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PENDAHULUAN

�TUJUAN PR

�TUGAS PR

�FUNGSI PR�FUNGSI PR



PENGERTIAN HUMAS

� PR adalah mengelola komunikasi antara 

organisasi dg publiknya.

� PR adalah memikirkan, merencanakan, dan 

mencurahkan daya untuk membangun dan 

menjaga saling pengertian antara organisasi menjaga saling pengertian antara organisasi 

dan publiknya.

� Fasilitator proses pemecahan masalah : 

Profesi PR utk membantu pimpinan 

organisasi baik sbg penasehat hingga 

mengambil tindakan eksekusi.

� Teknisi kmunikasi

� Tujuan humas yg akan di capai adalah : 
Tujuan Organisasi. Sebab humas 
dibentuk atau digiatkan guna menunjang 
manajemen yg berupaya mencapai tujuan 
organisasi

Tujuan organisasi yg diperjuangkan olh 

TUJUAN PR

� Tujuan organisasi yg diperjuangkan olh 
manajemen dan ditunjang oleh humas sgt 
bergantung pd sifat organisasi.

� Sifat organisasi dpt berbeda, ttp dlm 
kegiatan humas terdapat kesamaan yaitu: 
upaya membina hubungan harmonis 
antara organisasi dg publik



(lanjutan,.

� Kejelasan sasaran yg dituju oleh kegiatan 

humas karena berkaitan dg teknik 

komunikasi yg akan dilancarkan dan jenis 

media yg akan digunakan.media yg akan digunakan.

� Di humas organisasi2 besar terdapat 

redaktur press release, redaktur majalah 

organisasi, redaktur grafis, juru foto, juru 

kamera vidio, peneliti, juru kliping, 

petugas meja informasi dll.

(lanjutan�)

Menurut BERTRAND R. CANFIELD dlm 

bukunya Public Relations

�Mengabdi kpd kepentingan umum.. 

Artinya : PR membina hubungan yg Artinya : PR membina hubungan yg 

harmonis antara manajer serta stafnya 

dg para karyawan, dan tugas ke luar 

membina hub yg harmonis dg publik
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KETER

AMPIL

AN 

WAWASAN KREATIF : KEMAMPUAN MENGAJUKAN 

PERTANYAAN YG BENAR

SENSITIVITAS DAN KEPEKAAN : MENANGANI 

KARYAWAN BERDASARKAN KAEDAH EMAS 

“PERLAKUKAN ORG LAIN SBGMN ANDA IGN 

DIPERLAKUKAN OLH ORG LAIN 

VISI : BERARTI MAMPU MEMBAYANGKAN MASA 

DEPAN. VISI HRS PUNYA POIN FOKUS.AN 

KOMU

NIKASI

DEPAN. VISI HRS PUNYA POIN FOKUS.

BERBAGI MAKNA: BERKAITAN DG CARA ANDA 

MELIBATKAN ORG LAIN

INTEGRITAS: MRPKAN DASAR RASA PERCAYA DAN 

KEYAKINAN UTK MENJALIN HUBUNGAN.

Lanjutan,

� Memelihara komunikasi yg baik

� Menitik beratkan moral dan tingkah 

laku yg baik

Salah satu tugas PR adh:

�Sebagai sumber informasi

�Sebagai saluran informasi




