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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori dan Konsep 

1. Pemahaman tentang Strategi 

Dalam membahas perkataan “strategi” sulit untuk dibantah bahwa 

penggunaanya diawali dari dan populer dikalangan militer. Di lingkungan 

tersebut penggunaannya lebih dominan dalam situasi peperangan, sebagai 

tugas seorang komandan dalam menghadapi musuh, yang mengatur cara 

atau taktik untuk memenangkan peperangan. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan strategi dalam peperangan adalah pengaturan cara untuk 

memenangkan peperangan. Disamping itu secara lebih bebas perkataan 

“strategi” sebagai teknik dan taktik dapat juga diartikan sebagai “kiat” 

seorang komandan untuk memenangkan peperangan yang menjadi tujuan 

utamanya.1 

Strategi adalah kerangka yang membimbing dan mengendalikan 

pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah suatu organisasi 

perusahaan. Sedangkan menurut Drucker dalam bukunya Barlian yang 

kutip oleh Akdon strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (doing 

the rings things).2 Sejalan dengan pendapat Clausweitz dalam bukunya 

Wahyudi sebagaiman yang dikutip Akdon bahwa “strategi merupakan 

suatu seni yang digunakan dalam pertempuran untuk memenangkan 

                                                           
1
 Akdon, Strategic Management for Educational Management (Bandung: Alfabeta, 2006), 2. 

2
Ibid, 3. 
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perang”.3 Skinner “strategik merupakan filosofi yang berkaitan dengan alat 

untuk mencapai tujuan.  

Menurut Rosady Ruslan, strategi humas dibentuk melalui dua 

komponen terkait erat, yakni komponen sasaran dan komponen sarana. 

Komponen sasaran umumnya adalah publik yang mempunyai kepentingan 

yang sama. Sasaran umum tersebut dipersempit lagi melalui upaya 

segmentasi yang dilandasi “seberapa jauh sasaran itu menyandang opini 

bersama (common opinion), potensi polemik, dan pengaruhnya bagi masa 

depan lembaga yang menjadi perhatian sasaran khusus”. Maksud sasaran 

khusus disini adalah yang disebut publik sasaran (target public). 

Sedangkan untuk komponen sarana berfungsi untuk mengarahkan ketiga 

kemungkinan tersebut tadi kearah posisi atau dimensi yang 

menguntungkan.4 

2. Pemahaman tentang Humas 

Pada zaman sekarang ini kita sering mendengarkan kata 

“Hubungan Masyarakat/Humas” dengan istilah yang lebih populer “Public 

Relation atau PR” Meskipun demikian hubungan masyarakat di beberapa 

negara terutama negara-negara yang sedang berkembang belum 

mempunyai arti yang sangat penting dalam kelancaran roda lembaga atau 

organisasi. Hal ini dikarenakan, hubungan masyarakat (Humas) di negara 

berkembang baik dari segi ilmu maupun dari segi profesi masih amat baru.  

                                                           
3
Ibid. 

4
Rosady Ruslan,  Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations (Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 135. 
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Di negara-negara maju telah banyak diterbitkan literatur yang 

menjelaskan pengertian public relations, terutama Amerika Serikat, yang 

masing-masing mengetengahkan definisinya dengan pendekatan disiplin 

ilmu yang berbeda. Sampai awal dekade 1970-1980 tercatat tidak kurang 

dari 2000 definisi public relations yang dapat dijumpai dalam buku-buku 

serta majalah ilmiah, sejak pengetahuan itu diakui sebagai profesi.5 

Beberapa pengertian humas adalah sebagai berikut; Cristian dalam 

Bonar mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah suatu usaha sadar 

untuk mempengaruhi orang terutama melalui komunikasi, guna berfikir 

baik terhadap suatu organisasi menghargainya, mendukungnya dan ikut 

simpati bersamanya jika mendapat tantangan dan kesukaran.6 Selanjutnya 

Intitute of Public Relations Inggris menjelaskan humas adalah kegiatan 

yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan berlangsung secara 

kesinambungan untuk membina dan mempertahankan saling pengertian 

antara organisasi dan masyarakat.7 

Humas atau dalam istilah lain lazim disebut sebagai Public 

Relations, adalah salah satu bagian dari upaya membentuk dan memelihara 

relasi yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. 

Keberhasilan atau kegagalan public relations bergantung bagaimana kiat 

membentuk dan memelihara relasi Strategi Public Relations tersebut.8 

                                                           
5
Scott M. Cutlip, dkk,  Effective Public Relations, Merancang dan Melaksanakan Kegiatan 

Kehumasan   Dengan Sukses (Jakarta: PT Indeks, 2000), 3. 
6
S.K. Bonar, Hubungan Masyarakat Modern (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 12. 

7
Frank Jefkins,Hubungan Masyarakat (Jakarta: PT Intermasa, 1992), 1. 

8
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan 

Islam (Jakarta: Erlangga, 2007), 32. 
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Scott Cutlip mendefinisikan public relations sebagai fungsi 

manajemen yang membentuk dan memelihara relasi yang saling 

menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Keberhasilan atau 

kegagalan public relations ini tergantung bagaimana membentuk dan 

memelihara relasi yang saling menguntungkan itu.9Pendapat lebih lugas 

tentang difinisi humas dikemukakan oleh Hadari Nawawi dalam B. 

Suryosubroto, humas adalah kegiatan melakukan publisitas tentang 

kegiatan organisasi yang patut diketahui oleh pihak luar secara luas.10 

Dari pendapat-pendapat diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan 

bahwa hubungan masyarakat adalah kegiatan yang sengaja dilakukan, 

direncanakan dan berlangsung secara terus menerus atau 

berkesinambungan dari suatu badan atau organisasi dalam mengadakan 

dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dengan 

memberi penerangan yang secukupnya dengan kebijakan serta tindakan 

agar masyarakat memberikan pengertian, kepercayaan, dan dukungan. 

Juga bisa ditarik kesimpulan bahwa humas adalah bentuk kegiatan dan 

komunikasi yang dibangun antar lembaga dengan masyarakat, dimana 

hubungan yang dibangun tersebut bertujuan untuk menggali informasi, 

menyampaikan informasi, bahkan mempengaruhi. 

 

 

 

                                                           
9
Frank Jefkins, Public Relations, terj. Aris Munandar (Jakarta: Erlangga, 1992), 32. 

10
B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Di Sekolah, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), 156. 
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a. Fungsi dan Peran Humas 

Humas memiliki beberapa fungsi, menurut pakar humas internasional 

Cutlip & Centre and Canfield dalam Rosady Ruslan humas memiliki 

fungsi sebagai berikut: 

1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan 

bersam melalui fungsi melekat pada manajemen lembaga atau 

organisasi. 

2) Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 

3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, 

persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan organisasi yang 

diwakilinya atau sebaliknya. 

4) Melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran 

kepada pemimpin manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 

5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus 

informasi, publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke 

publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua 

belah pihak.
11

 

Menurut Edward L. Bernays dalam Rosady Ruslan adatiga fungsi 

utama humas atau PR, yaitu: 

1) Memberikan penerangan kepada masyarakat. 

                                                           
11

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations & Media Komunikasi.(Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2005), 19. 
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2) Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan secara 

langsung. 

3) Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu 

organisasi sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau 

sebaliknya.12 

Adapun Fungsi humas menurut Onong Uchjana yaitu: 

1) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan public 

intern dan public ektern. 

