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1.1 Latar Belakang Masalah 

Public Relations adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi 

berencana baik ke dalam maupun ke luar yang bertujuan untuk mendapatkan citra 

positif dan dukungan dari publiknya. Prinsip Public Relations (PR) sebagai bagian yang 

tidak bisa terpisahkan dari kegiatan komunikasi personal, kelompok maupun organisasi 

yang ingin membangun dan menjaga serta meningkatkan kualitas hubungan dengan 

publiknya. Scott M. Cutlip dkk (2009) menyebut proses perkembangan itu sebagai 

sebuah evolusi pencarian identitas jati diri dan pengakuan profesional.  

Public Relations (PR) telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan 

dari tahun ke tahun. Berawal sebagai alat pembelaan diri, propaganda, pembentukan 

opini publik, pertahanan monopoli dari serangan jurnalis, pembatasan aturan 

pemerintah yang ketat pada tahun 1990-an, publikasi-promosi pemasaran hingga 

pembentukan image/citra. PR kini mulai menemukan tempat, juga fungsi dan perannya 

dalam manajemen perusahaan atau organisasi. PR tidak lagi sekedar alat bantu suatu 

manajemen organisasi ataupun bagian dari manajemen itu sendiri, melainkan berperan 

besar dalam membangun reputasi. 

Seperti halnya komunikasi dibutuhkan oleh banyak pihak, komunikasi juga 

dilakukan oleh personal, kelompok, organisasi terstruktur. Hal tersebut tidak hanya 

dialami oleh perusahaan berskala besar, institusi formal maupun organisasi non-profit.  

Sebagai perusahaan, Duta Catering juga melakukan kegiatan PR namun secara 

implisit. Hubungan yang dijalin Duta Catering tidak hanya terjadi antara perusahaan 

dengan pelanggannya (customer relations), namun juga dengan pemerintah (goverment 

relations), media massa (press relations) bahkan dengan masyarakat ataupun 

komunitas tertentu (community relations). Sehingga dalam hal ini, publik Duta Catering 

bukan hanya konsumen dan pelanggan saja, baik itu dari personal consumer maupun 

instansi (pemerintah dan swasta baik profit oriented maupun nonprofit oriented). Lebih 

dari itu, publik dari Duta Catering adalah pemerintah, investor, media massa dan juga 

masyarakat/komunitas. 



Sebagai vendor, Duta Catering sangat menyadari pentingnya menjalin hubungan 

dengan publiknya tidak hanya untuk melakukan kegiatan marketing namun juga untuk 

menjaga reputasi perusahaan di mata publiknya. Hal tersebut pula yang menyebabkan 

Duta Catering belum pernah menerima isu negatif ataupun keluhan signifikan dari 

pelanggannya.  

Jika ditinjau dari analisis situasinya, Duta Catering merupakan salah satu unit 

produksi usaha kuliner di Kota Batu yang telah menerapkan pentingnya melakukan 

relations baik terhadap konsumen, pelanggan termasuk masyarakat sekitar. Duta 

Catering juga belum pernah menemukan/mendapatkan issue dan keluhan seputar relasi 

atau hubungan baik. Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 1990, Duta Catering 

sudah dikenal di Malang Raya dan daerah sekitarnya seperti Jombang, Kediri, Madiun, 

Surabaya, Tuban dan Bojonegoro. Bahkan Duta Catering juga merupakan vendor 

catering yang direkomenadasikan di beberapa blog wedding service di Malang dan 

blog personal yang memberikan testimoni tentang Duta Catering. Selain itu, Duta 

Catering juga telah memperoleh berbagai sertifikat baik nomor ijin depkes dan 

sertifikat halal dari MUI. Perusahaan yang memiliki karyawan sekitar 250 orang ini 

juga telah mampu mengelola konsumsi pada beberapa event besar termasuk acara 

kenegaraan di wilayah Jawa Timur. Bahkan, beberapa waktu telah berperan serta dalam 

mensukseskan acara-acara di daerah setempat (Kelurahan Dadaprejo). 

Duta Catering mengadakan hubungan dengan pelanggannya (customer 

relations) dalam bentuk menyediakan call center (pusat panggilan), sales force (tenaga 

penjualan), pemasaran, publikasi dan periklanan. Dalam hubungan dengan pemerintah, 

Duta Catering memberikan ucapan selamat hari jadi pemerintah, baik pemerintah 

daerah atau pun kota, Mengadakan kegiatan olah raga (bulutangkis dan tenis meja) dan 

pernah mensponsori kegiatan tersebut, mengundang pejabat pemerintah untuk 

meresmikan suatu acara perusahaan, dan melakukan kegiatan lobby secara baik dengan 

pihak pemerintah untuk memperlancar suatu kegiatan perusahaan. 

