
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap Perusahaan besar memiliki bagian Humas dan memiliki fungsi dan 

peran penugasannya dalam mensosialisasikan dan menginformasikan program-

program kebijakan perusahaan kepada publiknya. Menurut DR. Rex Harlow,
1
 

definisi Public relations adalah fungsi manajemen yang khas dan mendukung 

pembinaan, pemeliharaan, jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, 

menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerja sama; 

melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu 

manajemen untuk mampu menanggapi opini publik; mendukung manajemen 

dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai 

sistem peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan 

penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama. 

Fungsi Humas secara umum menurut Scoot M. Cutlip, Allen H. center and 

canfield (1982),
2
 (1) Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai 

tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/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 

publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pemimpin manajemen demi 
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tujuan dan manfaat bersama, (5) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, 

dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke 

publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 

Peranan public relations dalam suatu organisasi dapat dibagi empat 

kategori menurut Dozier & Broom
3
, (1) Penasehat Ahli (expert prescriber): 

Seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki 

kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian 

masalah hubungan dengan publiknya (public relationship), (2) Fasilitator 

Komunikasi (Communication fasilitator): praktisi PR bertindak sebagai 

komunikasi atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk 

mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya, (3) Fasilitator 

Proses Pemecahan Masalah (problem solving process fasilitator): Peranan praktisi 

PR dalam process pemecahan persoalan public relations ini merupakan bagian 

dari tim manajemen, (4) Teknisi Komunikasi: Peranan ini menjadikan praktisi PR 

sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi 

atau dikenal dengan method of communication in organization.  

PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah sebuah perusahaan milik 

Negara yang memproduksi semen yang merupakan unsur utama dalam 

pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perusahaan ini dulunya bernama PT. 

Semen Gresik (Persero) Tbk, pertama kali didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957 

oleh Presiden pertama yaitu Ir. Soekarno. Dalam perkembangan jamannya PT. 

Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki anak perusahaan yaitu PT. Semen 

                                                           
3
 Elvinaro ardianto.2014.Handbook of PR.halaman 20 



3 
 

Padang, PT. Semen Tonasa, PT. Thanglong dan sekarang baru mendirikan PT. 

Semen Gresik. 
4
 

 Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, 

hadirnya CSR dalam dunia bisnis dilegalkan oleh pemerintah melalui surat 

keputusan Menteri BUMN No. 236 Tahun 2002 tentang program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL). Dalam PKBL, ada dua program pokok yang menjadi 

tanggung jawab perusahaan yakni program kemitraan dan program bina 

lingkungan. Sesuai peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/NBY/2007/ 

maka pelaksanaan Bina Lingkungan meliputi: Sektor bencana alam, sektor 

pendidikan, sektor kesehatan, sektor prasarana & sarana umum, sektor sarana 

ibadah, sektor pelestarian alam.
5
 

Melalui kebijakan ini, diharapkan ada bentuk rasa tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada masyarakat. Dengan melakukan program CSR agar terdapat 

keselarasan antara perkembangan perusahaan dan meluasnya kebermanfaatan bagi 

masyarakat serta terciptanya keseimbangan lingkungan dan membantu pemerintah 

dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

Di dalam Pelaksanaan Program CSR Bina Lingkungan Perusahaan 

Holding PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, Bagian yang menjalankan ialah 

Departemen CSR yang memiliki Struktur organisasi perusahaan yang disitu 

terdapat dua bagian Biro yakni Biro Kemitraan dan Biro Bina Lingkungan. Di 

dalam pelaksanaan program CSR perusahaan Biro Bina Lingkungan mapun Biro 
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Kemitraan melibatkan bagian Humas untuk membantu mensosialisasikan dan 

menginformasikan program CSR perusahaan kepada masyarakat ataupun Publik 

secara meluas. Bagian Humas sendiri berada di bawah Department sekertaris 

perusahaan dalam bentuk Biro Humas atau istilah yang dipakai perusahaan adalah 

Biro Corporate Communication. Dalam program Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang ditangani oleh bagian Biro kemitraan dan Bina lingkungan yang 

menjalankan program CSR tersebut. Di dalam struktur organisasi perusahaan Biro 

Kemitraan dan Biro Bina Lingkungan tidak melebur dengan bagian Humas namun 

memiliki Departemen sendiri-sendiri yang langsung di bawah Direksi perusahaan, 

Tetapi di dalam Struktur organisasi perusahaan terdapat garis koordinasi yang 

menghubungkan antara Departmen CSR yaitu Biro Kemitraan dan Biro Bina 

Lingkungan dengan Biro Humas atau Corporate communication. Hal ini terlihat 

adanya keterkaitan Humas dalam program-program Corporate Social 

Responsibility (CSR), dilihat dari banyaknya program Corporate social 

Responsibilty (CSR) yang diberitakan oleh media Nasional, lokal maupun 

Website resmi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk 
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(Sumber: Dokumen Perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, 2015) 

Keberadaan Biro Humas PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk jika dilihat 

dari struktur organisasi perusahaan berbeda Departemen dengan Biro kemitraan 

dan Bina Lingkungan. Dalam hal ini Biro Humas tidak melebur jadi satu dengan 

Biro kemitraan dan Biro Bina lingkungan dalam menjalankan program CSR 

perusahaan akan tetapi saling berkaitan hal ini dikarenakan di dalam program 

CSR terutama Bina lingkungan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Biro Humas 

selalu berkoordinasi dengan Biro Bina lingkungan dari Departemen CSR dan 

karena keduanya bagian  yang saling berhubungan dan berkaitan yang satu dengan 

Publik dan yang satu menjalankan program CSR di masyarakat.
6
 Adanya 

pembagian tugas antara Humas dan CSR Biro Bina Lingkungan disini terkadang 

saling tumpang tindih pekerjaan antara Bagian CSR Biro Bina lingkungan dengan 

bagian Biro Humas, salah satunya ketika proposal masuk ke perusahaan bagian 

Humas menjalankan proposal sponsorship dan CSR Biro bina Lingkungan 

menjalankan proposal bantuan sosial, disini pernah terjadi dan beberapa kali CSR 

Biro Bina lingkungan juga pernah melakukan sponsorship yang seharusnya di 

kerjakan bagian Biro Humas PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi di dalam PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk maka peneliti ingin meneliti tentang Peran Public relations Officer 

Dalam Pelaksanaan Corporate Social responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sejalan dengan berkembangnya PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk jika 

dilihat dari struktur perusahaan maka perlu mendapat penekanan dalam perspektif 

Humas. Dengan demikian perumusan masalahnya adalah : “Bagaimana Peran 

Public Relations Officer PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility Perusahaan”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai 

Peran Public Relations Officer PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di dalam 

Pelaksanaan Corporate social responsibility Perusahaan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat yang baik, 

manfaat yang diperoleh adalah :  

1. Memberikan deskripsi atau gambaran kajian ilmiah mengenai Peran 

Public Relations Officer di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dalam 

program kerja corporate social responsibility (CSR).  

2. Deskripsi yang diberikan dalam penelitian ini bisa menjadi referensi bagi 

penilitian-penelitian berikutnya. 

3. Bisa menjadi saran atau masukan untuk perusahaan yang diteliti. 

4. Diharapkan dengan penelitian ini mendorong atau memotivasi agar 

penelitian seperti ini berkembang semakin banyak yang bisa membawa 

kemajuan dimasa mendatang. 

 