2) Menciptakan kombinasi dua arah dengan menyebarkan informasi 

dari organisasi kepada public dan menyalurkan opini public 

kepada organisasi. 

3) Melayani public dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum.13 

Sedangkan peran humas menurut Zulkarnain Nasution adalah 

sebagai berikut: 

1) Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi 

secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung 

(melalui media pers) kepada pemimpin lembaga dan publik intern 

(dosen atau guru, karyawan, dan mahasiswa atau siswa). 

2) Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan 

dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas 

bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan 

                                                           
12

Ibid, 18. 
13

Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat, Suatu Studi Komunikologis (Bandung: Pt 

Remaja Rosdakarya, 2002), 94. 
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publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers, dan 

promosi. 

3) Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga 

pendidikannya.14 

Menurut Zulkarnain Nasution ada tiga alasan yang mendasar 

pentingnya peran humas pada lembaga pendidikan ke depan, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Pengelolaan lembaga pendidikan masa yang akan datang semakin 

otonom, sehingga pimpinan selalu menghasilkan kebijakan yang 

terkait dengan kelembagaannya. Dalam hal ini diperlukan suatu 

bagian yang dengan intensif dan terprogram mensosialisasikan 

kebijakan tersebut kepada masyarakat baik di tingkat internal 

maupun eksternal. 

2) Persaingan yang sehat dan dinamis antar sesama lembaga pendidikan 

dalam merebut animo calon mahasiswa/siswa untuk menimba ilmu 

di lembaga pendidikan tersebut, sehingga dituntut agar diperlukan 

unit kerja yang mengelola dan memberi informasi dengan citra yang 

positif. 

3) Perkembangan media massa di daerah semakin meningkat, baik 

media televisi swasta lokal (daerah), radio maupun media cetak, 

khususnya, yang sudah pasti selalu mencari informasi yang aktual di 

perguruan tinggi, untuk itu perlu membina hubungan yang harmonis 

                                                           
14

 Nasution, Manajemen Humas…, 23. 
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dengan media massa tersebut agar informasi atau berita-berita 

tentang lembaga pendidikan selalu baik dan positif.15 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan humas di 

lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: 

1) Humas di lembaga pendidikan berperan mengidentifikasi dan 

menganalisis opini yang berkembang baik di dalam lembaga 

pendidikan maupun di masyarakat. 

2) Humas di lembaga pendidikan berperan sebagai penghubung 

komunikasi antara pihak sekolah/lembaga pendidikan dengan 

masyarakat/publik. 

3) Humas di lembaga pendidikan berperan membina hubungan yang 

harmonis antara publik intern, publik ekstern dengan media masa 

sehingga dapat menciptakan dan membangun citra dan reputasi yang 

positif. 

Pelaksanaan fungsi dan peran humas seperti yang diuraikan diatas 

dapat dilakukan dengan komunikasi. Dalam melakukan komunikasi, 

bagian humas pendidikan harus mampu mengkomunikasikan keadaan 

internal dengan baik kepada pihak eksternal dan ini bisa merupakaani 

bentuk publikasi ataupun promosi terhadap jasa pendidikan yang 

ditawarkan. 

 

 

                                                           
15

Ibid., 29. 
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b. Tujuan Hubungan Masyarakat (Humas) 

Menurut Sianipar dalam Ngalim Purwanto tujuan humas 

pendidikan yang ada di sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari 

dua sisi yaitu kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu 

sendiri. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan 

penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk: 

1) Memelihara kelangsungan hidup sekolah. 

2) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. 

3) Memperlancar proses belajar mengajar. 

4) Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan  

 dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.16 

Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, 

tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah adalah untuk: 

1) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama 

dalam bidang mental-spiritual. 

2) Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi oleh masyarakat. 

3) Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. 

4) Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin 

meningkat kemampuannya.17 

Secara lebih konkret lagi, tujuan diselenggarakannya hubungan 

sekolah dan masyarakat adalah: 

                                                           
16

M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), 189. 
17

Ibid., 189. 
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1) Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat. 

2) Mendapatkan dukungan dan bantuan morel maupun finansial yang 

diperlukan bagi perkembangan sekolah. 

3) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan 

pelaksanaan program sekolah. 

4) Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. 

5) Mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan 

sekolah dalam mendidik anak-anak.18 

   Tujuan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang 

esensial, yaitu sebagai berikut: 

1) Untuk mendapatkan umpan balik(feedback) dari masyarakat atas 

kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga. 

2) Untuk menunjukkan transparasi pengelolaan lembaga pendidikan 

sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. 

3) Untuk mendapatkan dukungan riil dari masyarakat terhadap 

kelangsungan lembaga pendidikan. 

Beberapa pemaparan di atas menujukkan bahwa tujuan dari humas 

adalah apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh humas di suatu 

lembaga pendidikan.19 

 

 

                                                           
18

Ibid. 
19

Qomar, Manajemen…, 184. 



26 
 

 

 

c. Ruang Lingkup dan Sasaran Hubungan Masyarakat (Humas) 

Ruang lingkup pekerjaan humas dalam sebuah lembaga secara 

garis besar adalah sebagai berikut: 

1) Publication and Publicity, yaitu mengenalkan lembaga kepada 

publik. Misalnya membuat tulisan yang disebarkan ke media, news 

letter, artikel, dan press release.  

2) Events, mengorganisasi event atau kegiatan supaya membentuk citra. 

3) News, pekerjaan seorang humas adalah menghasilkan produk-produk 

tulisan yang sifatnya menyebarkan informasi kepada publik, seperti 

press release, news release, dan berita.  

4) Community Involvment, humas harus membuat program-program 

yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan komunitas atau 

masyarakat sekitarnya.  

5) Identity-Media, merupakan pekerjaan humas dalam membina 

hubungan dengan media (pers). Media adalah mitra kerja abadi 

humas. Media butuh humas sebagai sumber berita dan humas butuh 

media sebagai sarana penyebar informasi serta pembentuk opini 

publik.  

6) Lobbying, keahlian dalam lobbying dan negosiasi dibutuhkan pada 

saat terjadi krisis manajemen untuk mencapai kata sepakat diantara 

pihak yang bertikai.  
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7) Social Investment, pekerjaan humas untuk membuat program-

program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan 

sosial.20 

 Adapun segmen atau sasaran program humas bagi sekolah dapat 

dibagi menjadi dua sasaran: 

1) Segmen intern yang meliputi: peserta didik, karyawan, guru, kepala 

sekolah, dan pengurus yayasan. 

2) Segmen esktern yang meliputi: 

a) Pihak yang secara langsung pernah terlibat: alumni, masyarakat 

pengguna, orangtua atau wali murid. 

b) Lembaga penyedia dana, seperti al-Falah Surabaya, GNOTA, 

Yayasan Supersemar, perusahaan atau pribadi. 

c) Lembaga terkait dalam penyelenggaraan pendidikan: 

Departemen Agama dan Diknas. 

d) Lembaga perantara: stasiun radio, TV, surat kabar, majalah, 

pengurus masjid atau musholla, pengurus jama‟ah tahlil dan 

yasin atau organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah. 

e) Tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, 

kecamatan, Pemda/Pemkot, Provinsi maupun pusat. 

f) Masyarakat umum.21 

 

 

                                                           
20

Rahmat Kriyantono, Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public Relations dan 

Publisitas Korporat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 23-25. 
21

Mulyono , Manajemen…, 231. 
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d. Pemahaman tentang Strategi Hubungan Masyarakat (Humas) 

Humas merupakan fungsi srategis dalam manajemen suatu lembaga 

atau organisasi disebabkan posisinya sebagi garda terdepan dalam 

membangun komunikasi kepada pihak eksternal lembaga. Komunikasi 

tersebut bertujuan untuk membangun pemahman dan penerimaan yang baik 

dari pihak luar terhadap lembaga atau organisasi. Pekerjaan humas tidak bisa 

dilakukan oleh sembarang orang mengingat pentingnya tugas humas 

menyangkut keberlangsunngan hidup suatu lembaga atau organisasi. 