Adapun hubungan media massa (press relation) yang dilakukan Duta Catering 

yaitu pernah mengadakan press conference pada acara perusahaan seperti pada acara 

diklat peningkatan skill karyawan, dan mengirimkan news release tentang acara yang 



dianggap unik dan memiliki nilai berita seperti pada saat mengadakan program 

penghijauan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu. 

Sedangkan dalam lingkup hubungan dengan masyarakat, Duta Catering sering 

mengadakan program kegiatan community relations di lingkup wilayah Kelurahan 

Dadaprejo. Aktivitas community relations yang biasa dilakukan Duta Catering 

diantaranya turut berpartisipasi dalam kegiatan peringatan hari besar Islam (Maulid 

Nabi, Idul Fitri dan Idul Adha) yang biasa diadakan kelurahan setempat, memberi 

sumbangan konsumsi dan fasilitas untuk kegiatan pengajian kelurahan bahkan berperan 

aktif dalam mengurangi pengangguran di Kelurahan Dadaprejo dengan 

memberdayakan pemuda yang kurang memiliki keterampilan untuk bekerja di Duta 

Catering. 

Seperti perusahaan pada umumnya, Duta Catering juga menyadari pentingnya 

menghimpun opini publik untuk mendukung aktivitas perusahaan. Opini publik yang 

positif terhadap suatu perusahaan juga akan meningkatkan citra dan reputasi 

perusahaan. Reputasi yang hingga kini dipertahankan oleh Duta Catering adalah 

kepedulian perusahaan pada publiknya baik dalam hal pemeliharaan lingkungan hidup, 

melayani pelanggan dengan penuh tanggungjawab (contohnya, menyediakan pesanan 

makanan berlebih agar makanan yang disajikan tidak sampai kurang atau kehabisan, 

menyediakan paket catering yang dibutuhkan pelanggan, dan masih banyak contoh 

lainnya), hingga peduli terhadap masyarakat sekitar dengan memberikan mata 

pencaharian dan memperjuangkan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan 

Dadaprejo sebagai publik dari Duta Catering. Sehingga dalam hal ini, perusahaan akan 

semakin dipercaya oleh publiknya dan tentu saja juga akan berpengaruh terhadap 

eksistensi berputarnya roda bisnis perusahaan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berawal dari latar belakang keberadaan Duta Catering sebagai perusahaan 

kuliner yang memperhatikan pencitraan diri dan berusaha tetap menjaga reputasi 

perusahaan di mata publiknya termasuk masyarakat sekitar perusahaan khususnya 

masyarakat Kelurahan Dadaprejo, maka pertanyaan permasalahan pokok yang ingin 

dijawab melalui penelitian ini adalah:  



1. Adakah pengaruh tingkat kesadaran publik tentang aktivitas community relations 

yang dilakukan Duta Catering terhadap opini warga Kelurahan Dadaprejo, Kota 

Batu tentang keberadaan Duta Catering? 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat kesadaran publik tentang aktivitas community 

relations yang dilakukan Duta Catering terhadap opini warga Kelurahan Dadaprejo, 

Kota Batu tentang keberadaan Duta Catering? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di awal, maka 

tujuan penelitian ini diantaranya: 

1. Mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh tingkat kesadaran publik tentang 

aktivitas community relations yang dilakukan Duta Catering terhadap opini warga 

tentang keberadaan Duta Catering. 

2. Mengukur besarnya pengaruh tingkat kesadaran publik tentang aktivitas community 

relations yang dilakukan Duta Catering terhadap opini warga tentang keberadaan 

Duta Catering. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu Sosial 

khususnya Ilmu Komunikasi yaitu tentang penggunaan strategi dan pemilihan 

saluran yang kreatif pada publik (community relations) sebagai media 

pencitraan dan pengalihan/manajemen isu. 

2) Memperkaya referensi mengenai kajian wacana sebagai alat analisis yang 

dapat dimanfaatkan Ilmu Komunikasi dalam mengkaji permasalahan-

permasalahan PR. 

3) Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai tambahan ilmu bagi peneliti 

selanjutnya tentang pengaruh tingkat kesadaran publik tentang aktivitas 

community relations terhadap opini publik. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa: 

1) Menjadi pertimbangan bagi instansi, organisasi termasuk perusahaan untuk 

mengintegrasikan fungsi Public Relations dalam manajemen (bagi yang 

belum memiliki Divisi PR), dan menjadi saran/masukan bagi perusahaan yang 

telah memiliki divisi tersebut dalam optimalisasi peran manajerial PR di 

dalamnya. 

2) Memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan yang menyangkut 

citra dan reputasi perusahaan/organisasi serta bagaimana aktivitas komunikasi 

publik (khususnya community relations) dapat menjadi program kreatif untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan sebagai salah satu cara mengatasi 

permasalahan perusahaan (problem solving). 

3) Memberikan rujukan berupa gambaran, masukan dan evaluasi pada aktivitas 

community relations Duta Catering. 

 

 


