analisa

 observasi

 top manajemen

 fungsionaris

 lingkungan

 hipotesa
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