Menurut Rosady Ruslan, strategi public relation atau humas 

merupakan alternative optimal yang dipilih untuk ditempuh guna mencapai 

tujuan public relation dalam suatu kerangka rencana public 

relation.22Adapun strategi humas dibentuk melalui dua komponen yang 

terkait erat, yaitu komponen sasaran dan komponen sarana. Komponen 

sasaran umumnya adalah publik yang mempunyai kepentingan yang sama. 

Sasaran umum tersebut dipersempit lagi melalui upaya segmentasi yang 

dilandasi dengan seberapa jauh sasaran itu menyandang opini bersama 

(common opinion), potensi polemik, dan pengaruhnya bagi masa depan 

lembaga yang menjadi perhatian sasaran khusus. Maksud sasaran khusus 

disini adalah yang disebut publik sasaran (target public). Sedangkan untuk 

komponen sarana berfungsi untuk mengarahkan ketiga kemungkinan 

tersebut tadi ke arah posisi atau dimensi yang menguntungkan.23 

Dari hal tersebut stategi humas dapat dikatakan sebagai suatu 

rancangan yang matang dalam mewujudkan tujuan humas. Jika ditarik 
                                                           
22

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Publik Relations (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 115. 
23

Ruslan, Kiat dan …, 135. 
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dalam dunia pendidikan, maka tujuan humas adalah membangun 

komunikasi dengan masyarakat guna menumbuhkan image dan kepercayaan 

masyarakat. Dalam rancangan tersebut, humas perlu mempertimbangkan 

aspek sasaran dan sarana. Sarana akan memudahkan humas dalam 

berhubungan dengan sasaran komunikasinya, atau dalam hal ini adalah 

sasaran pemasaran lembaga pendidikan. 

Cutlip-Center-Broom dalam Morissan menyebutkan perencanaan 

strategis bidang humas meliputi kegiatan:24 

1) Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program; 

2) Melakukan identifikasi khalayak penentu (key publics); 

3) Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang 

akan dipilih;  

4) Memutuskan strategi yang akan digunakan. 

Hal-hal tersebut diatas perlu diperhatikan humas dalam membuat 

rencana dan strategi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh 

humas, terutama humas pendidikan yang memiliki tugas menyampaikan 

informasi dari dalam kepada sasaran atau public. Selain itu hendaknya 

terdapat hubungan yang erat atas seluruh tujuan program yang sudah 

ditetapkan, khalayak yang ingin dituju, dan juga strategi yang dipilih. 

Strategi yang dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu sebagaimana 

dinyatakan dalam tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan.  

Strategi laut biru (Blue Ocean Strategy) ini adalah sebuah strategi 

untuk mendapatkan pasar dengan cara membuat pasar baru dimana tidak 

                                                           
24

Morissan , Public Relations Writing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 231. 
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banyak pemain yang ada di pasar tersebut. Lawan dari strategi laut biru 

ini adalah Red Ocean Strategy (strategi laut merah), yaitu sebuah strategi 

dimana orang-orang berebut pasar di mana begitu banyak orang yang 

ingin mendapatkan pasar tersebut dan bertarung saling membunuh satu 

sama lain sehingga membuat laut menjadi merah karena banyak darah 

yang tertumpah. 

Dalam buku karangan Kim and Mauborgne yang berjudul Blue 

Ocean Strategi : How To Create Uncontesed Market and Make the 

Competition Irrelevant. Dalam buku ini, penulis berpendapat bahwa 

perusahaan yang mampu mengarungi laut biru lah (blue ocean) yang 

akan unggul di masa depan. Sementara, perusahaan yang masih ada di 

laut merah (red ocean) akan semakin ketinggalan dan bisa-bisa malah 

mati.25 

Istilah laut biru dan laut merah ini digunakan oleh Kim and 

Mauborgne sebagai perumpamaan untuk menggambarkan situasi pasar. 

Laut merah adalah semua industri yang eksis saat ini, pasar yang sudah 

diketahui. Disini perusahaan mencoba untuk mengalahkan pesaingnya 

untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar berdasarkan 

permintaan yang ada. 

Sejalan dengan riuhnya pasar, prospek untuk mendapatkan 

keuntungan dan meningkatkan pertumbuhan pun menjadi berkurang. 

Produk menjadi komoditas, dan persaingan yang kejam membunuh satu 

                                                           
25

W.Chan Kim, et.all, Blue Ocean Strategy, (New York: Harvard Bussines School Publishing 

Corporation, 2005), 3. 
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demi satu perusahaan yang tidak kuat untuk bersaing, dan mengubah 

lautan menjadi lautan yang berdarah. Karena itulah disebut laut merah. 

Sebaliknya laut biru menyatakan semua industry yang belum ada 

saat ini, pasar yang masih belum diketahui sehingga belum terdapat 

persaingan. Inilah laut yang sangat prospektif, masih tenang karena itu 

disebut laut biru. Seperti layaknya kapal (perusahaan) yang berada di laut 

biru akan lebih bisa mengkonsentrasikan dirinya untuk menuju tempat 

tujuan. Ia tak perlu pusing-pusing mengurusi masalah persaingan, 

fokusnya Cuma satu : pelanggan. Bagaimana bisa melayani pelanggan 

secara lebih baik, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pelanggan 

dimasa depan, itulah yang menjadi fokus perusahaan.26 

Sebagai contoh, perusahaan yang berhasil menerapkan strategi ini 

adalah BCA. Ketika belum ada yang berpikir soal tabungan berhadiah, 

BCA meluncurkan Tahapan dengan undian berhadiahnya. Ketika hampir 

semua bank mengikutinya, BCA bukan malah menambah besaran hadiah 

tetapi malah meluncurkan jaringan ATM yang lebih banyak untuk 

membuat nasabah merasa lebih nyaman, bisa bertransaksi di luar jam 

operasi bank. Lalu ketika semua bank mengikuti dengan menyebar ATM, 

lagi-lagi BCA maju selangkah yaitu mengembangkan Internet Banking 

dan payment system. Bisa dilihat dengan strategi ini BCA sulit dikejar 

oleh bank-bank lain dalam consumer banking. 
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Ibid., 4. 
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Jadi, tantangannya adalah bagaimana mengenali kebutuhan 

pelanggan di masa depan. Seperti yang dikatakan Gary Hamel dan CK 

Prahalad, perusahaan yang akan sukses dan bertahan adalah perusahaan 

yang mampu mengenali kebutuhan pelanggan dimasa depan dan 

memenangkan persaingan di masa depan, bukan cuma saat ini saja. 

