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DEFINISI HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan masyarakat (humas) adalah upaya yang 
sengaja, direncanakan, dan dilakukan terus menerus 
untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian 
antar organisasi dengan publiknya

Institute of Public Relations, UK



Humas

Fungsi manajemen yang mengevaluasi perilaku publik,

Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi 
dengan interes publik

Melaksanakan program tindakan (komunikasi) untuk 
mendapatkan pemahaman dan pengertian publik

Denny Griswold, uitgever van Public Relations News, NY



Fungsi Humas Krusial

 Fungsi Humas sangat krusial di sebuah organisasi atau lembaga

 Hubungan yang baik dengan publik menjadi atmosfer yang baik bagi kemajuan 
organisasi

 Meliput kegiatan di semua unit

 Meliput kegiatan di luar yang berkaitan dengan kehumasan

 Melakukan koordinasi dengan reporter dan kontributor di unit kerja

 Mengedit berita yang masuk ke humas sebelum diupload ke website, dan media 
cetak internal dan eksternal

 Koordinasi dengan media elektronik tentang liputan kegiatan di kampus atau
organisasi



INDUSTRI MEDIA

 Media merupakan alat yang penting dalam suatu sistem
kemasyarakatan.

 Industri media massa memang menjanjikan. Melalui media, dari hal
personal hingga kelembagaan, mereka dapat menyalurkan ekspresi
bahkan membangun citra ORGANISASI kepada khalayak. 

 Bentuk media massa pun kian berkembang. Peran dan fungsi media 
massa menjadi kebutuhan penting dalam komunikasi manusia. 



 Peran dan fungsi media massa digunakan untuk menyampaikan
berbagai tujuan dan urusan banyak pihak.

 Media memberikan pendidikan dan informasi berdampingan. 
Media memberikan pendidikan dalam berbagai mata pelajaran
kepada orang-orang dari semua tingkatan.



Macam-macam Media

 Dewasa ini media online 

menguasai percepatan

informasi ke masyarakat. Selain

media online, televisi, radio, dan

media cetak masih diminati

masyarakat.

 Selain itu, media sosial juga

menjadi alternatif untuk

menyampaikan informasi



PENTINGNYA JUMPA PERS

 Konferensi Pers, adalah acara media 

khusus untuk memberitahukan, 

mengumumkan kegiatannya, baik yang 

sudah maupun yang akan dilakukan.

 Tujuan utama konferensi pers adalah
untuk menyampaikan pernyataan

(statement) atau suatu informasi oleh

organisasi atau individu di mana sumber

berita (narasumber) mengundang

wartawan dan perwakilan media massa

dengan mengundang media massa agar 
datang dan meliput dengan harapan

berita akan disiarkan seluas-luasnya. 



 Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran

dan pengetahuan khalayak sasaran.



Informasi yg disampaikan pada konferensi

pers umumnya mencakup :

Menyampaikan kinerja
perusahaan

Untuk menyangkal gosip
atau berita miring

Mempromosikan info 
produk terbaru

Menyampaikan
peningkatan layanan
baru



Hal Penting Diperhatikan saat
Konferensi Pers/Jumpa Pers:

 Hargailah waktu wartawan. Jangan menunda waktu yang sudah
dijadwalkan atau ditentukan untuk jumpa pers, sehingga terjadi
ngaret-nya acara.

 Jangan mengundang wartawan secara mendadak karena umumnya
wartawan telah mempunyai jadwal kerja yang padat. Kecuali ketika
kita mengundangnya untuk kasus-kasus besar yang sangat
mendesak.

 Datangkanlah orang yang mempunyai kredibilitas sehingga
menambah mutu acara jumpa pers.



Jangan “mengusir” wartawan yang datang tidak diundang
sejauh dia benar-benar membutuhkan informasi untuk
berita.

Hindari pula acara jumpa pers pada hari libur.

Jangan mengundurkan waktu cuman sebab ada wartawan
yang belum datang karena dapat memunculkan kesan
PENGANAKEMASAN media tertentu.



 Wartawan paling suka acara jumpa pers
pagi hari dan kurang menyukai jumpa
pers sore atau malam hari, karena sore 
atau malam hari energi wartawan telah
terkuras untuk bekerja dari pagi sampai
sore hari.

 Hindari acara jumpa pers yang jaraknya
amat jauh. Selenggarakanlah di lokasi
yang strategis dan mudah dijangkau dari
seluruh penjuru kota.



Bila ingin suasana yang santai, jumpa pers dapat pula 
di rumah makan atau tempat rileks lainnya sambil
makan siang.

Sediakan bahan-bahan atau data tertulis sebagai
pelengkap tulisan atau berita yang akan ditulis
wartawan. Apakah itu proposal, brosur, rilis, dan lain-
lain.

