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BAB I 

PENDAHULUAN 

Banyak kasus yang melibatkan perusahan-perusahan besar di Indonesia 

terkait dengan para stakeholder dan lingkunganya, baik berkaitan dengan 

pencemaran lingkungan, sampai eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan 

sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan alam, misalnya PT. Lapindo 

Brantas di Sidoarjo, dampaknya perusahaan itu mendapat reputasi yang jelek di 

mata masyarakat. Tetapi disisi lain, banyak pula perusahaan sukses menjalankan 

hubungan yang harmonis dengan para stakeholdernya, dan mendapatkan reputasi 

yang baik contohnya, PT. Djarum dengan tiga batinya: Djarum bakti lingkungan, 

Djarum bakti pendidikan dan Djarum bakti olahraga (Sukoco, 2013).  

Sebuah perusahaan pasti mempunyai tanggung jawab dengan menjalin 

hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan agar perusahaan 

diterima lingkungan tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut, umumnya 

pihak yang ditunjuk perusahaan adalah Public Relations (PR). Public Relations 

merupakan jembatan komunikasi antara organisasi atau perusahaaan dengan 

khalayak sasaran, dan juga andil dalam menentukan keberhasilan perusahaan.  

Salah satu bentuk kinerja perusahaan yang membutuhkan peran PR dalam 

mengelola komunikasi adalah pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR merupakan kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dengan cara 

menyeimbangkan perhatian terhadap aspek ekonomis,sosial,dan lingkungan atau 

triple bottom line. Peran PR sebagai penghubung yang dapat mengakomodasi 

keinginan perusahaan, tanpa mengesampingkan keinginan publik terhadap 
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perusahaan. Maka adanya peran PR dengan CSR yang sukses dapat mencapai 

citra dan reputasi yang diinginkan.  

Sebagai salah satu perusahaan BUMN besar dan telah mempunyai nama di 

dunia internasional yaitu PT Semen Gresik, adalah salah satu dari sekian banyak 

perusahaan yang melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), 

salah satunya adalah melalui program pemberdayaan masyarakat. Melalui 

kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam pengembangan 

masyarakat ini, masyarakat adalah partisipan sekaligus pemetik manfaat dari 

pembangunan (Arifianto, 2015). 

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (dahulu PT Semen Gresik (Persero) 

Tbk) adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 

Desember 2012, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk resmi berganti nama dari 

sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Semen Gresik tercatat di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sehingga menjadikannya BUMN 

pertama yang go public dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat 

(Semen Indonesia, 2016). 

Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik 

(Persero) Tbk, menjadi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penggantian nama 

tersebut, sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan 

terbentuknya Strategic Holding Group yang ditargetkan dan diyakini mampu 

mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Semen Indonesia memiliki anak 

perusahaan PT Semen Gresik  yang berlokasi di Tuban, PT Semen Padang  yang 
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berlokasi di Padang, PT Semen Tonasa berlokasi di Sulawesi, Thang Long 

Cement berlokasi di Vietnam, Semen Indonesia Aceh berlokasi di Aceh, untuk 

melakukan aktivitas produksinya.  

Setiap  anak perusahaan PT. Semen Indonesia melakukan  kegiatan 

Corporate Social Responcibility (CSR) dengan menyesuaikan kondisi wilayah 

tersebut. Salah satunya PT. Semen Gresik (PT.Semen indonesia Group) yang 

berada di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Pabrik Semen 

Gresik (Semen Indonesia grup) Tuban dibangun pada tahun 1994. Semen 

Indonesia sudah beroperasi selama 22 tahun tepatnya, sampai saat ini banyak 

interaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakatnya. (Saidi, 

2015). 

Dengan adanya PT. Semen Gresik yang berdiri di Tuban perkembangan 

sektor industri yang pesat selain berdampak positif juga dapat mendorong 

urbanisasi, dan mengancam lingkungan melalui polusi udara, tanah, dan air yang 

di timbulkannya. Konflik dengan masyarakat sekitar area bisnis adalah hal yang 

sangat dihindari oleh perusahaan. Berita negatif di luar bisa menjatuhkan reputasi 

atau citra perusahaan.  

Munculnya konflik yang sering terjadi semenjak berdirinya PT. Semen 

Gresik adalah mulai dari masyarakat yang menuntut pekerjaan, tanah tandus yang 

menjadikan petani selalu gagal panen, polusi yang buruk, hal ini berdampak buruk 

pada perekonomian masyarakat sekitar perusahaan terutama kecamatan Kerek 

lokasi berdirinya pabrik Semen. Makanya, percepatan pertumbuhan masyarakat 

sekitar menjadi poin utama CSR. 

https://id.wikipedia.org/wiki/PT_Semen_Tonasa
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PT. Semen Indonesia memiliki banyak program CSR dalam kegiatan 

perusahaan, dari sejumlah kegiatan CSR yang ada, salah satu program yang aktif 

dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar perusahaan yaitu, program kemitraan 

dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengangkat potensi 

ekonomi lokal di sekitar area operasional perusahaan. Batik Gedog Tuban salah 

satunya yang menjadi UKM binaan Semen Indonesia di bawah CSRnya. UKM 

binaan ini masuk pada prinsip people dan people nya bisa mendapatkan profit 

juga, sehingga saling menguntungkan. Salah satu mitra binaan Semen Indonesia 

yaitu, bidang Industri Batik Gedog Tradisional khas Tuban (Saidi, 2015). 