Red Ocean (sebetulnya di Bumi kita, hanya ada Red Sea) bisa 

digambarkan secara singkat sebagai penuh dengan kompetisi sedangkan 

Blue Ocean digambarkan sebagai suatu situasi di mana kompetisi 

menjadi tidak relevan lagi. Konsep dasar samudra biru adalah invovasi 

nilai, bisa di bidang apa saja, tidak dibatasi hanya inovasi bidang 

teknologi seperti halnya teknologi informasi yang selalu berinovasi setiap 

saat. Ciri dari strategi laut merah adalah : bersaing pada pasar yang sama, 

mencoba kalahkan pesaing yang sudah ada, eksploitasi permintaan pasar 

yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, dan aliansi system dan 

aktivitas perbedaan (differensiasi) atau biaya rendah.27 

Sedangkan ciri samudra biru adalah: pesaing sudah tidak relevan 

lagi, menciptakan dan menangkap permintaan pasar baru, memecahkan 

value cost trade off, aliansi sistem dan aktivitas untuk mengejar 

perbedaan dan biaya rendah, serta menciptakan pasar yang baru. 

Guna mempermudah pemahaman berikut contohnya. Contoh 

strategi ala laut merah adalah perusahaan minuman Coca Cola ingin 

menggeser dominasi Teh Botol Sosro di pasar Indonesia dengan 
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Ibid., 5. 
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membuat the dalam botol dan desain botol yang lain dan diberi nama 

merek Frestea. Saya pribadi sebagai konsumen kedua teh tersebut 

mencoba mengulas kenapa sekalipun Frestea mencoba sekuat tenaga 

menggeser Teh Botol Sosro tetapi Si Teh Botol Sosro tetap aman sentosa 

bertahan di pasar minuman dalam botol di pasar wilayah Republik 

Indonesia? Karena Frestea mencoba menggeser Teh Botol Sosro tanpa 

membuat inovasi baru, terutama dari kualitas produk. Pendapat dari saya 

pribadi sebagai konsumen atas dua produk itu, Teh Botol Sosro sulit 

untuk digeser oleh Frestea karena dari segi rasa, manisnya Teh Botol 

Sosro sudah pas di lidah rakyat Indonesia, mulai dari pejabat tinggi 

sampai masyarakat yang tinggal di pinggiran. 

Teh Botol Sosro juga punya keunggulan, tidak perlu pakai 

pengawet karena teh yang dibuat, sudah dimasak dulu dan setelah 

dibotolkan, selama tutup botol tidak dibuka, maka teh dalam botol 

tersebut akan selalu steril. Bagaimana dengan Frestea? Nama besar Coca 

Cola masih belum memberi kemampuan geser Teh Botol Sosro. Dari segi 

rasa, maaf saja saya katakan, rasa Frestea mengindikasikan teh dalam 

botol ini dibuat dengan dicampur gula buatan dan wangi melatinyapun 

seperti dari pewangi buatan. Saya juga sudah berusaha beberapa kali 

membuat sendiri teh yang diharapkan rasanya bisa menyamai Teh Botol 

Sosro tetapi selalu gagal. 

Artinya Teh Botol Sosro sudah temukan komposisi yang sudah 

jelas tepat mengena di hati rakyat Indonesia, maka mampu bertahan 
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sekian dekade bahkan pesaing bereputasi wahid pula masih belum 

sanggup mengeser. Sekarang apa saja contoh yang sudah lakukan strategi 

samudra biru dan menuai sukses? Oh, banyak sekali. Di dunia, bidang 

teknologi informasi, contohnya ketika jaman set server komputer masih 

dirajai IBM, Hewlett Packard/Compaq membuat revolusi set server 

komputer yang memudahkan pemakai tetap terjaga datanya ketika satu 

unit server sedang rusak. Secara otomatis sistem server HP/Compaq 

menyebarkan data dari unit server yang rusak ke beberapa unit server lain 

sehingga data tidak hilang. Setelah server yang rusak diperbaiki, maka 

sistem secara otomatis mengembalikan lagi data yang pindah sementara 

ke unit-unit server yang lain, ke server yang sudah beres.28 

Inovasi ini membuat HP/Compaq semakin berkilau tetapi IBM 

yang tidak lakukan inovasi apa-apa karena merasa sudah merajai bisnis 

server, pamornya semakin meredup lalu hilang. Contoh yang lebih 

mudah lagi, untuk kategori ponsel alias hape. Sebagai konsumen, saya 

bisa memberi rekomendasi bahwa hape yang kuat dan tahan banting 

adalah Motorola. Tetapi kenapa pemasaran Motorola ini masih kalah 

berkilau dibanding penjualan hape Nokia? Karena Nokia berani 

melakukan inovasi baik di fitur, model maupun fungsi. Nokia hampir 

setiap saat berani ganti model hape meski mungkin saja isi ponselnya 

tidak banyak berubah. Model Nokia yang dapat saya jadikan contoh 

adalah hape Nokia 6670 dengan 7610, mesinnya sama cuma tampilan 
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 Ibid., 7. 
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casingnya yang berbeda. Model Nokia 7610 lebih centil dan lebih 

menarik mata para konsumen sehingga lebih banyak terjual daripada 

Nokia N 6670 yang nota bene semua fungsi dan fiturnya sama persis 

dengan N 6670. 

Setiap strategi pasti beresiko, Strategi selalu melibatkan peluang 

dan resiko, baik itu inisiatif samudra biru maupun samudra merah. Oleh 

karena itu samudra biru memerlukan kerangka kerja analitis untuk 

menciptakan samudra biru dan prinsip-prinsip untuk mengelola resiko 

secara efektif. Kerangka kerja analitis tersebut adalah:29 

1) Kanvas Strategi 

Kanvas strategi adalah kerangka aksi sekaligus diagnosis untuk 

membangun strategi samudra biru yang baik. Kanvas strategi 

berfungsi untuk merangkum situasi terkini dalam ruang pasar yang 

sudah dikenal.Kanvas strategi ini akan memberikan sebuah peta untuk 

memahami faktor-faktor apa yang menjadi ajang persaingan. 

2) Kerangka Kerja Empat Langkah 

Kerangka kerja empat langkah merupakan alat untuk 

memperoleh big value berbasis lower cost dan merekontruksi elemen-

elemen pembeli dalam membuat kurva nilai baru. Untuk itu, adaempat 

pertanyaan kunci untuk memnbuat suatu kurva nilai baru : 

a) Faktor apa saja yang harus dihapuskan dari factor-faktor yang 

telah diterima begitu saja olej industri? 
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b) Faktor apa saja yang harus dikurangi hingga dibawah standard 

industri? 

c) Faktor apa saja yang harus ditingkatkan hingga diatas industri? 

d) Faktor apa saja belum pernah ditawarkan industri sehingga harus 

diciptakan? 

Pertanyaan-pertanyaan diatas akan memberikan sebauh 

wawasan baru untuk menciptakan sebuah kurva nilai baru. 

3) Skema Hapuskan-Kurangi-Tingkatkan-Ciptakan 

Skema ini adalah alat analisis pelengkap bagi kerangka kerja 

empat langkah. Skema ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya 

menanyakan empat pertanyaan dalam kerangka kerja empat langkah, 

tetapi mengimplementasikan keempat pernyataan tersebut untuk 

menciptakan suatu kurva nilai baru. Skema ini meberikan empat 

manfaat, yaitu : 

a) Mendorong perusahaan untuk mengejar differensiasi dan biaya 

murah secara bersamaan 

b) Dengan segera menghantam perusahaan yang hanya berfokus pada 

upaya meningkatkan dan menciptakan 

c) Skema ini dengan mdah akan dipahami oleh manager di setiap 

level 

d) Skema ini mendorong perusahaan untuk menganalisis setiap factor 

industri yang menjadi ajang kompetisi. 