Hindarilah jumpa pers satu arah. Berilah peluang
wartawan untuk bertanya.



Hindari respons “No Comment” dalam

perbincangan, karena jawaban ini

mengesankan pembetulan dari pernyataan

wartawan.

Jangan heran seandainya dalam peluang ini

wartawan akan bertanya pula seputar materi

lain di luar materi yang dijumpaperskan.



Efek pemanfaatan media massa

Efek afektif,yakni berkenaan dengan timbulnya perubahan
pada apa yang dinikmati, disenangi, atau dibenci siswa.

Efek behavioral,yakni berhubungan pada perilaku nyata
yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan
kegiatan, atau kebiasaan berperilaku

Efek kehadiran media massa,yakni menyangkut pengaruh
keberadaan media massa secara fisik.

Efek kognitif,yakni mengenai terjadinya perubahan pada
apa yangdiketahui, difahami, atau dipersepsi siswa.



PRESS RELEASE YANG BAIK

Pembuatan press release (siaran pers) ialah salah satu
aktivitas yang kerap kali tak dieksekusi dengan bagus oleh
pebisnis atau penggiat startup. 

Meskipun siaran pers sangat penting untuk membentuk
produkmu dikenal oleh publik. Pendekatan permulaan
terhadap media juga biasanya berawal dari siaran pers.

Perusahaan besar lazimnya mempunyai divisi tersendiri
buat menangani relasi dengan pihak luar, atau
menyerahkan urusan press release pada pihak ketiga. 



Prinsip-prinsip Penerbitan Press Release

Signifikan atau unik

Faktor paling penting dari sebuah berita ialah konten
berita itu sendiri. 

Media mau berita menarik yang dapat mendatangkan
pembaca, dan buat menjadi menarik, sebuah berita
seharusnya terlihat dibandingi ratusan bahkan ribuan
berita lain tiap harinya. 



Relevan dengan pembaca

 Tiap-tiap media yang sudah mempunyai audiens biasanya memiliki
fokus bidang yang cocok dengan audiens tersebut. 

 Pada praktiknya, banyak juga siaran pers yang dikirim via email blast 
ke sebanyak mungkin media tanpa memandang relevansinya. 

 Metode seperti ini sudah cukup lumrah dan boleh diaplikasikan, 
tetapi alangkah baiknya kalau mengirimkan pesan yang lebih
personal dan terkustomisasi.



Memberi nilai tambah

 Saat menulis siaran pers, tujuaN tentu telah jelas, yakni
mempromosikan produk UNIVERSITAS. Namun seharusnya hati-hati
supaya bahasa yang digunakan tidak terlalu “NGIKLAN” (hard sell). 
Siaran pers bukanlah slot iklan

 Ketimbang terpaku membanggakan produk, ubahlah penekanan
penulisanmu menjadi lebih mengutamakan pembaca. 



Perlakukan seperti artikel

 Sesudah memahami berita seperti apa yang disukai media, selanjutnya
seharusnya memikirkan teknis penulisan itu sendiri. Secara singkat, waktu
menulis siaran pers, anggaplah bahwa sedang menulis artikel.

Buat artikel yang sesuai copy-paste

 Anggaplah bahwa hasil akhir tulisan rilis itulah yang nantinya akan
diterbitkan, tanpa perubahan sedikit pun.

 Memang tak semua melaksanakan, akan tetapi terdapat media yang 
menerbitkan siaran pers langsung copy-paste dari teks sumbernya. 

 Jadi pastikan konten tulisan siap terbit, komplet dengan judul yang padat
dan menarik perhatian. 



Hemat jargon dan kata sifat

 Gampang sekali untuk terjebak pada beraneka macam kata sifat
positif waktu kita mempromosikan produk. 

 Sebuah rilis setiap pengirim berharap masyarakat tahu bahwa
produk yang ditawarkan “bagus”, “inovatif”, dan sebagainya. 
Namun terlalu banyak kata sifat akan membentuk press release 
menjadi terlalu hard sell. 

 Lebih bagus hindari kata sifat, akan tetapi gunakan fakta, data, serta
angka untuk menonjolkan kualitas yang dimiliki. Media benar-
benar menyukai angka-angka.



Gunakan pernyataan langsung

 Pernyataan langsung ialah hal yang opsional, tapi mampu
menghasilkan berita terasa lebih berbobot serta kredibel. 

 Meskipun cuman satu atau dua kalimat, sempatkanlah meminta
pejabat penting di perusahaan untuk membuat pernyataan dalam
siaran pers.

 Contoh: Rilis tanpa menyertakan narasumber



Mudahkan akses multimedia

 Menyediakan materi multimedia bukanlah suatu kewajiban. Lagi
pula tak seluruh media mencantumkan gambar atau video di artikel
beritanya. 

