
PROGRAM AKREDITASI  
PROFESI PR PERHUMAS 



  SEKILAS TENTANG PERHUMAS  
PERHUMAS adalah organisasi profesi para  praktisi 
Humas dan Komunikasi Indonesia  yang didirikan 
pada tanggal 15 Desember  1972. PERHUMAS 
secara resmi telah tercatat  di MENDAGRI sebagai 
organisasi nasional  kehumasan di Indonesia dan 
pada  International Public Relations Association 
IPRA  yang berkedudukan di London. Selain itu 
PERHUMAS juga merupakan anggota dari Global 
Alliance for Public Relations and Communication 
Management, sebuah konfederasi yang merupakan 
wadah dari berbagai organisasi HUMAS. 

PERHUMAS bertujuan meningkatkan keterampilan 

profesional, memperluas dan memperdalam 

pengetahuan, meningkatkan  kontak dan 

pertukaran pengalaman antara  anggota serta 

berhubungan dengan organisasi  serumpun di 

dalam dan luar negeri. 

 

 

Visi 

Mengembangkan kompetensi para professional humas (Public 

Relations) di Indonesia untuk mendukung pengembangan citra  

porsitif serta reputasi institusi dan bangsa Indonesia. 

Misi 

• Mengembangkan kemampuan da n keterampilan para 

professional Hubungan Masyarakat di Indonesia 
• Meningkatkan professionalism praktisi Humas dalam  

menjalankan fungsi manaemen 

• Memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai  

Hubungan Masyarakat 

• Meningkatkan komunikasi dan pert ukaran informasi dan 

pengalaman di antara para anggotanya. 
• Menyelenggarakan hubungan dengan oraganisasi –  organisasi  

serumpun dengan bidang Hubungan Masyarakat 



PROGRAM AKREDITASI PROFESI PR PERHUMAS 

Akreditasi adalah penilaian kelayakan  

teknis/akademis pada individu pelaku profesi 

tertentu  untuk mendapatkan pengakuan atas 

kelayakan  tersebut dengan standar kualifikasi 

yang telah  ditetapkan. 

Program Akreditasi Profesi PERHUMAS   

memberikan pengakuan kelayakan terhadap  

pengalaman kerja praktisi PR yang telah atau 

sedang  dilalui dalam kurun waktu masa 

jabatannya pada suatu  

korporasi/institusi/lembaga pemerintah/LSM di 

mana  mereka akan diuji  untuk mem-

presentasikan best  practices hasil pekerjaannya 

di bidang PR sebagai  syarat memperoleh 

pengakuan dan diberikannya gelar  akreditasi 

PERHUMAS tersebut. 

Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia  

(PERHUMAS Indonesia) sebagai asosiasi PR 

pioneer di  Indonesia telah melaksanakan 

Program Akreditasi  Public Relations PERHUMAS 

sejak 2012 untuk  menetapkan standar 

internasional untuk praktisi  Public Relations di 

Indonesia. 

 
PERHUMAS merupakan anggota Global Allience,  

sebuah organisasi internasional yang membawahi  

beberapa perusahaan yang bergerak dalam 

bidang  Public Relations dan komunikasi. Oleh 

karena itu,  PERHUMAS merupakan Lembaga yang 

sah untuk  mengeluarkan gelar akreditasi bagi 

pelaku Public  Relations atau kehumasan yang 

diakui secara  nasional dan juga internasional. 



• Untuk mengetahui praktisi PR/HUMAS yang professional dan berpengalaman. 

Melalui program  akreditasi   ini  PERHUMAS  menciptakan  standar  professionalisme di bidang Public 

Relations/Kehumasan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang berdasarkan etika profesi 

kehumasan, serta  akan diketahui jumlah signifikan praktisi PR yang profesional, berkualitas baik, dan berpengalaman 

di Indonesia 

 

• Menjadi tolak ukur kinerja praktisi PR/HUMAS yang kredibel 
Program akreditasi akan menjadi tolak ukur kinerja praktisi humas nasional serta meningkatkan tingkat 

profesionalisme  Public Relations di Indonesia secara praktik. Ini adalah pengukuran praktisi Public Relations yang 

berpengalaman dan berkompetensi secara best practices guna memastikan  bahwa banyak PR/HUMAS di Indonesia  

yang kredibel dan  professional. 

 

• Menambah kredibilitas pelaku kehumasan 
Akreditasi  memberikan pengakuan resmi bagi para praktisi Public Relations yang mumpuni. Praktisi PR yang telah 

berhasil menyelesaikan proses akreditasi akan diakui sebagai Accredited Public Relations praktisi dan berwenang untuk  

menggunakan title akreditasi di akhiran namanya baik itu AMIPR, MIPR, IAPR, ataupun FIPR dengan begitu akan  

menambah kredibilitas para pelaku PR 

TUJUAN 



JENJANG PROGRAM AKREDITASI PROFESI 

JENJANG PERSYARATAN 

FIPR • Merupakan gelar yang diberikan oleh Ketua Umum BPP PERHUMAS kepada PR yang  

(Felow Indonesia Public  memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun (By Invitation) 

Relations) 

IAPR • Merupakan gelar yang diberikan kepada pengurus BPP PERHUMAS yang memiliki  

(Indonesia Accredited Public  pengalaman lebih dari 10 tahun, dengan tetap mengacu pada kebutuhan AD ART 

Relations) PERHUMAS (By Invitation) 

MIPR • Anggota PERHUMAS 

(Member  of  Indonesia Public • Memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun dalam profesi public relations, dan saat ini 