 



37 
 

 

 

4) Tiga Ciri Strategi yang Baik 

Sebagaimana ditunjukan oleh kanvas strategi, kurva nilai 

memiliki tiga kualitas yang saling melengkapi : 

a) Fokus 

Setiap strategi yang hebat memiliki fokus, dan suatu profil strategis 

atau kurva nilai perusahaan harus jelas dengan jelas menunjukkan 

fokus tersebut. 

b) Divergensi/Gerak Menjauh 

Dengan menciptakan empat langkah kurangi, hilangkan, 

tambahkan, dan ciptakan, satrategi ini membedakan profile mereka 

dari profile umum industri 

c) Moto yang Memikat 

Sebuah strategi yang baik memiliki moto yang jelas dan memikat. 

5) Membaca Kurva Nilai 

Kanvas strategi memungkinkan perusahaan untuk melihat 

masa depan dan masa kini. Untuk bisa melakukan ini, perusahaan hars 

memahami cara membaca kurva nilai. Yang ada dalam suatu kurva 

nilai adalah banyaknya pengetahuan strategis mengenai status terkini 

dan masa depan sebuah bisnis. 

e. Humas Dalam Perspektif Islam 

 Islam adalah agama yang sangat sempurna, segala aspek aktifitas 

kehidupan manusia diatur secara jelas, baik aktifitas manusia dalam 

berhubungan dengan sesama manusia, dengan tuhannya, bahkan 
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bagaimana manusia memperlakukan hewan, tumbuhan dan alam semesta 

juga diatur.  

 Dalam berhubungan dengan sesama manusia, dalam Al-Quran dan 

Al-Hadits ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan 

baik dan efektif. Kita dapat mengistilahkannya sebagai kaidah, prinsip, 

atau etika berkomunikasi dalam perspektif Islam.  

 Kaidah, prinsip, atau etika komunikasi Islam ini merupakan 

panduan bagi kaum muslim dalam melakukan komunikasi, baik dalam 

komunikasi intrapersonal, interpersonal dalam pergaulan sehari hari, 

berdakwah secara lisan dan tulisan, maupun dalam aktivitas lain.  

 Humas yang dalam aktifitas utamanya adalah berkomunikasi 

dengan komunikan juga harus berpedoman dengan prinsip-prinsip, 

kaidah-kaidah, dan etika berkomunikasi sebagaimana yang digariskan 

Allah dan Rasulnya. Maka dalam perspektif Islam humas tidak boleh 

melaksankan komunikasi dengan penuh kebohongan, menjelekkan pihak 

lain, dan segala bentuk komunikasi lain yang bertentangan dengan etika. 

 Adapun secara eksplisit prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan etika 

yang dapat dijadikan dasar dan pijakan humas dalam melaksanakan 

kegiatan kehumasan tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Qur‟an 

dan Hadits, antara lain sebagai berikut: 

1) Al-Qur‟an  

Dalam berbagai literatur tentang komunikasi Islam kita dapat 

menemukan setidaknya enam jenis gaya bicara atau pembicaraan 
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(qaulan) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip, atau etika 

komunikasi Islam, yaitu: 

a) Menggunakan perkataan yang benar 

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar. (Q.S.al-Nisa’/3: 9)30 

 

Kata qawlan sadidan (perkataan yang benar) ini dalam 

bahasanya al-Alusi adalah perkataan yang benar yang disertai lemah 

lembut dan adab yang baik.31 Maka hendaknya dipahami oleh seorang 

manajer lembaga pendidikan Islam bahwa dalam mengkomunikasikan 

sesuatu kepada publik hendaknya dilakukan dengan benar dan tidak 

kasar juga dengan tata krama yang baik. 

b) Menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta berbekas pada 

pihak lain. 

....dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa 

mereka. (Q.S.al-Nisa’/3: 63)32 

 

Kata baliighan dalam ayat ini mengindikasikan kata atau 

komunikasi yang membekas pada jiwa. Pakar tafsir al-Alusi 

                                                           
30

 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982), 79. 
31

 Shihab al-Din al-Alusi, Tafsir Ruh al-Ma’ani, juz 3, (Mauqi‟u al-Tafasir: Dalam Software al-

Maktabah al-Syamilah, 2005), 444. 
32

 Al-Qur’an…, 89. 
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mengartikan kata ini dengan kata ma’tsuran.33 Hal ini dapat dipahami 

bahwa seorang praktisi humas hendaknya dalam berkata-kata atau 

berkomunikasi mempunyai rasa atau membekas pada komunikan. 

Maka selayaknya bagi praktisi menguasai etika dalam melakukan 

komunikasi yang akan penulis bahas di bawah ini. 

Komunikasi yang membekas adalah komunikasi yang 

mempunyai rasa dalam jiwa dan dapat tersimpan dalam hati. Ibarat 

orang yang mengatakan cinta yang dilakukan sepenuh hati, maka 

orang yang dicintai akan selalu terngiang-ngiang dengan perkataannya 

bahkan sampai tidak dapat tidur karena selalu memikirkan perkataan 

itu. Seorang manajer diharapkan dalam berkomunikasi dilakukan 

dengan hati menuju ke hati agar komunikasi yang dilakukan dapat 

diterima dengan baik oleh komunikan, ibarat orang yang mengatakan 

cinta kepada kekasihnya. 

c) Menggunakan komunikasi yang menyenangkan pihak lain 

....

....dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (Q.S. al-

Isra’/17:23)34 

 

Kata kariˆman diartikan oleh al-Baidhawi dengan kata 

jamiˆlan la sirasyata fiˆhi.35 Hal itu mengindikasikan bahwa kariˆman 

adalah perkataan yang mulia yang tidak ada niat untuk mencela 

                                                           
33

 al-Alusi, Tafsir Ruh al-Ma’ani..., 112. 
34

 Al-Qur’an…, 285. 
35

 Nashr al-Din al-Baidhawi, Tafsir Anwar al-Tanzil wa asrar al-Ta’wil, juz 3, (Mauqi‟u al-

Tafasir: Dalam Software al-Maktabah al-Syamilah, 2005), 415. 
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komunikan. Maka implementasinya seorang manajer hendaknya 

menggunakan kata-kata yang mulia dalam berkomunikasi, terlebih 

lagi berkomunikasi dengan organisasi yang berada di atasnya. Hal ini 

sesuai dengan peribahasa hormatilah dan muliakanlah orang lain agar 

kamu dihormati dan dimuliakan orang lain. 

d) Menggunakan bahasa komunikasi yang mulia (menghormati dan 

menghargai pihak lain) 

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari 

Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka 

ucapan yang pantas. (Q.S. al-Isra’/17:28)36 

 

Kata maisuˆran di sini diartikan dengan perkataan yang lembut 

yang menghormati orang lain namun dengan berharap rahmat allah.37 

Dari sini terdapat prinsip bahwa seorang komunikator harus 

menghormati orang lain dan juga senantiasa berharap rahmat Allah 

ketika melakukan komunikasi agar tujuan komunikasi tersebut 

berhasil. 

e) Menggunakan bahasa komunikasi yang agung dan memuliakan pihak 

lain. 

Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak-anak laki-laki 

sedang Dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para 

malaikat? Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata 

yang besar (dosanya). (Q.S. al-Isra’/17:40)38 

 

                                                           
36

 Al-Qur’an…, 286. 
37

 al-Baidhawi, Tafsir Anwar al-Tanzil..., 419. 
38

 Al-Qur’an…, 287. 
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Implikasinya bahwa seorang komunikator harus biasa 

menggunakan kata-kata yang mempunyai daya tarik dalam moments-

moments tertentu. Tapi jangan menggunakan secara terus menerus 

kata-kata tersebut, karena akan menimbulkan kesulitan pemahaman 

bagi masyarakat umum. 

Itulah beberapa ayat al-Qur‟an yang menjelaskan secara umum 

mengenai etika berkomunikasi yang harus di jalankan oleh manusia 

termasuk humas. Dari beberapa ayat diatas dengan jelas dalam 

berkomunikasi diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik 

atau mulia karena perkataan yang baik dan benar adalah suatu 

komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk 

komunikasi yang menyenangkan. 

2) Al-Hadits 

Di dalam hadits Nabi SAW juga ditemukan prinsip-prinsip 

etika komunikasi, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan 

berkomunikasi kepada kita. Berikut hadits-hadits tersebut:,  

Pertama : 

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda: Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada 

Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan 
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barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka 

hendaklah dia memuliakan tamunya (Riwayat Bukhori dan Muslim.39 

 

Kedua: “Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang…yaitu 

mereka yang memutar balikan fakta dengan lidahnya seperti seekor 

sapi yang mengunyah-ngunyah rumput dengan lidahnya”. 

  

Pesan Nabi SAW tersebut bermakna luas bahwa dalam 

berkomunikasi hendaklah sesuai dengan fakta yang kita lihat, kita 

dengar, dan kita alami. 

Prinsip-prinsip tersebut, sesungguhnya dapat dijadikan 

landasan etika bagi setiap muslim, ketika melakukan proses 

komunikasi, baik dalam pergaulan sehari-hari, berdakwah, maupun 

aktivitas-aktivitas lainnya termasuk kegiatan kehumasan. 

Ungkapan arab mengatakan; 

 

Keselamatan seseorang terletak dalam menjaga lisan.40 

 

3. Pemahaman tentang Kerjasama 

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut 

Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana 

didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai 

tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas 

masing-masing.
41

 Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang di 
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Imam Nawawi, Arbainnawaiyah, Hadits 15, (software). 
40

Qomar, Manajemen Pendidikan...,  251. 
41

 Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156 
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lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan 

bersama.
42

 Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, 

mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya 

kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan 

setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya 

tujuan bersama.  

Pelaksanaan kerjasama sebuah organisasi pendidikan dapat 

dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu: tahap penjajakan, tahap 

penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, 

tahap evaluasi, dan tahap pelaporan.
43

 Ada beberapa cara yang dapat 

menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan 

yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:  

a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada 

komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau 

unik lebih. 

b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah 

satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan 

yang sedang dihadapkan. 
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 W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 492 
43

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidkan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 279-288 
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Prinsip-prinsip kerjasama antara lain dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 1) Berorientasi pada tercapainya tujuan yang baik; 2) 

Memperhatikan kepentingan bersama; 3) Prinsip saling menguntungkan. 

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama dan sistem 

informasi pendidikan sebagaimana tersebut diatas, yaitu: 1) Dapat 

menjaring peserta didik yang lebih luas untuk memasuki lembaga 

pendidikan dan program-program yang ditawarkan.; 2) Dapat melakukan 

penghemat waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi dan 

penyelenggaraan pendidikan.; 3) Dapat digunakan untuk membantu citra 

positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. 

 

4. Pemahaman tentang Stakeholder 

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea adalah setiap 

kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder adalah teori yang 

menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. 

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholder-nya dengan 

mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama 

stakeholder yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya 

yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga 

kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain. Munculnya teori 

stakeholders sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep 

bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang 
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saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau 

stakeholder.
44

 

Stakeholder ialah suatu masyarakat, kelompok, kumunitas ataupun 

individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap 

suatau organisasi atau perusahaan. Suatu masyarakat, kelompok, 

komunitas ataupun individu tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder 

jika mereka memiliki karekteristik seperti memiliki kekuasaan dan 

kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Atau definisi dari 

stakeholder yakni orang yang memiliki minat maupun kepentingan di 

dalam suatu perusahaan. Hal ini bisa menyangkut kepentingan finansial 

atau kepentingan lainnya, bila orang tersebut terkena pengaruh dari apa 

yang terjadi pada perusahaan, baik itu dampak negatif atau positif orang 

tersebut dapat dikatakan sebagai stakeholder. 

Dalam mengembangkan stakeholder theory, Freeman 

memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model yaitu: (1) model 

kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial 

perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya 

adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis 

perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan 

untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam 

model ini, stakeholder theory berfokus pada cara-cara yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan 
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stakeholder-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan 

dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang 

mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang 

berlawanan ini termasuk badan regulator (government) dengan 

kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan 

sosial.45 

Sustainability report merupakan laporan yang digunakan untuk 

menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi 

kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders.46 

Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh stakeholder 

terhadap suatu issu stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa 

kelompok yakni stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci. 

a. Stakeholder Utama “Primer” 

Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki 

kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program 

dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam 

proses pengambilan keputusan. Contoh: Masyarakat dan tokoh 

masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek yakni masyarakat 

yang di identifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena 

dampak “kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata 

pencaharian” dari proyek ini. Sedangkan tokoh masyarakat ialah 
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anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu 

sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di sisi lain, 

stakeholders utama ialah juga pihak manajer publik yakni 

lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan 

dan implementasi suatu keputusan.47 

b. Stakeholder Pendukung “Sekunder” 

Stakeholder pendukung “sekunder” ialah stakeholder yang 

tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu 

kebijakan, program dan proyek tetapi memiliki kepedulian “concern” 

dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh 

terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang 

termasuk dalam stakeholder pendukung “sekunder” yaitu:48 

1) Lembaga “Aparat” pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak 

memiliki tanggung jawab langsung. 

2) Lembaga pemerintah yang terkait dengan issu tetapi tidak 

memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan 

keputusan. 

3) Lembaga swadaya masyarakat “LSM” setempat, LSM yang 

bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, 

dampak yang muncul yang memiliki concern “termasuk 

organisasi massa yang terkait”. 

4) Perguruan tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki 

pengaruh penting dalam penmgambilan keputusan pemerintah 

serta pengusaha “Badan Usaha” yang terkait sehingga mereka 

juga masuk dalam kelompok stakeholder pendukung. 
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5) Pengusaha “Badan Usaha” yang terkait. 

c. Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki 

kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. 

Stakeholder kunci yang dimaksud ialah unsur eksekutif sesuai 

levelnya, legislatif dan instansi. Stakeholder kunci untuk suatu 

keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Yang termasuk 

dalam stakeholder kunci yaitu:49 

1) Pemerintah kabupaten. 

2) DPR kabupaten. 

3) Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap 

penelitian yang ada, penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara 

khusus berkaitan dengan strategi humas dalam kerjasama dengan stakeholder. 

