
PUBLIC RELATION 
(DALAM KERANGKA DUNIA PENDIDIKAN) 

Rahmania Utari, S.Pd. 



PUBLIK = MASYARAKAT (?) 

LOBBY = HUMAS (?) 

PERIKLANAN = HUMAS (?) 

PROMOSI =  HUMAS (?) 

PUBLISITAS = HUMAS (?) 



PENGERTIAN HUMAS 

Merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai 

dan menyimpulkan sikap – sikap publik, menyesuaikan 

kebijakan dan prosedur instansi atau organisasi dengan 

kepentingan umum, menjalankan suatu program untuk 

mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat 

 

 

Glen and Denny Griswold  



Kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh 

pengertian, goodwill, kepercayaan, penghargaan 

pada dan dari publik suatu badan khusus atau 

masyarakat pada umumnya 

 

PENGERTIAN HUMAS 

Oemi Abdurrachman M.A.  



Kegiatan untuk mengembangkan opini publik yang positif 

terhadap sesuatu lembaga/badan, publik harus diberi 

penerangan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga 

dengan demikian akan timbul pengertian dan saran 

daripadanya yang harus diperhatikan lembaga bersangkutan 

PENGERTIAN HUMAS 

J.C. Hooftman  



EMPAT UNSUR DASAR HUMAS 

 Humas merupakan filsafat manajemen yang bersifat sosial 

 Humas adalah bagian filsafat dalam pengambilan keputusan 

 Humas adalah tindakan akibat pengambilan keputusan 

 Humas merupakan komunikasi dua arah yang menunjang ke 

arah penciptaan kebijakan, informatif, mempertahankan, dan 

mempromosikan kepada publik sehingga memperoleh 

pengertian dan goodwill. 



PERKEMBANGAN HUMAS 

 Masa primitif  

 Masa Monarki  

 Thomas Jefferson (1807)  

 Masa produksi/revolusi industri  

 Ivy Lee (1921): Kantor Publisitas Parker and Lee 

 Edward Bernays (1923): Buku Crystallizing Public Opinion 

Masa depresi ekonomi (1930): Paul Garret (General Motor 

Corporation) 



HUMAS DALAM PENDIDIKAN 

 Rangkaian pengelolaan yang berkaitan dengan kegiatan hubungan 

lembaga pendidikan dengan masyarakat yang dimaksudkan untuk 

menunjang proses belajar mengajar di lembaga pendidikan 

bersangkutan 

 Aktivitas yang diwujudkan untuk menciptakan kerjasama yang 

harmonis antara lembaga pendidikan (ex.: sekolah) dengan 

publiknya, dengan melalui usaha memperkenalkan lembaga 

pendidikan beserta seluruh kegiatannya kepada masyarakat untuk 

memperoleh simpati dan pengertian mereka. 

 

 



Landasan Pentingnya Humas dalam 

Lembaga Pendidikan  

1. Sebagai sarana sekolah untuk mengenalkan diri kepada 

masyarakat luas tentang apa yang sedang dan akan dikerjakan 

2. Sebagai alat untuk menyebarkan bantuan dari masyarakat 

3. Sebagai sarana untuk memperoleh bantuan dari masyarakat 

4. Untuk sarana membuka diri agar memperoleh kritik dan saran 

5. Memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka naluri untuk 

selalu mengembangkan diri 



Selamat Belajar! 