Relations) menduduki posisi senior dari perusahaan yang kredibel 

• Lulus uji kelayakan oleh panelis atau Dewan Penguji yang ditunjuk BPP PERHUMAS 

AMIPR • Anggota PERHUMAS 

(Associate  Member of Indonesia • Memiliki pengalaman 3– 5 tahun dalam profesi Public Relations 

Public Relations) • Lulus uji kelayakan oleh panelis atau Dewan Penguji yang ditunjuk BPP PERHUMAS 



  TAHAPAN DALAM MENCAPAI AKREDITASI  
TAHAPAN KETERANGAN 

Menjadi Anggota PERHUMAS Pemohon yang belum menjadi anggota, akan langsung mendapatkan keanggotaan 3 tahun saat  

registrasi akreditasi 

Registrasi Pemohon melakukan registrasi online di  http://bit.ly/perhumasaccredited,  setelah itu akan  

mendapatkan email balasan dengan lampiran  berupa invoice, jadwal kegiatan, Kode Etik  

PERHUMAS dan Fakta Integritas. Fakta Integritas harus ditandatangani di atas materai 6000 tanda  

bersedia mematuhi kode etik kehumasan, dan dibawa saat acara berlangsung. 

Melakukan Pembayaran dan  

Mengirim Dokumen Persyaratan 

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer sesuai dengan yang tertera di invoice. Dokumen  

Persyaratan yaitu ID KTP, Foto 3x4, CV & Portofolio di dunia PR, Fotocopy Ijazah, dan Surat  

Keterangan Jabatan dari perusahaan, serta bukti pembayaran. 

Mengikuti Kegiatan • Mengikuti 4 seminar/workshop wajib yang diselenggarakan di hari pertama 

• Mem-presentasikan hasil program / best practice di depan Dewan Panelis/Penguji di hari kedua 

Dinyatakan lulus/Kompeten 

oleh Dewan  Panelis/Penguji 

  Surat Keterangan lulus/Kompeten melalui email akan dikirimkan. 

Mendapatkan Gelar Akreditasi   AMIPR atau MIPR serta mendapatkan Sertifikat dan PIN 

http://bit.ly/perhumasaccredited
http://bit.ly/perhumasaccredited
http://bit.ly/perhumasaccredited
http://bit.ly/perhumasaccredited
http://bit.ly/perhumasaccredited
http://bit.ly/perhumasaccredited


  FREQUENT ASKED QUESTION (FAQ)  
1. Apa manfaat mengikuti Program Akreditasi Profesi PERHUMAS ini ? 
• Bagi Individu: 

 Memiliki pengakuan terhadap jenjang karirnya sebagai praktisi/akademisi PR yang professional dengan 
pengalaman yang  mumpuni 

 Meningkatkan kredibilitas sebagai seorang Public Relations 
 Dapat memberi jaminan kepada perusahaan bahwa Ia layak dan dapat memberikan output yang terbaik 

• Bagi Perusahaan: 
 Mendapatkan jaminan bahwa karyawannya adalah karyawan yang berpengalaman dan profesional sehingga 

mampu berkontribusi nyata dalam bidang Public Relations dengan referensi yang kuat. 

2.Siapa yang berhak mendapatkan gelar akreditasi? 
Praktisi PR baik yang merupakan anggota PERHUMAS Indonesia ataupun belum menjadi anggota dapat mengambil 
Program Akreditasi. Namun, dianjurkan bahwa pemohon/peserta memiliki pengalaman sekurang-kurangnya minimal tiga 
tahun dalam praktek full-time atau ajaran humas, dan telah mendapatkan baik gelar  sarjana dalam bidang komunikasi 
khusus atau memiliki pengalaman kerja yang setara.  

3.Mengapa saya harus mengajukan akreditasi? 

Humas profesional yang terakreditasi menunjukkan bahwa individu telah menunjukkan pengetahuan yang luas, 
pengalaman dan  penilaian profesional di lapangan. Bagi pelaku profesi khususnya kehumasan akan memiliki pengakuan 
publik mengenai kredibilitas  dirinya sebagai seorang PR yang berpengalaman oleh karena itu pelaku tersebut dapat 
memberi jaminan kepada perusahaan bahwa Ia 

layak, sehingga outputnya pun dijamin dan bisa bermanfaat untuk produktifitas perusahaan. 



  FREQUENT ASKED QUESTION (FAQ)  
4.Kapan Program Akreditasi Profesi PR PERHUMAS ini diadakan ? 
Pelaksanaan Program Akreditasi dilaksanakan 2 bulan sekali, saat ini sudah sampai Batch XI, berikut yang sudah berlangsung : 
Batch   X  : 27-28 Maret 2019 
Batch XI :  26-27 Juni 2019 
Batch XII : 27-28 Agustus 2019 

 

5.Di mana Program Akreditasi Profesi PR PERHUMAS ini diadakan 

Untuk tempat pelaksanaan setiap batch akan disesuaikan  dan diinformasikan kembali 

 

6.Bagaimana jika saya tidak ter-akreditai dalam Program Akreditasi ini ? 
Pemohon dapat mengajukan banding ke PERHUMAS secara tertulis, dua bulan dari tanggal pemberitahuan dan mengikuti 
akreditasi kembali dengan membayarkan kembali Rp. 1,500,000,- 

 

7.Berapa biaya  Akreditasi? 

Biaya untuk anggota PERHUMAS hanya akan dikenakan biaya Rp. 3,000,000. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk akreditasi 

(berlaku  selama 3 tahun), biaya administrasi, dan juga ujian. 

 

Untuk non-anggota, biaya yang diperlukan untuk akreditasi sebesar Rp. 3,500,000. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk 

pendaftaran keanggotaan selama 3 tahun, biaya akreditasi (berlaku selama 3 tahun), biaya administrasi dan juga ujian. 