 Akan tetapi ini bisa sungguh-sumgguh membantu buat
meningkatkan kecepatan publikasi siaran pers.

Sediakan foto atau gambar siap digunakan

 Foto atau gambar sangat penting dalam siara pers. Sertakan gambar
menggunakan resolusi yang cukup tinggi di siaran pers, namun tak
terlalu berlebihan. 



Sebaliknya, bila terlalu kecil atau buram, gambarmu tidak
bisa dipakai.

Usahakan Gambar yang digunakan memiliki resolusi 720p 
atau 1080p dan aspect ratio 16:9 adalah ukuran yang 
ideal. 

Gambar dengan bentuk vertikal itu sebetulnya kurang
baik, tapi sulit dihindari (screenshot aplikasi smartphone 
biasanya vertikal). 

Jadi usahakan saja agar ukuran vertikalnya tidak terlalu
panjang.



Contoh Foto Rilis √



FOTO VERTIKAL



Membuat Judul Konten yang Menarik 

Gunakan Formula 4U untuk Judul

Tidak ada headline yang benar atau salah, tetapi memang
ada jenis headline yang sudah terbukti bekerja. 

Dengan mengikuti formula yang mirip, judul yang dibuat
bisa mendorong orang-orang untuk mengklik konten dan
membacanya. 

Melanie Duncan, seorang blogger, membuat formula 4U. 
Formula ini dipercaya dapat mendorong pengunjung
website untuk membaca konten Anda sampai selesai.



 USEFUL

 Coba pikirkan headline seperti apa yang akan Anda klik ketika Anda
sedang melihat news feed Anda. Salah satu jenis judul artikel yang 
akan di-klik biasanya adalah artikel yang menawarkan sesuatu yang 
bermanfaat untuk Anda.

 Judul ini harus mengidentifikasi sebuah masalah dan menawarkan
solusi. Begitu juga dengan isi artikelnya.

 Poin ini bisa digunakan baik oleh perusahaan yang menawarkan
produk maupun jasa. Kedua-duanya memang bisa membantu
penggunanya untuk menyelesaikan masalah. Biasanya jenis artikel
yang memiliki headline seperti ini adalah artikel-artikel how-to dan
listicles.



 URGENT

 Salah satu cara menarik

perhatian pembaca adalah

dengan membuat headline 

yang membuat nuansa

urgent. Dengan nada judul

yang penting, orang-orang 

biasa akan lebih tertarik

untuk klik pada artikel itu. 

 Mereka pasti tidak mau

ketinggalan berita-berita

yang sedang ramai

dibicarakan, membantu, 
dan informatif.



UNIQUE

Orang-orang senang membaca

sesuatu yang unik. Biasanya

sesuatu yang unik dapat

langsung menarik perhatian

seseorang dan membuat

mereka ingin mengklik artikel

tersebut. Kebanyakan website 

menggunakan plesetan kata-

kata di judul mereka untuk

menarik perhatian. Salah satu

website yang memiliki judul-

judul unik adalah Buzzfeed.



Ultra-Specific

Judul-judul artikel yang 
menggunakan angka. 

Judul artikel seperti inilah
yang dimaksud dengan ultra-
specific. 

Pembaca akan tahu pasti apa
yang akan mereka dapatkan
jika mereka mengklik artikel
ini.









TENTANG PENULIS

 BUDI CAHYONO lahir di Semarang, 15 November 1979. Mengenal dunia jurnalistik sedari
kecil. Menjadi bagian Suara Merdeka pada 2004, mengawalinya sebagai layoutman di 
koran terbesar di Jawa Tengah.

 Pada 2007 berkesempatan menapaki karier jurnalistik setelah melalui proses panjang, 
seleksi, pendidikan, dan pelatihan di Suara Merdeka.

 Awal ditugaskan jadi wartawan di Kabupaten Jepara hingga 2010. Tiga tahun di Jepara, 
dua penghargaan prestisius disabetnya menjadi wartawan terproduktif Suara Merdeka 
pada 2009 dan 2010.

 Melihat potensinya, Redaksi mempromosikan menjadi redaktur olahraga selama 10 bulan.

 Setelah itu, Redaksi mempromosikan dirinya menjadi Kepala Biro (Kabiro) Kantor 
Perwakilan Suara Merdeka Surakarta (2011-2014). Setelah dari Suara Merdeka, Budi ingin
tantangan baru di dunia pertelivisian.

 Posisi pemimpin redaksi TA Media Grup menjadi pijakan karier berikutnya selama dua
tahun (2015-2017). Pada waktu itu dirinya juga didapuk menjadi Head Media Officer Persis 
Solo (2017-2018).

 Kini, alumni SMA 5 Semarang dan Unika Soegijapranata tersebut menjadi bagian dari
jaringan Ayo Media Network yang bertugas sebagai Redaktur Ayosemarang.com. 


