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HAND OUT PERKULIAHAN 

 

Kelompok Mata Kuliah :  M P B 

Nama Mata kuliah  :  Hubungan Internal dan Eksternal 

Pertemuan   :  V (Lima) 

Topik/Pokok Bahasan :  Hubungan Eksternal 

Pokok-Pokok Perkuliahan : 

 Pengertian Hubungan Eksternal 

 Tujuan dan Fungsi Hubungan Eksternal 

 Publik Eksternal dan Jenis Hubungan 

Eksternal 

___________________ 

 

HUBUNGAN eksternal adalah sebuah hubungan yang harus dijaga 

oleh perusahaan, baik dengan perusahaan-perusahaan lainnya atau dengan 

publik-publik (masyarakat pada umumnya). Atau secara lebih sederhana bisa 

dikatakan, hubungan eksternal adalah menjalin sesuatu yang baik dengan 

para pihak diluar perusahaan (organisasi) yang berkepentingan dengan 

perusahaan yang dimaksud. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan.  Tapi, 

organisasi tersebut pun harus memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan 

publik. Karenanya, menjalin hubungan dengan publik di luar perusahaan atau 

organisasi adalah hal yang wajib dilakukan, sebab pada dasarnya sebuah 

perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan 

perusahaan lain.  

Menjalin hubungan baik dengan publik internal pada dasarnya 

merupakan dasar untuk menjalin hubungan dengan pihak publik eksternal. 

Melalui hal ini, organisasi diharapkan mampu untuk memahami dan 

merespon harapan-harapan publik eksternalnya.  Berkomunikasi dengan 

publik eksternal tentunya harus dilakukan dengan cara persuasif dan 

informatif. Informasi yang disampaikan harus jujur, teliti, dan berdasar pada 

fakta yang sebenarnya. Secara persuasif komunikasi bisa dikemas secara 

menarik sehingga publik memiliki ketertarikan pula. 
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1) Pengertian Hubungan Eksternal 

Hubungan eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan 

pihak di luar organisasi dengan tujuan untuk menjaga kredibilitas perusahaan 

dan mengupayakan agar publik eksternal perusahaan memberikan opini 

yang positif terhadap organisasi tersebut. Dengan demikian, komunikasi yang 

dilakukan harus bersifat persuasif dan informatif serta memberikan manfaat 

bagi masyarakat atau publik di sekitar organisasi. Adapun publik eksternal 

sendiri merupakan publik yang berada di luar organisasi, baik secara 

geografis maupun administratif. Namun meski publik tersebut tidak ikut 

menentukan kebijakan organisasi, publik eksternal (tetap) menjadi bagian 

dari organisasi yang bertindak sebagai penilai sikap organisasi dan pemberi 

opini terhadap segala tindak-tanduk organisasi.  

Karenanya, mereka harus diberikan penerangan atau informasi untuk 

dapat membina hubungan baik. Sama juga halnya dengan publik internal, 

publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis dan 

karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian yang menjadi 

publik eksternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. 

Dengan adanya publik eksternal ini memberikan konsekuensi pada berbagai 

hubungan bagi masing-masing publik eksternal.  

 

2) Tujuan dan Fungsi Hubungan Eksternal 

Setiap organisasi tentulah memiliki tujuan yang menjadi kesepahaman 

dan kesepakatan semua pihak di dalamnya. Namun, organisasi juga tentunya 

harus memenuhi ekspektasi atau harapan-harapan publik. Karenanya, 

menjalin hubungan dengan publik di luar perusahaan adalah hal yang wajib 

dilakukan, sebab pada dasarnya sebuah organisasi atau perusahaan misalnya 

tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan pihak lain. 

Berkomunikasi dengan publik eksternal sebaiknya dilakukan secara persuasif 

dan informatif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan 

berdasarkan pada fakta yang sebenarnya. Secara persuasif komunikasi bisa 

dikemas secara menarik sehingga publik pun tertarik. 
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Secara garis besar fungsi dari hubungan eksternal dalam proses 

komunikasi organisasi, di antaranya sebagai berikut : 

 Mengiklankan dan mempromosikan produk atau jasa 

 Menciptakan image publik atau citra organisasi 

 Menciptakan opini publik yang relevan dengan kepentingan 

organisasi 

 Memperluas pasar bagi produksinya. 

 Mendapatkan penerimaan (penghargaan) dari masyarakat 

 Memelihara hubungan baik dengan pemerintah 

 Memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion leader 

 Memelihara hubungan baik dengan para pemasok (yang 

berhubungan dengan operasional perusahaan) 

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan demi mencapai rasa simpatik dan 

kepercayaan dari publik dalam masyarakat. Selain hal-hal tersebut, sebagai 

PR, menjaga hubungan baik dengan pihak lain juga memiliki manfaat bagi 

perusahaan seperti meningkatnya bobot kualitas calon pegawai. Jika seorang 

PR berhasil mengangkat citra perusahaannya dengan prestasi, maka 

selanjutnya para pelamar kerja juga akan merasa perlu memiliki kualitas 

tinggi untuk bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki prestasi baik. 

