
1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia, 

tidak ada satupun manusia yang tidak berkomunikasi dalam setiap harinya. 

Komunikasi seakan menjadi kebutuhan wajib bagi setiap manusia dengan 

menggunakan symbol-simbol tertentu. Komunikasi merupakan proses 

penyampaian pesan oleh seseorang/sekelompok orang kepada orang lain 

untuk memberitahu, mengubah sikap, pandangan dan perilaku secara 

langsung ataupun tidak langsung (menggunakan media).  

Salah satu tujuan dari komunikasi adalah untuk memberikan 

persamaan persepsi. Sehingga terjalin hubungan dan tujuan bersama. 

Penerapan komunikasipun tidak hanya sebatas dilakukan oleh satu orang 

ke satu orang lainnya, bahkan bisa lebih dari pada satu orang baik 

menggunakan media ataupun tidak dan sudah memberikan model 

tersendiri. 

Dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan salah satu ujung 

tombak keberhasilan dalam membuat sebuah program, menjadi ujung 

tombak keberhasilan sebuah organisasi dalam mengembangkan dan 

mempertahankan eksistensi nama organisasinya dihadapan publik.  
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Komunikasi dalam sebuah organisasi atau corporate seyogyianya 

menjadi salah satu proses yang membutuhkan sebuah badan atau divisi 

khusus yang menanganinya. Terlebih dalam hal komunikasi internal dan 

eksternal perusahaan dengan publiknya, agar lebih terorganisir dengan 

tujuan untuk menjaga hubungan baik yang saling menguntungkan.  

Salah satu divisi tersebut yang umum kita ketahui adalah Public 

Relations (PR). Muslimin dalam bukunya berjudul Hubungan Masyarakat 

dan Konsep Kepribadian memaparkan, di dalam Public Relations itu 

terdapat suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian 

public atau suatu badan khususnya dan masyarakat umumnya. Dalam 

Public Relations terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungannya 

yang harmonis antara suatu badan dengan publiknya, usaha untuk 

memberikan atau menanamkan kesan yang menyenangkan, sehingga akan 

timbul opini publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan. 

Aktivitas PR dalam sebuah perusahaan dapat di wakili oleh 

beberapa divisi yang memang dalam tugasnya tidak berbeda dengan 

aktivitas PR. Beberapa perusahan menamakan divisi yang beraktivitaskan 

PR dengan Marketing Communication dan atau Corporate 

Communication. Apapun itu namanya, divisi tersebut memiliki aktivitas 

yang merupakan bagian dari seorang Public Relations.  

Salah satu perusahaan yang menggunakan istilah corporate 

communication dalam aktivitas PR-nya adalah PT. Djarum. PT. Djarum 
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merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang sudah 

cukup sadar akan kebutuhan komunikasi yang dalam pengelolaannya 

menggunakan divisi khusus. Dalam penerapan aktivitas PR, PT.Djarum 

melalui Corporate Communication sudah memiliki berbagai macam 

program, salah satu programnya adalah Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang dikelola secara langsung dan terorganisir dalam Djarum 

Foundation. 

Djarum Foundation sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu 

dimulai dari program sumbangsih sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, 

bakti pendidikan dan apresiasi budaya. Diantara program tersebut yang 

paling dekat dengan mahasiswa adalah Djarum Bakti Pendidikan dengan 

program khusus yakni Djarum Beasiswa Plus, dimana mahasiswa menjadi 

sasaran dari program ini. 

Djarum Beasiswa Plus merupakan program beasiswa yang 

diberikan oleh PT. Djarum kepada mahasiswa semester 5 (lima) Perguruan 

Tinggi terpilih se-Indonesia dengan proses seleksi di masing-masing 

perguruan tinggi tersebut. Djarum Beasiswa Plus sangat familiar 

dikalangan mahasiswa dan menjadi salah satu beasiswa favorit. Program 

beasiswa ini terkesan “keren” bagi mereka karena menjadi satu-satunya 

beasiswa yang memiliki iklan di televisi. 

