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Public Relations dan Pers bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme, artinya Dalam 

melakukan hubungan baiknya perusahaan membutuhkan media massa sebagai media publikasi, 

dan pers membutuhkan humas untuk memperoleh informasi tentang perusahaan. Pada tanggal 7 

Maret 2005 dengan terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM No. C-05918 HT.01.04 TH 2005 

proses akuisisi PT. PowerGen Jawa Timur oleh PT. YTL Jawa Timur Telah selesai 

ditandatangani. Dalam SK itu pula disebutkan bahwa PT. YTL Jawa Timur akan meneruskan 

kontrak PT. PowerGen dengan pemerintah Indonesia selama 30 (tiga puluh tahun). Dalam proses 

jual beli dan perkembangan perusahaan, Humas PT. YTL Jawa Timur menjalin hubungan baik 

dengan media massa cetak. 

Karena pada pra penelitian, Peneliti melihat adanya hubungan yang dilakukan antara pihak 

Public Relations PT. YTL Jawa Timur dengan pihak Pers sejak proses akuisisi terjadi sampai 

saat ini perusahaan berjalam lebih dari satu tahun tersebut, untuk itu, penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan bagaimana bentuk – bentuk hubungan baik dengan media massa, bagaimana 

cara penyampaian undangannya, evaluasi Public Relations dan Pers, juga hambatan dalam 

melakukan press relations. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif yang bertujuan untuk 

melukiskan fenomena dengan cara memaparkan dan menceritakan fokus penelitian. Adapun 

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data dan 

informasi pada penelitian ini adalah Kepala Public Relations Bidang Publikasi dan Komunikasi, 

dan Redaksi Pelaksana Radar Bromo (purposif sampling). Data yang didapat disederhanakan, 

dikumpulkan dan dikategorikan sesuai dengan kategori yang telah dibuat oleh peneliti untuk 

kemudian disajikan dan dianalisa pada penyajian dan dianalisa data.  

Berdasarkan dari hasil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Public Relations PT. Yeoh Tiong 

Lay (YTL) Paiton- Jawa Timur sangat mengenal Pers dalam hal ini Radar Bromo begitu pula 

sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bentuk-bentuk Pers relations yang pernah dilakukan, 

dan hasil dari wawancara dari pihak keduanya.Dalam menyampaikan undangan, pihak Public 

Relations PT.YTL Jawa Timur banyak menggunakan cara-cara informal, seperti melalui 

telephone dan e mail. Karena dengan cara informal diatas dianggap sudah efektif untuk menjalin 

hubungan baik dengan pers. Dan tidak ada komplain dari pihak pers, karena pers bersifat 

fleksibel dan kemudahan memperoleh informasi adalah yang lebih utama. Selain itu 

berhubungan baik dengan pers mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan sebagai 

pembentukan opini publik dan company image yang positif. Walaupun kuantitas berhubungan 

dengan pers masih dinilai kurang oleh pihak pers bila dibandingkan dengan perusahaan yang 

sebelumnya, namun pers menyadari bahwa setiap perusahaan mempunyai kewenangan dan 

kebijakan yang berbeda tentang press relations. Namun demikian PT.YTL Jawa Timur paling 

sering berhubungan dengan pers dibanding dua perusahaan lain yang ada di PLTU Jawa Timur, 



yaitu PT. PJB (Pemerintah) dan IPMOMI (Swasta). 

Saran bagi PT. YTL adalah perusahaan yang dalam hal ini bisa diwakilkan oleh Public Relations 

perusahaan harus proaktif dalam mengadakan pers relations. Adanya MOU (perjanjian) akan 

lebih memudahkan pers relations berjalan lebih efektif. Seharusnya PT.YTL Jawa Timur tidak 

hanya melakukan hubungan baik dengan Radar Bromo saja, dengan marketing publik relations 

adalah salah satu keberhasilan perusahaan adalah menjalin hubungan baik dengan media massa 

lokal, regional dan nasional terbesar. Perusahaan khususnya dalam bidang publikasi dan 

komunikasi tidak hanya satu orang saja, dengan adanya lebih dari satu orang akan lebih 

memudahkan tugas public relations perusahaan 

 