Selanjutnya hubungan eksternal yang baik bisa memberikan 

pemahaman yang baik pula pada masyarakat mengenai produk (baik barang 

maupun jasa) yang perusahaan miliki. Dengan demikian, para konsumen juga 

lebih efektif dalam menggunakan produk-produk perusahaan. Segi lain 

misalnya, dengan menyebarluaskan kegiatan yang berlangsung dalam 

perusahaan, maka para politisi diharapkan bisa benar-benar memahami 

bahwa produk perusahaan tersebut merupakan hal yang positif sehingga 

perusahaan yang bersangkutan terhindar dari peraturan, Undang-Undang, 

dan kebijakan pemerintah yang merugikan. 

Adapun tujuan-tujuan tersebut bisa dicapai melalui media komunikasi 

seperti : 
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 Personal Contact (kontak personal); Yakni mengadakan hubungan 

yang baik dengan para individu yang berhubungan  dengan 

perusahaan 

 Press Release; Yakni dengan selalu menginformasikan secara 

positif kegiatan perusahaan/organisasi melalui media massa 

 Press Relations; Yakni dengan menjalin hubungan yang baik 

dengan media massa. Mengadakan konferensi pers untuk 

menjelaskan kejadian atau masalah di perusahaan yang mendapat 

sorotan bpublik. 

 Publicity and Advertising; Terkadang tidak ada salahnya 

“mengiklankan diri” untuk mendapat perhatian publik 

 Internet, radio, and television; Yakni memanfaatkan fungsi dan 

kekuatan internet, radio maupun televsi sebagai media penyampai 

informasi dan media yang mampu meng-influence komunikan. 

 Presentation; Yakni melakukan presentasi untuk mengenalkan atau 

mengiklankan suatu produk barang tau jasa. 

 Film; Yakni membuat film dokumenter atau film iklan untuk 

disebarluaskan atau diinformasikan pada masyarakat. 

 Menggunakan media komunikasi dan informasi; Yakni seperti 

brosur, kalender, stiker untuk promosi. 

 

3) Publik Eksternal dan Jenis Hubungan Eksternal 

Publik Eksternal merupakan yang berada di luar organisasi, instansi, 

dan atau perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk 

dapat membina hubungan baik. Sama halnya dengan publik internal, maka 

publik eksternal juga menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis dan 

karakter dari organisasi yang bersangkutan.  Dengan demikian maka yang 

menjadi public kesternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi 

lainnya. Adapun yang masuk dalam kategori publik eksternal ini di antaranya 

sebagai berikut : 

1.  Publik Pers (Press Public) 

2.  Publik Pemerintahan (Government Public) 
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3.  Publik Masyarakat Sekitar (Community Public) 

4.  Publik Rekanan/Pemasok (Supplier Public) 

5.  Publik Pelanggan (Costumer Public) 

6.  Publik Konsumen (Consumer Public) 

7.  Publik Bidang Pendidikan (Educational Public) 

8.  Publik Umum (General Public) 

 

Sedangkan jenis hubungan yang dilakukan oleh publik eklsternal 

tersebut, antara lain : 

 

1) Press Relations (Hubungan dengan Pers) 

Hubungan dengan media dan pers merupakan sebagai alat, 

pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan 

publisitas berbagai kegiatan program kerja atau untuk kelancaran aktivitas 

komunikasi humas dengan pihak publik.  Dengan hubungan baik dengan 

media dan pers, perusahaan bisa mengontrol, mencegah, dan meminimalisir 

pemberitaan negatif atau salah tentang perusahaan di media massa. 

Prinsipnya Press Relations adalah membina hubungan baik dengan orang-

orang pers.  

Di samping membina, seorang PRO juga harus mengatur dan 

mengembangkan hubungan baik dengan pers tersebut, misalnya dapat 

dilakukan melalui kontak formal dan kontak informal. Bentuk hubungan 

melalui kontak formal antara lain konfrensi pers, wisata pers (press tour), 

taklimat pers (press briefing), dan resepsi pers. Sedangkan bentuk hubungan 

melalui kontak informal antara lain keterangan pers, wawancara pers, dan 

jumpa pers (press gathering).  

Seorang PRO harus mempunyai hubungan yang baik dengan pers, 

sebab pers ini mempunyai peranan penting dalam kemajuan dan 

perkembangan perusahaan/instansi yang menyangkut pemberitaan, baik 

negatif maupun positif.  Jadi pers merupakan kunci kesuksesan dari kegiatan 

public relations suatu perusahaan. Adapun bentuk hubungan pers, di 

antaranya : 
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 Press Release 

 Press Conference 

 Press Room 

 Press Tour 

 Press Reception 

 

2) Government Relations (Hubungan dengan Pemerintah) 

Hubungan yang baik dengan pemerintah bisa memudahkan 

perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan yang akan diambil dengan 

kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan tersebut terwujud sesuai 

dengan aturan pemerintah dan tidak melanggar hukum. Kegiatan Public 

Relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jawatan-

jawatan resmi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Adapun 

bentuk hubungan Government Relations, antara lain : 

 Memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, pemerintah 

daerah atau kota. 

