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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Peran Public Relations (PR) dalam menunjang keberhasilan bisnis 

perusahaan-perusahaan modern saat ini menjadi semakin penting. Dalam berbagai 

perusahaan besar, PR sudah ditempatkan di bagian strategis dalam struktur 

organisasi yang sejajar dengan marketing, keuangan dan SDM. Sehingga PR 

memiliki tanggungjawab sebagai salah satu bidang dalam perusahaan/institusi yang 

dapat menjadi penentu nasib ke depan.  

Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Kriyantono (2012) yang 

mengatakan bahwa, tugas utama PR adalah menciptakan citra positif perusahaan di 

mata publiknya. Citra positif dapat terbentuk bila publik mempunyai persepsi yang 

positif terhadap perusahaan. Persepsi ini harus lengkap dan tidak sepotong - 

sepotong. Agar hal itu dapat dicapai, maka publik harus dalam kondisi kecukupan 

informasi (well-informed) tentang perusahaan. Artinya, tidak ada kesenjangan 

informasi antara perusahaan dengan publiknya dan sebaliknya. Karena itu, Public 

Relations dituntut untuk menjaga arus informasi agar berjalan dua arah timbal balik. 

Untuk mengantisipasi kesenjangan informasi tersebut, PR harus selalu 

waspada terhadap isu yang beredar di publik tentang perusahaan. Apakah 

pemberitaan yang tersebar dipublik menjadi sesuatu yang menguntungkan atau 

merugikan perusahaan. Apakah media memberitakan sesuatu yang positif atau 

negatif tentang perusahaan. Hal ini harus diketahui oleh seorang PR. Karena itu 

semua sangat memperngaruhi citra suatu perusahaan. 
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Memantau pendapat umum suatu perusahaan akan dapat mengetahui apa 

saja yang berkembang di masayarakat dan kemana arah isu yang beredar 

merupakan suatu hal yang cukup penting untuk dilakukan oleh bidang kehumasan 

dan komunikasi dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui informasi yang 

berkembang, praktisi kehumasan akan mendapat petunjuk untuk mengetahui lebih 

cermat mengenai posisi perusahaan atau organisasi atau lembaga di mata publik 

eksteral. 

Jika publik sudah beranggapan negatif terhadap suatu perusahaan, maka  PR 

harus melakukan tugas dan fungsinya yakni melakukan pembersihan nama untuk 

mengklarifikasi suatu pemberitaan yang tidak benar atau pemberitaan yang 

membuat perusahaan dipandang buruk oleh publik. PR harus bisa merubah citra 

negatif perusahaan kembali kecitra positif. Salah satu caranya adalah dengan 

melakukan konferensi pers.   

Dalam membentuk citra positif perusahaan tentunya, diperlukan kepekaan 

dan ketajaman riset untuk menentukan masalah yang harus diselesaikan. Ada 

banyak cara dalam mengkomunikasikannya, tergantung masalah yang terjadi. 

Semakin berat masalahnya, semakin banyak publik yang mengetahui maka 

penyelesaiannya pun akan semakin berat pula. Maka dari itu, perlu diaudit terlebih 

dalu atas informasi yang tersebar di publik seperti apa.  

Pada kenyataannya, Tidak banyak PR perusahaan yang mau melakukan 

audit pemberitaan yang tersebar di publik. kebanyakan PR setiap hari hanya 

mengikuti pemberitaan. Tak jarang mereka hanya mengkliping suatu pemberitaan 

yang tertulis di koran dan dijadikan sebagai laporan tanpa diaudit terlebih dahulu. 
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Kebanyakan perusahaan juga hanya beranggapan bahwa melakukan audit untuk 

mengevaluasi kinerja PR hanya menyia-nyiakan waktu saja dan membuang-buang 

duit. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hal itu akan menjadi bumerang bagi tim 

PR jika hasilnya mengarah pada keburukan kinerja PR. Mereka hanya menganggap 

audit pemberitaan akan memerlukan waktu yang lama dan uang yang dibutuhkan 

banyak. Padahal jika itu diperuntukkan untuk memperbaiki kinerja PR, itu adalah 

suatu keharusan.  

Sehingga bisa dikatakan bahwa, peran PR dalam perusahaan sering tidak 

bisa berjalan optimal. Akan sangat disayangkan ketika PR hanya terfokus pada 

strategi, rencana program dan event perncitraan semata tanpa ada evaluasi. Berapa 

banyak audiance yang merespon positif dan negatif serta bagaimana pula media 

sebagai media penyebar informasi mengkap dan memberitakannya.  