Namun demikian, setidaknya ada beberapa penelitian maupun tulisan yang 

secara umum berkaitan dengan penelitian yang akan penulis paparkan, antara 

lain: 

Untuk menggambarkan secara lebih jelas tentang perbedaan penelitian 

sebelumnya dapat disajikan di bawah ini: 
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1. Jurnal karya Chusnul Chotimah: Strategi Public Relations Pesantren 

Sidogiri Dalam Membangun Citra Lembaga.
50

 

Artikel dalam jurnal ini berusaha menyuguhkan bagaimana 

keberadaan public relations dan strategi public relations di pondok 

pesantren salafiyah Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Tujuannya untuk 

memberikan pemahaman deskriptif mengenai keberadaan public relations 

dan strategi membangun citra melalui public relations di pondok pesantren 

salafiyah Sidogiri. Secara teoritis kajian ini dapat memberikan perspektif 

yangluas terhadap strategi public relations di lembaga non-profit, seperti 

pondok pesantren salafiyah. Sedangkan pada konteks substansial, 

penelitian ini mencoba mendialogkan antara teori membangun citra 

melalui identitas lembaga dan nilai-nilai yang dibangun oleh Rosady 

Ruslan dan teori tentang model public relations yang digagas oleh James 

Grunig and Todd Hunt. 

Dalam artikel ini juga disebutkan, implementasi pembangunan 

citra di pondok pesantren tidak terlepas dari: opini publik yang dibangun, 

sikap output yang terbentukdari pondok pesantren tersebut, dan sikap dan 

karisma seorang kiai tetap menjadi mercusuar pondok pesantren dalam 

menjalin komunikasi dan berinteraksi guna mencari dukungan positif dari 

khalayak. Berbeda dengan lemabaga formal lain, di Ponpes Sidogiri secara 

struktural organisasi tidak membentuk bidang kehumasan, namun yang 

menarik fungsi kehumasan bisa berjalan dengan baik, karena fungsi 

                                                           
50

 Jurnal Islamica, Volume 7, Nomor 1, September 2012. 



51 
 

 

 

kehumasan bisa diperankan oleh para santri, alumni, dan juga kharisma 

kiai yaitu dengan terlaksananya upaya menjalin hubungan yang baik 

dengan dunia luar, baik itu masyarakat maupun unsur-unsur lain. 

Dalam melakukan fungsi kehumasan Ponpes Sidogiri melakukan 

tiga pendekatan yang berbeda dibanding dengan lembaga pendidikan 

sekolah pada umumnya. Pendekatan itu adalapertama, cultural approach, 

yaitupendekatan kultur atau budaya. Pesantren lebih melihat apa yang 

menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian pesantren cenderungmelengkapi 

dan mengayomi. Jadi, pesantren tidak memaksakan masyarakat harus 

berbuat seperti ini atau itu, tidak memaksa masyarakat untuk mengikuti ini 

atau itu, tetapi justru mengarahkan masyarakat lewat budayanya. Kedua, 

religious approach, yaitu pendekatan keagamaan melalui pendidikan dan 

sosial dengan berpegang pada nilai-nilai salaf, dan ketiga, economical 

approach, yaitu jiwa kewirausahaan melalui Bayt al-Mâl wa al-Tamwîl 

(BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Air Minumdalam 

Kemasan (AMDK) “santri dan Giriway”, PT Hasbi, PT Pustaka, Koperasi 

Agro, dan Bank Perkreditan Rakyat Sharî„ah (BPRS) Ummu. 

Dari uraian di atas ada kemiripan antara penelitian yang dilakukan 

oleh Chusnul Chotimah dengan yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama 

mengungkap strategi lembaga dalam membangun atau mempertahankan 

citra lembaga, tetapi memilki beberapa perbedaan antara lain: jenis 

lembaga yang diteliti berbeda secara subtansi, strategi yang di tempuh, dan 

faktor budaya yang melingkupi lembaga.Sedangkan pada konteks 
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substansial, penelitian ini juga ada perbedaan. Chusnul Chotimah mencoba 

mendialogkan antara teori membangun citra melalui identitas lembaga dan 

nilai-nilai yang dibangun oleh Rosady Ruslan dan teori tentang model 

public relations yang digagas oleh James Grunig and Todd Hunt, sedang 

penelitian ini mencoba mendialogkan antara teori membangun citra 

lembaga menurut Faradilah membangun citra melaui: branding (identitas), 

positioning (posisi), dan differentiation (diferensiasi)dengan yang 

dilakukan oleh ke dua situs penelitan. 

2. Tesis karya M Isman Rochman dengan judul “Analisis Penerapan 

Kegiatan PublicRelations dan Image Perguruan Tinggi Swasta di Malang”. 

Tesis ini merupakan penelitian kualitatif  mencoba menganalisis penerapan 

PR pada beberapa perguruan tinggi swasta di Malang dan image image 

PTS-PTS tersebut. Fokus penelitiannya Public Relation dan Image 

Bulding. Temuan yang menarik dari tesis ini adalah image PTS tidak 

hanya didapat dari kegiatan PR, tetapi juga faktor lain seperti jaringan 

alumni, dan kualitas akademik. 

3. Jurnal karya Yanuar Luqman dengan judul “Peran dan Posisi Hubungan 

Masyarakat Sebagai Fungsi Manajemen Perguruan Tinggi Negeri di 

Semarang” tahun 2013. Dalam jurnal ini penulis membahas tentang peran 

dan posisi humas dalam manajemen di institusi pendidikan dalam 

mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan 

posisi humas sekaligus mengevaluasi kinerja humas sebagai bagian dari 

manajemen. Penelitian ini mnggunakan metode penelitian deskriptif 
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kualitatif dengan subjek penelitan adalah humas Univesitas Diponegoro 

dan Universitas Negeri Semarang beserta stakeholder internal. Hasil 

penelitian menunjukkan peran humas di universitas cenderung bertindak 

sebagai communication technician dan hanya sedikit berperan sebagai 

communication facilitator. Posisi humas di universitas negeri berada pada 

posisi yang marginal terbukti dengan masih banyak jenjang birokrasi yang 

harus dilalui dalam melaksanakan fungsinya. Kinerja humas berkaitan 

dengan peran dan posisinya dinilai positif dan sesuai dengan porsi kerja.
51

 

4. Jurnal karya Rudy Haryanto dan Sylvia Rozza tahun 2012 dengan judul 

“Pengembangan Strategi Pemasaran Dan Manajemen Hubungan 

Masyarakat Dalam Meningkatkan Peminat Layanan Pendidikan”. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif terhadap strategi pemasaran 

dan manajemen hubungan masyarakat Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). 

Objek Penelitian adalah unit hubungan masyarakat (Humas) PNJ yang 

pada struktur organisasi langsung bertanggung jawab kepada Direktur 

PNJ. Adapun fokus penelitiannya adalah pada strategi dan upaya 

pemasaran serta dukungan humas dalam meningkatan pelanggan 

pendidikan.
52

 Jurnal penelitian ini berfokus pada kinerja humas dalam 

pengembangan strategi pemasaran. 

