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Pelaksanaan fungsi humas perusahaan rokok adibungsu dalam membentuk citra pada masyarakat 

sekitar merupakan tema yang dipilih oleh peneliti karena adanya kebutuhan akan pengetahuan 

yang lebih dalam tentang humas dalam membentuk citra positif pada masyarakat komunitas. 

Dimana citra tersebut apabila telah dibina atau paling tidak dikelola oleh humas maka akan 

berkembang menjadi citra negatif yang akanmerugikan perusahaan rokok Adibungsu. 

Kesalahpahaman antaraperusahaan dengan masyarakat sekitar dapat berlanjut pada aksi-aksi 

yang tidak diharapkan. Oleh karena itu aktifitas-aktifitas humas dalam membangun citra positif 

sangat penting demi kelangsungan perusahaan. Penelitian ini menjawab pertanyaan aktifitas apa 

sajakah yang dilakukan oleh Humas Perusahaan Rokok Adibungsu dalam membentuk citra 

positif pada masyarkat sekitar? 

Untuk mendukung hal tersebut, peran humas sangatlah diperlukan. Petugas humas merupakan 

ujung tombak dalam membentuk citra positif pada masyarakat sekitar. Aktifitas humas dalam 

membina hubungan dengan masyarakat sekitar lebih banyak menitikberatkan pentingnya 

partisipasi yang nyata. Partisipasi tersebut dapat berupa partisipasi buah pikiran, tenaga, harta 

benda, ketrampilan dan partisipasi sosial. Aktifitas yang riil dilakukan humas terhadap 

masyarakat sekitar dapat disebutkan antara lain aktifitas-aktifitas, sponshorship, kunjungan 

perusahaan, pertemuan dengan pemuka-pemuka pendapat, dan kunjungan perusahaan ke 

lembaga komunitas. Berbagai aktifitas humas tersebut akan mengindikasikan kepada model 

humas serta citra yang tumbuh di dalam masyarakat sekitar tentang perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dan jenis penelitian yaitu 

deskriptif kualitatif denganpendekatan peneitian naturalistik. Sumber data diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan wawancara mendalam terhadap responden. Pemilihan responden atau 

informan dilakukan secara purposif, untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan 

teknik triangulasi sumber. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa aktifitas humas 

perusahaan rokok adibungsu dalam membina publik antara lain : Program Sponshorship, dengan 

membentuk kesebelasan sepakbola, dan memberikan sumbangan-sumbangan. Kegiatan Open 

House, Pertemuan dengan pemuka pendapat, perusahan di lembaga komunitas, pengadaan 

kalender, jadwal sholat dan puasa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi humas perusahaan 

rokok dalam rangka membentuk citra positif adalah perangkapan jabatan humas dengan jabatan 

lain, minimnya petugas humas yang ada, sarana dan prasarana yang belum memadai. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan pula bahwasanya masyarakat sekitar memiliki “current 

image” cukup positif. Masyarakat mengetahui keberadaan perusahaan rokok akan tetapi tidak 

semuanya mengethaui program-program kehumasan perusahaan tersebut untuk mereka. Dari 

hasil penelitian ini pula dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: perlunya pengakuan lebh 

eksistensi humas, perlunya memilah dan memilih program yang tepat, penambahan sarana dan 

prasarana, untuk itu perlu suatu inovasi guna lebih memaksimalkan fungsi kehumasa 



 