Kurang adanya evaluasi ini menyebabkan pemimpin perusahaan akan 

semakin enggan untuk mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menjalankan 

aktifitas PR. Karena pimpinan tidak mengetahui dampak yang terjadi. Ini adalah 

salah satu kelemahan dalam pengelolaan PR yang tidak mampu 

mendemonstrasikan nilai kontribusi PR bagi bisnis perusahaan. Keraguan pimpinan 

perusahaan dan mendukung program-program PR selalu saja muncul karena 

mereka tidak tahu secara jelas sasaran-sasaran apa yang dicapai serta bagaimana 

mengukurnya untuk membuktikan bahwa program – program yang diajukan 

berhasil atau tidak dalam membangun citra perusahaan.  

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk memantau pendapat umum, 

salah satunya adalah audit komunikasi yang di dalamnya menggunakan analisis isi. 
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Ketika metode yang digunakan adalah analisis isi, maka peneliti akan dihadapkan 

pada isu-isu yang berkembang pesat dan menjadi pembicaraan publik akibat 

pemberitaan dari media massa. Peneliti menggunakan audit komunikasi 

dimaksudkan untuk mengetahui secara tepat isu-isu yang sedang berkembang yang 

menjadi perhatian publik sebagai khalayak sasaran dan mengamati kecenderungan-

kecenderungan pendapat umum yang mempunyai pengaruh penting bagi suatu 

perusahaan.  

Seperti halnya polemik divestasi saham PT Freeport Indonesia (PT FI) 

dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang menjadi pemberitaan di setiap 

media cetak Harian nasional mulai akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016. 

Polemik terkait perpanjangan PT Freeport Indonesia menjadi perbincangan yang 

cukup hangat di akhir tahun 2015. Polemik yang terjadi berawal dari kasus 

permintaan perpanjangan kontrak kerjasama oleh PT FI, hingga melebar pada 

kewajiban PT FI mengenai divestasi saham yang harus dilakukan.  

Polemik terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia memang 
menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Staf Khusus Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau untuk tidak melulu 
menghabiskan waktu membicarakan perpanjangan kontrak PT Freeport 
Indonesia yang nantinya akan melupakan kewajiban Freeport untuk melepas 
saham (divestasi). 

"Menurut saya, harus dibahas dari segi Freeport. Jangan habis waktu urusi 
perpanjangan Freeport, nanti keburu lupa divestasi," kata Said Didu, saat 
berbincang dengan wartawan, di Kantor Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta ( Metronews.com 20 
November 2015). 

Dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa PT Freeport 

Indonesia harus mendivestasikan selisih sahamnya sebesar 10,64 persen paling 
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lambat sampai 14 Oktober 2015 lalu. Karena pemerintah saat ini baru memiliki 9,36 

persen saham dari PT Freeport Indonesia. 

Ditengah pembicaraan polemik divestasi saham, polemik menjadi melebar 

karena menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya kasus pencatutan nama 

Presiden dan wakil Presiden dalam pembagian saham PT Freeport oleh Ketua DPR 

RI Setya Novanto. Kasus ini cukup mengalihkan perhatian publik. meruaknya 

kasus ini, bisa juga membentuk opini publik menjadi opini publik yang negatif. 

Publik bisa saja menganggap bahwa ini adalah suatu kesempatan bagi PT Freeport 

dalam mengundur-undurkan persoalan divestasi saham. Opini yang terbentuk 

seperti inilah yang akan dipandang sebagai suatu permasalahan oleh PR. 

Berbagai pemberitaan tentang upaya PT Freeport Indonesia dalam  

menyelesaikan polemik divestasi saham kepada pemerintah RI telah tersebar di 

berbagai media cetak di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah koran Kompas. 

Dalam koran ini, sering sekali diberitakan tentang polemik divestasi PT Freeport 

Indonesia terutama pada bulan Oktober 2015 hingga bulan Januari 2016. 

Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di 
Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang 
merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang 
didirikan oleh PK. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965. 
Dengan mengusung semboyan "Amanat Hati Nurani Rakyat", Kompas 

dikenal sebagai sumber informasi tepercaya, akurat, dan mendalam. Lebih 
dari 2 juta pembaca dan pencapaian oplah terbesar mencapai 530.000 
eksemplar setiap hari di semua provinsi di Indonesia.  