5. Tesis karya Sabaruddin dengan judul “Strategi Program Layanan Bagian 

Hubungan Masyarakat Pada Kantor Walikota Lhoksumawe”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada strategi program 
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layanan humas. Obyek penelitiannya Bagian Humas Pemerintah Kota 

Lhoksumawe. Temuan penelitiannya antara lain adalah Posisi humas 

menjadi badan tersendiri tidaklah penting. Ada atau tidak ada posisi humas 

dalam struktur organisasi bukan menjadi masalah. Pokok utama persoalan 

adalah bagaimana peran dan fungsi dari humas tersebut bisa berjalan 

sebagimana mestinya. Sekalipun humas ada strukturnya organisasinya atau 

termasuk dalam struktur suatu organisasi atau lembaga, tetapi kalau peran 

dan fungsinya tidak maksimal akan sia-sia. Sebaliknya walaupun tidak 

masuk dalam struktur organisasi, tetapi peran dan fungsinya bisa berjalan 

akan ada manfaatnya bagi lembaga. Akan lebih sempurna lagi kalau humas 

masuk dalam struktur organisasi, kemudian orang-orang yang mengisi 

posisi pada bagian humas itu bisa menjalankan peran dan fungsi dengan 

baik.
53

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Sabaruddin,  Strategi Program Layanan Bagian Hubungan Masyarakat Pada Kantor Walikota 

Lhoksumawe, (Tesis: Tidak Dipublikasikan, 2016).  



55 
 

 

 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul 
Fokus dan Pertanyaan 

Penelitian 
Tahun 

Jenis dan 

PendekatanPene

litian 

Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Chusnul 

Chotimah 

Strategi Public 

Relations Pesantren 

Sidogiri Dalam 

Membangun Citra 

Lembaga. 

Keberadaan public relations dan 

strategi membangun citra melalui 

public relations di pondok 

pesantren salafiyah Sidogiri 

2012 Metode penelitian 

deskriptif 

kualitatif  

Penyampaian informasi 

melalui WOM (getok tular) 

lebih efektif karena informasi 

yang diberikan lebih obyektif, 

ada pengaruh emosional karena 

langsung berhadap-hadapan 

Sama-sama 

meneliti 

tentang 

Strategi humas 

Fokus 

penelitian di 

lembaga yang 

berbeda sistem 

dan 

budayanya  

M. Isfaq 

Rochman 

Analisis Penerapan 

Kegiatan Public 

Relations dan Image 

Perguruan  

Tinggi Swasta di 

Malang 

Bagaimana Public Relation dan 

Image Bulding di PTS di Malang? 

 Deskriptif  

kuantitatif  

dengan  

menggunakan  

analisis MDS  

(Multi  

Dimension  

Scalling) 

Image PTS tidak hanya  

didapat dari PR tetapi juga  

faktor lain seperti kuatnya  

jaringan alumni, dan kualitas 

akademik 

Sama-sama 

membahas 

kegiatan 

humas 

Fokus pada 

analisis 

kegiatan 

humas dan 

kerjasama 

dengan 

stakeholder 

Yanuar 

Luqman  

Peran dan Posisi 

Hubungan 

Masyarakat Sebagai 

Fungsi Manajemen 

Perguruan Tinggi 

Negeri di Semarang 

 

Bagaimana peran dan posisi 

humas sekaligus mengevaluasi 

kinerja humas sebagai bagian dari 

manajemen? 

2013 Metode penelitian 

deskriptif 

kualitatif dengan 

subyek penelitian 

humas 

Universitas 

Diponegoro dan 

Universtas 

Semarang serta 

stakeholder 

internal 

Peran humas di universitas 

negeri cenderung bertindak 

sebagai communication 

technician dan hanya sedikit 

berperan sebagai 

communication 

facilitator.Posisi humas berada 

pada posisi yang marginal. 

Peran dan posisi humas dinilai 

positif sesuai dengan porsi 

kerja. 

Sama-sama 

membahas 

peran humas 

dalam 

manajemen 

pendidikan 

Fokus pada 

strategi humas 

dalam 

kerjasama 

dengan 

stakeholder 

Rudy 

Haryanto 

dan Sylvia 

Rozza 

Pengembangan 

Strategi Pemasaran 

Dan Manajemen 

Hubungan 

Strategi dan upaya pemasaran 

serta dukungan humas dalam 

meningkatan pelanggan 

pendidikan. 

2012 Data yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

merupakan data 

Humas telah memiliki matriks 

tugas dan wewenang. 

Humas telah memiliki matriks 

kompetensi untuk petugasnya. 

Sama-sama 

fokus pada 

strategi humas 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

berfokus pada 
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Masyarakat Dalam 

Meningkatkan 

Peminat Layanan 

Pendidikan 

kualitatif dengan 

jenis penelitian 

deskriptif. 

Humas telah memiliki sasaran 

mutu yang tertuang dalam 

dokumentasi yang harus 

dilaksanakan sesuai periode 

berlakunya 

Strategi 

hubungan 

masyarakat 

dalam 

meningkatkan 

pemasaran 

lembaga 

pendidikan 

Sabaruddin Strategi Program 

Layanan Bagian 

Hubungan 

Masyarakat Pada 

Kantor Walikota 

Lhoksumawe  

Strategi program layanan humas 

Pada Kantor Walikota 

Lhoksumawe 

2008 Diskriftif dan 

penyajian data 

secara kulitatif 

Posisi humas menjadi badan 

tersendiri tidaklah penting. 

Pokok utama persoalan adalah 

bagaimana peran dan fungsi 

dari humas tersebut bisa 

berjalan sebagiman mestinya. 

Sama-sama 

fokus pada 

strategi humas 

Penelitian 

yang 

dilakukan 

berfokus pada 

strategi 

program 

layanan 

Humas 
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C. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian ini berisi skema tentang konsep dan teori yang 

digunakan peneliti sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan. Strategi 

adalah “a set of decision making rules for guidance of organizational behafior”, 

yaitu serangkaian cara dalam membuat keputusan yang digunakan sebagai acuan 

dalam organisasi.54Humas dalam dunia pendidikan adalah proses komunikasi dua 

arah yang terencana dan sistematis antara organisasi pendidikan dengan 

lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk membangun nilai, 

ketertarikan, pemahaman, dan dukungan terhadap organisasi tersebut. stategi 

humas dapat dikatakan sebagai suatu rancangan yang matang dalam mewujudkan 

tujuan humas. Jika ditarik dalam dunia pendidikan, maka tujuan humas adalah 

membangun komunikasi dengan masyarakat guna menumbuhkan image dan 

kepercayaan masyarakat. Dalam rancangan tersebut, humas perlu 

mempertimbangkan aspek sasaran dan sarana. Sarana akan memudahkan humas 

dalam berhubungan dengan sasaran komunikasinya, atau dalam hal ini adalah 

sasaran kerjasama lembaga pendidikan. 

Disini penulis akan meneliti tentang bagaimana strategi atau cara-cara 

yang ditempuh oleh humas pendidikan dalam menjalin kerjasama dengan 

stakeholder guna meningkatkan image dan branding lembaga pendidikan. 

Adapun dalam strategi tersebut, humas melibatkan unsur-unsur antara lain, salah 

satunya yaitu unsur strategi yang meliputi formulasi, dan proses. Dalam hal ini 
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peneliti hendak meneliti bagaimana humas pendidikan bekerja dalam 

meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dengan mamanfaatkan tiga strategi 

tersebut. Peneliti juga mengungkapkan bagaimana implikasinya terhadap 

perkembangan IAIN tersebut. Maka hal tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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