Tidak hanya itu, beasiswa ini memiliki program yang sangat 

terkonsep dengan baik dari tahun ketahun. Tidak hanya mendapat biaya 
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pendidikan tiap bulannya tetapi juga mendapatkan berbagai program 

pembentukan karakter melalui Nation Building, Character Building; 

program kepemimpinan melalui Leadership Development; Competition 

Chalenge melalui Debate Competition, Writing Competition dan Blog 

Competition; serta pengabdian masyarakat melalui Community 

Empowerment. 

Djarum Beasiswa Plus telah berjalan lebih dari seperempat abad 

dan lebih tepatnya tahun 2014 menapaki usia ke-30 tahun, sudah tentu 

memiliki cukup banyak alumni yang tersebar di seluruh penjuru negeri. 

Djarum Beasiswa Plus memiliki paten nama bagi pemenang/penerima 

program tersebut yakni Beswan Djarum. Beswan Djarum memiliki proses 

perekrutan yang cukup selektif dalam menentukan penerima program 

tersebut. Banyak mahasiswa disetiap kampus berbondong-bondong 

mengejar gelar Beswan Djarum, tidak lain karena dana pendidikan dan 

program softskill yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu sendiri. Salah satu 

yang menjadi penarik perhatian mahasiswa dalam mendaftar program 

tersebut adalah iklan di televisi dan adanya alumni yang sangat semangat 

memperkenalkan program tersebut kepada mahasiswa atau adik 

tingkatnya. 

Aktivitas yang dilakukan oleh para penerima Djarum Beasiswa 

Plus untuk memperkenalkan program beasiswa dari PT. Djarum kepada 

adik-adik tingkat di kampus masing-masing tidak terlepas dari kebanggaan 

yang tertanam oleh Beswan Djarum. Kebanggaan menjadi salah satu 
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bagian dari mahasiswa berprestasi seluruh Indonesia dan kebanggaan 

menjadi bagian dari salah satu perusahaan ternama di Indonesia. 

Tidak dipungkiri bahwa program-program Djarum Foundation 

turut mempengaruhi pola pikir dan kebanggaan Beswan Djarum. Dilihat 

dari Beswan Dajrum di Malang, dalam hal ini angkatan tahun 2011-2012 

atau sering di sebut angkatan ke-27 terlihat sangat loyal. Terbukti dari 

setiap program Soft Skills yang diadakan Djarum Foundation tak satupun 

yang melewatkan program tersebut, kendati program tersebut tidak wajib 

bagi para Beswan dan Beswan harus merelakan beberapa hari kuliahnya 

dan bahkan ijin ujian demi mengikuti kegiatan tersebut. 

Loyalitas para Beswan Djarum juga dibuktikan melalui program 

Competition yang diselenggarakan Djarum Beasiswa Plus diantaranya 

Blog Competition dan Writing Competition, program kompetisi tersebut 

menjadikan Beswan Djarum Malang melakukan peraturan sendiri kepada 

Beswan Djarum Malang 27 yakni wajib mengikuti dan memberlakukan 

denda bagi mereka yang melewatkan kompetisi di Beswan Djarum. 

Padahal tidak pernah ada aturan wajib mengikuti dari pihak Djarum 

Beasiswa Plus. Serta program promosi Beswan Djarum di Trans TV 

bertajuk kuis Ranking 1 bersama Beswan Djarum, dua tahun berturut-turut 

dari 2012-2013 Beswan Malang menjadi salah satu kota yang 

mengirimkan beswan terbanyak untuk ikut serta kegiatan tersebut di 

TransTV. 
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Program Community Empowerment juga menjadi penggerak para 

Beswan untuk membuat program pengembangan masyarakat disebuah 

daerah. Dengan tidak begitu banyak pressure dari Djarum Foundation 

untuk membuat sebuah program, Beswan Malang sangat antusias 

mengkonsep kegiatan tersebut, sebagai kata lain merupakan program kerja 

Beswan Malang dan banyak opini Beswan Malang yang mengatakan 

bahwa program kerja adalah “harga diri” Beswan Malang. 