 Pengiriman agenda bagi instansi-instansi pemerintah terkait. 

 Mengadakan kegiatan kesenian, olah raga, mensponsori kegiatan 

baik dalam konteks nasional maupun internasional dalam rangka 

mengharumkan nama bangsa. 

 Mengundang pejabat pemerintah untuk meresmikan suatu acara 

perusahaan. 

 Melakukan kegiatan lobby secara baik dengan pihak pemerintah 

untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. 

 

3) Community Relations (Hubungan dengan Komunitas) 

Membina hubungan dengan komunitas merupakan wujud kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Hal ini juga dapat 

diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada komunitas. Yang 

dimaksud dengan komunitas di sini adalah masyarakat sekitar atau 

masyarakat setempat/tetangga. Dengan begitu perusahaan menunjukan 
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tidak hanya sekedar mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut 

peduli dan mau berbagi apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan 

yang merupakan milik bersama. Hubungan dengan komunitas ini seringkali 

diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility.  (CSR).  

Adapun bentuk hubungan atau kegiatan Community Relations yang 

dalam dilakukan PRO dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan 

baik dengan masyarakat setempat, yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan perusahaan, di antaranya : 

 Memberikan beasiswa bagi yang memerlukan khususnya bagi 

masyarakat sekeliling perusahaan. 

 Mendirikan sekolah-sekolah dalam usaha menggalakan pendidikan. 

 Mendirikan asrama-asrama bagi mereka yang memerlukan 

 Mendirikan tempat ibadah. 

 Mengadakan pembagian makanan, dan lainnya. 

 

4) Supplier Relations (Hubungan dengan Rekanan/Pemasok) 

Ini merupakan bentuk kegiatan Public Relations dalam rangka 

mengatur dan memelihara hubungan dengan para investor agar segala 

kebutuhan organisasi/perusahaan/instansi dapat diterima dengan baik, dan 

tidak mengalami hambatan dalam distribusi barang atau jasa yang menjadi 

core bussines nya. 

 

5) Costumer Relations (Hubungan dengan Pelanggan) 

Membina hubungan baik dengan pelanggan, dilakukan agar dapat 

meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan terhadap produk dan 

perusahaan itu sendiri. Menurut Seitel (2001:455) tujuan hubungan 

konsumen antara lain : 1) Mempertahankan pelanggan lama, 2) Menarik 

pelanggan baru, 3) Memasarkan/memperkenalkan produk atau jasa baru, 4) 

Memudahkan penanganan keluhan pelanggan, dan 5) Mengurangi biaya. 

Kegiatan hubungan publik ini dilakukan dalam rangka mengatur dan 

memelihara hubungan baik dengan para pelanggan agar produk yang dibuat 

dapat diterima dengan baik oleh para pelanggan. Salah satu kegiatan 
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mengadakan hubungan baik dengan pelanggan yaitu dengan pelayanan 

melalui iklan, karena disamping mempromosikan hasil produksi perusahaan 

yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan juga ada 

keuntungannya bagi pihak pelanggan, yakni merupakan input tentang 

bagaimana barang tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika 

pelanggan menggunakan produk barang tersebut. 

Selain itu, hubungan dengan pelanggan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara lainnya, semisal plant tour, film, pameran, publisitas, brosur, 

dan special events. Sedangkan kegiatan hubungan dengan pelanggan dapat 

dilakukan dalam bentuk atau dengan cara, seperti : 

 Memberikan ucapan selamat hari raya kepada pelanggan. 

 Memberikan ucapan hari-hari penting kepada pelanggan. 

 Pemberian kalender 

 Pemberian buku telepon 

 Melakukan publisitas 

 Memberikan informasi kegiatan periklanan 

 Memberikan potongan harga, dan lainnya. 

 

6) Consumer Relations (Hubungan dengan Konsumen) 

Para customer atau konsumen ini merupakan salah satu aset berharga. 

Konsumen merupakan sumber penjualan ulang, testimonial dan acuan. 

Sebuah Customer Relations dapat tertuang dalam kegiatan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen. Dalam pelayanan inilah konsumen dapat 

merasakan sebuah kegiatan langsung dan nyata atas perhatian dan 

penghargaan kepada mereka atas berlangsungnya sebuah perusahaan. 

 

7) Educational Relations (Hubungan dengan Bidang Pendidikan) 

Kegiatan hubungan publik dengan bidang pendidikan ini dilakukan 

dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan lembaga-

lembaga pendidikan, misalnya : 

 Memberikan sumbangan dana untuk pendidikan. 

 Memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah. 
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 Memberikan beasiswa. 

 Menjadi bapak asuh bagi siswa berprestasi, dan lainnya. 

 

8) General Relations (Hubungan dengan Umum)  

Mengatur dan membina hubungan baik dengan publik umum 

sehingga produk barang atau jasa dari perusahaan dapat menjadi 

perhatiannya dan selanjutnya publik umum ini dapat menjadi konsumen atau 

pelanggan. 

 

_________________________ 
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