Kompas tidak hanya merupakan koran dengan oplah (sirkulasi) terbesar di 
Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Berdasarkan hasil survey pembaca 
tahun 2008, Profil pembaca Koran Kompas mayoritas berasal dari kalangan 
(Strata Ekonomi dan Sosial) menengah ke atas (SES AB) yang tercermin 
dari latar belakang pendidikan dan kondisi keuangan. (Wikipedia 2016). 
Untuk memastikan akuntabilitas distribusi Harian Kompas, Koran Kompas 
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menggunakan jasa ABC (Audit Bureau of Circulations) untuk melakukan 
audit semenjak tahun 1976 (profile.print.kompas.com 2014). 

 Adanya Audit Bureau of Circulations (ABC) inilah yang membuat Kompas 

dianggap cukup kredibel dalam memberitakan suatu kejadian. Harian Kompas 

adalah satu di antara dua (2) koran di Indonesia yang diaudit oleh ABC. Koran 

lainnya yang juga diaudit adalah Warta Kota. Harian Kompas memiliki karakter 

dalam menyajikan berita dengan penuh kehati-hatian dalam kacamata obyektif, 

penuh tanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dalam keragaman dengan 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik, santun dan mudah dimengerti. Hal 

inilah yang menjadi alasan peneliti memilih Harian Kompas sebagai subjek 

penelitian. 

Polemik Divestasi saham ini menjadi suatu permasalahan yang cukup 

mengahwatirkan bagi citra atau persepsi publik dalam melihat polemik yang terjadi 

di PT Freeport Indonesia dengan pemerintahan Republik Indonesia (RI). 

Pemberitaan yang tersebar di publik juga belum diketahui arah isunya secara 

objektif dari bulan Oktober sampai Januari. Sehinga peneliti tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitihan  tentang Arah Isu Polemik Divestasi Saham PT 

Freeport Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia di Surat Kabar 

(Analisis Isi Koran Harian Kompas Periode 14 Oktober 2015 sampai 14 

Januari 2016). 

Penelitihan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi masukan bagi 

petugas Humas PT Freeport Indonesia maupun Pemerintahan RI sebagai 

identifikasi awal dalam mengelola isu oleh Public Relations dalam menganalisis 

berbagai kecendurangan isu yang berpengaruh bagi perusahaan atau pemerintah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari fenomena sosial yang telah diuraikan di atas, maka secara 

spesifik yang menjadi rumusan masalah yang akan dijadikan acuan bagi penelitian 

ini adalah: 

Bagaimana kecenderungan arah isu berita polemik divestasi saham PT Freeport 

Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia pada Harian Kompas edisi 14 

Oktober 2015 sampai 14 Januari 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kecenderungan arah isu polemik divestasi saham PT Freeport 

Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia, apakah arah isunya positif 

negatif atau netral terhadap pemerintah RI maupun PT FI yang timbul pada Harian 

Kompas edisi 14 Oktober 2015 sampai 14 Januari 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

Penelitihan kehumasan ini diharapkan memberikan kontribusi 

mengenai salah satu kegiatan Public Relations yaitu audit pemberitaan yang 

tersebar di publik dengan penelitian yang menggunakan metode analisis isi, 

evaluasi dalam mengukur efektivitas komunikasi PR kepada dan melalui 

media serta wawasan strategis melalui rekam – jejak isu, analisis pesaing dan 

identifikasi tren. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintahan RI 

atau Humas PT FI sebagai identifikasi awal dalam mengelola isu sebagai 

upaya  Public Relations dalam menganalisis berbagai kecendurangan isu 

yang berpengaruh bagi perusahaan 

1.5 Definisi Konsep  

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah 

variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan 

dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan 

dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan 

ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan 

diteliti, antara lain: 

1. Isu dan Arah Isu  

Isu atau persoalan adalah suatu hal dengan kemungkinan ketidak 

sepakatan yang ada kepentingannya bagi masyarakat, tidak sekedar untuk individu. 

Dengan kata lain, isu adalah suatu permasalahan kontroversi yang menyentuh 

hakikat  kepentingan masyarakat dan diperbincangkan di media massa, baik di 

media elektronik (televisi dan radio) maupun media cetak (surat kabar dan 

majalah). Bidang permasalahan tersebut bisa mengenai hukum, politik, peperangan, 

ekonomi, perdagangan, industri, perbankan, olahraga, pertanian, kejahatan, 

pendidikan, lingkungan hidup, sosial budaya dan sebagainya (Bernard Henessy 

dalam Dewi, 2004). 
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Pendapat yang pro dan kontra tersebut dalam kegiatan audit monitoring 

ling kungan disebut arah isu, yang umumnya diklasifikasifikan kedalam tiga 

kategori, yaitu positif, netral dan negatif. Bisa juga diklasifikasikan menjadi setuju, 

netral dan tidak setuju. 