Kendati tahun 2012-2013 Beswan Djarum Malang angkatan 27 

sudah tidak mendapat program dan dana beasiswa, Beswan Malang sangat 

antusias dan bersedia dengan senang ikut serta membantu mensukseskan 

program-program Djarum Foundation baik didalam maupun luar kota 

malang. 

Beswan Djarum Malang angkatan 27 adalah angkatan yang peneliti 

lihat memiliki tingkat loyalitas yang cukup tinggi dibanding dengan 

angkatan sebelumnya atau sesudahnya, peneliti melihat memang ada 

perbedaan yang cukup signifikan dari segi sistem rekruitmen dan program 

yang diberikan selama menjadi Beswan Djarum, bahkan Beswan angkatan 

27 cukup banyak dilibatkan dalam kegiatan pasca menjadi alumni, yang 

sebenarnya jarang atau belum pernah dilakukan pada tahun beswan 

angkatan sebelumnya, seperti: Java Jazz di Jakarta, Ranking 1 Bersama 

Beswan Djarum di Trans TV, Harvard National Model United Nation 

(HNMUN) di Boston Amerika Serikat, Grab Your Audienc Workshop 

James Gwee di Jakarta dan Workshop Kesenian di Yogyakarta. 
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Di sisi lain program yang telah diikuti oleh beswan, keberadaan 

perusahaan rokok menjadi dilema bagi setiap mahasiswa. Membentuk pola 

pikir mereka dengan harus memposisikan diri sebagai pihak yang pro atau 

pihak yang kontra? Ataukah menjadi pihak yang netral sama sekali? 

Cukup menjadi perdebatan tersendiri di kalangan beswan malang, terlebih 

mahasiswa adalah agen perubahan yang dikenal dengan banyak aksi turun 

jalan mengkritik kebijakan pemerintah dan melakukan banyak kegiatan 

kampanye salah satunya adalah kampanye kesehatan (anti rokok). Dari 

proses selama menjadi beswan djarum dengan berbagai kegiatan dan 

hubungan baik dengan Djarum Foundation, pada akhirnya semua 

pemikiran yang awalnya menjadi pihak yang kontra terhadap keberadaan 

rokok di Indonesia berlahan menjadi netral atau bahkan pro. Menjadi 

terlihat sangat loyal dengan keberadaan PT. Djarum mulai terlihat pasca 

kegiatan perdana Beswan Djarum di Semarang-Kudus, Jawa Tengah. 

Sehingga dari fenomena-fenomena diatas maka penulis ingin 

mengetahui model komunikasi yang dilakukan oleh Corporate 

Communications Djarum Foundation dalam menjaga loyalitas publiknya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Model Komunikasi Corporate dalam 

menjaga loyalitas penerima program Djarum Beasiswa Plus angkatan 2011 

di Malang. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Model Komunikasi 

Corporate dalam menjaga loyalitas penerima program Djarum Beasiswa 

Plus Angkatan 2011 di Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memberikan 

pemahaman lebih terhadap model-model komunikasi yang di lakukan oleh 

suatu organisasi dalam menjaga loyalitas publik terhadap organisasi yang 

dikelolanya. Serta sebagai refrensi keilmuan Ilmu Komunikasi khususnya 

Public Relations. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran dan pemahaman kepada Public Relations, model komunikasi 

apa yang tepat untuk dapat digunakan untuk menjaga hubungan dan 

loyalitas publiknya kepada perusahaan yang dikelolanya, terutama dalam 

hal penerapan kepada publik eksternal di kegiatan Corporate Sosial 

Responsibilty. 

 