UKM salah satu binaan PT. Semen Gresik bidang industri Batik 

Tradisional Gedog pernah juga pernah raih penghargaan juara satu Mikro Social 

dalam penghargaan City Microinterpreneurship Award (CMA) 2015. Nanaik 

Hariningtyas pemilik usaha produksi Batik Gedok khas Tuban. Ukm ini eksis 

menggunakan cara tradisional untuk memproduksi batiknya, beberapa kiteria 

penilaian diantaranya adalah pelestarian budaya, lingkungan hingga 

pemberdayaan wanita. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan agar 

masyarakat bisa memiliki usaha sendiri dan kebanggaan bagi Semen Indonesia 

tidak hanya semen untuk membangun bangunan peradaban yang modern tetapi 

juga membangun memperthankan kekayaan kesenian budaya Indonesia (Semen 

Indonesia, 2016).  

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengacu kepada Peraturan 

Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan 
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Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk No. 055/Kpts/Dir/2014 tanggal 20 

Nopember 2014 tentang Struktur Organisasi, ditetapkan Biro Program Kemitraan 

dan Biro Bina Lingkungan adalah bentuk fungsional yang bertanggung jawab 

kepada Departemen Corporate Social Responsibility (CSR), serta peraturan lain 

yang terkait. Hingga 2015, lebih dari 12 ribu usaha kecil menengah telah bermitra 

dengan Semen Indonesia (Semen Indonesia, 2016). 

Menjalankan CSR merupakan bentuk komitmen untuk berperan serta 

dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan, dan  

citra PT. Semen Grsik (PT. Semen Indonesia) dimata masyarakat. UKM batik 

gedog binaan Semen masih banyak kendala,lokasi produksi yang dipedalaman, 

biaya produksi untuk barang tertentu yang terus meningkat, keterbatasan 

modal, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, serta masih lemahnya daya 

beli masyarakat, menjadi kendala bagi setiap pengusaha kecil & menengah, 

pemasaran yang kurang meluas di karenakan pengetahuan yang kurang untuk 

memasarkan produk batik, sehingga industri UKM batik hanya sering di pasarkan 

di kota Tuban saja. Disamping itu semakin banyaknya persaingan dari pengusaha 

lokal maupun produk import yang membanjiri Indonesia dengan tampilan yang 

lebih menarik dan harga relatif murah (Semen Indonesia, 2016). 

Peran Public Relations inilah yang digunakan oleh PT. Semen Gresik (PT. 

Semen Indonesia) untuk meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra perusahaan 

di mata publik dan program Corporate Social Responcibilty UKM Batik Gedog 

diharapkan dapat menembus industri Internasional. Melalui PR ini  masing-

masing pihak  saling menjalin komunikasi  untuk memecahkan  permasalahan 

bersama. Proses komunikasi tersebut diwujudkan melalui Corporate Social 
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Responsibility yang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam rangka menjaga hubungan baik ini. Peran PR sebagai wakil perusahaan 

harus mampu mengerti apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan harapan 

publik terhadap perusahaan yang bersangkutan. Untuk itu  diperlukan monitoring 

dan evaluasi terhadap program yang akan dan telah dilaksanakan oleh perusahaan 

itu. 

Salah satu program CSR UKM batik gedog sebagai komitmen perusahaan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Saat ini, 

jumlah UKM binaan Semen Indonesia mencapai 16.764 mitra yang tersebar di 

seluruh Indonesia, sebanyak 6.500 unit diantaranya berasal dari Tuban. Beberapa 

UKM binaan produknya adalah UKM Batik Gedog, Aneka Keripik, Kopi, 

Kerupuk, dan Kaligrafi (Semen Indonesia, 2016). 

Salah satu produksi UKM batik Gedog Tuban adalah batik gedog milik 

H.M Sholeh awal mula usaha batik gedog pada tahun 1987 , dengan mengikuti 

kegiatan PT. Semen Indonesia usaha produksi batik H.M Sholeh dapat dikatakan 

cukup besar. Dengan dipinjami modal diberi dampingan batik gedog H.M Sholeh 

sudah memiliki dua toko dan memiliki karyawan 60 orang. Harga dari batik 

gedog sendiri di bandrol dari 20-700 ribu tergantung bahan dan modelnya. 

Kendala yang dialami saat ini oleh H.M Sholeh dan pengrajin batik lainya adalah 

masih sulitnya dalam pemasaran dan kurangnya sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di PT. Semen Gresik, sehingga mengetahui bagaimana aktifitas Public 

Relations yang dituangkan dalam pelaksanaan program CSR UKM Batik Gedog 

Tuban agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kepercayaan 

dan citra PT. Semen Gresik. Sehingga tertarik sebuah judul “Aktifitas Public 

Relations (PR) PT.Semen Indonesia melalui program Corporate Social 

Responsibility (CSR)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan 

masalah “bagaimana aktifitas Public Relations  (PR) PT. Semen Gresik dalam 

meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat  melalui program CSR UKM 

Batik Gedog?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah, maka penulis menetapkan bahwa tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui aktifitas Public Relations PT. Semen 

Gresik melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) UKM Batik 

Gedog. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan  dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi khususnya aktifitas Public Relations 
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dalam meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat  melalui 

Corporate Sosial Responsibility. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengalaman kepada peneliti mengenai aktifitas peran Public 

Relations (PR) PT. Semen Gresik melalu program corporate social 

respondibility (CSR) dan di harapkan menjadi masukan kepada 

perusahaan untuk mengembangkan peran secara efektif. 

 

 

 