Hal ini juga diperjelas oleh pendapat Wimmer dan Dominick yang dikutip 

oleh Ritonga (2004:98) bahwa: “Audit Monitoring Program Lingkungan 

dimaksudkan untuk mengamati kecenderungan-kecenderungan pendapat umum 

dan peristiwa-peristiwa sosial yang mungkin mempunyai pengaruh penting pada 

suatu organisasi”. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) arah berarti maksud atau 

tujuan, sehingga arah isu bisa didefinisikan sebagai maksud dari permasalahan 

kontroversi yang menyentuh hakikat  kepentingan masyarakat dan diperbincangkan 

di media massa. 

2. Polemik Divestasi Saham  

Polemik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2016) berarti 

perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media 

massa sastra tukar pikiran antara dua pihak yang berbeda paham tentang masalah 

sastra, jika berbentuk tulisan disebut (perang pena). Berpolemik berarti berdebat 

(berbantah, berbahas) melalui media massa (dalam surat kabar, majalah, dan 

sebagainya). 

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. 

Pengertian divestasi ditemukan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah. Divestasi adalah: “Penjualan 
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surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan 

kepada pihak lain.”Divestasi saham merupakan salah satu instrumen hukum dalam 

melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing 

kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum 

Indonesia. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat seperti 

perseroan terbatas, firma, CV, tetapi dapat juga dilakukan oleh badan hukum publik 

seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota. Dalam melakukan transaksi yang 

bersifat privat, badan hukum publik diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Flickinger, terdapat 

dua alasan dilakukannya divestasi oleh perusahaan yaitu: 

1. Meningkatkan efisiensi 

2. Peningkatan pengelolaan investasi 

Polemik divestasi saham dalam pembahasan ini adalah suatu perdebatan 

yang terjadi dalam pelepasan saham yang dilakukan oleh PT FI kepada 

Pemerintahan RI. 

3. Pemerintah  

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (government) 

ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of 

the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia 

sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat 

dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. 
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Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, 

state, city, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan 

pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. 

Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi 

seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan 

yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang 

kekuasaan eksekutif saja ( W. Riawan Tjandra 2009 : 197). 

4. Surat Kabar 

Secara etimologis, surat kabar atau koran berasal dari bahasa Inggris 

“newspaper” dan bahasa Belanda “courante” yang dipinjam pula oleh orang 

Belanda dari bahasa Perancis “courant”. Surat kabar terdiri dari dua kata “surat dan 

kabar”.  

Pengertian surat adalah kertas yang ditulis yang mempunyai isi tertentu 

serta ditujukan kepada pihak tertentu dan kata kabar diketahui berasal dari bahasa 

Arab “khabar” yang berarti berita.“Surat kabar ialah pemberitaan tercetak yang 

diterbitkan dan dijual secara tetap.  

Chusaeri, dalam bukunya berjudul Riwayat Persuratkabaran, mencoba 

memberi pengertian surat kabar.“Surat kabar adalah kertas yang dicetak dan 

disebarkan secara Harian atau mingguan dan berisi tentang berita, opini dalam 

bentuk artikel, karangan khas, dan periklanan”.   

Surat Kabar adalah Media komunikasi massa yang memuat serba-serbi 

pemberitaan, meliputi bidang politik, ekomomi, sosial budaya, maupun pertahanan 
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dan keamanan. Fungsinya sebagai penyebar informasi pendidikan, menghibur, 

mengawasi atau mengatur massa (Gunadi, 1998:83.). 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang 

peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. 

Tabel 1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Arah Isu (X1) 

Maksud/tujuan dari permasalahan 

kontroversi yang menyentuh hakikat  

kepentingan masyarakat dan 

diperbincangkan di media 

- Positif 

- Negatif 

- Netral 

Polemik 

Divestasi Saham 

(X2) 

Suatu perdebatan yang terjadi dalam 

pelepasan saham yang dilakukan oleh 

PT FI kepada Pemerintahan RI. 

- Perpanjangan 

Kontrak Kerjasama 

- Pengalihan isu 

- Divestasi Saham 

Pemerintah 

Republik 

Indonesia (Y1) 

 

Organisasi yang memiliki kekuatan 

besar di negeri ini, termasuk urusan 

publik teritorial, dan urusan kekuasaan 

dalam rangka mencapai tujuan negara 

- Eksekutif 

- Legislatif 

- Yudikatif 

Surat Kabar 

(Y2) 

 

Media komunikasi massa yang 

memuat serba-serbi pemberitaan, 

meliputi bidang politik, ekomomi, 

sosial budaya, maupun pertahanan dan 

keamanan 

- Online 

- Cetak 



13 
 

 


