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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan jaman ini banyak sekali organisasi bisnis yang berdiri di 

sekitaran lingkungan tempat tinggal kita demi pemenuhan kebutuhan pasar. 

Organisasi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu organisasi yang 

bertujuan mencari keuntungan (profit) dan organisasi yang bertujuan tidak mencari 

keuntungan (non profit) (Morissan, 2008:261). Organisasi bisnis atau organisasi 

yang bertujuan mendapatkan profit tersebut dapat kita sebut sebagai perusahaan. 

Perusahaan sendiri terbagi atas  jenis; a) perusahaan perseorangan; b) perusahaan 

firma; dan c)  perseroan terbatas (Morissan, 2008:262). Dalam tatanan struktural, 

organisasi profit maupun non profit ini memiliki kesamaan pada adanya peran 

public relations atau humas di dalamnya. Akan tetapi jika berbicara pada fungsi 

public relations itu sendiri tentu berbeda antara keduanya. Jika pada organisasi non 

profit menciptakan citra dan reputasi positif merupakan ujung dari fungsi humas, 

maka pada perusahaan profit menciptakan citra dan reputasi positif tersebut akan 

berujung pada peningkatan penjualan perusahaan. 

Sebuah perusahaan tidak dapat terlepas dari keberadaan stakeholders. Dalam 

dunia PR, stakeholders dapat juga disebut sebagai publik atau khalayak sasaran. 

Publik itu sendiri dibagi menjadi 2 kategori, yakni publik internal dan publik 

eksternal. Publik internal ini meliputi pemegang saham, karyawan, manajemen, dan 

keluarga karyawan, sedangkan publik eksternal misalnya konsumen, pemerintah 
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dan komunitas. Fungsi dari adanya public relations ialah sebagai jembatan 

penghubung antara perusahaan dengan publik-publik tersebut. Menyadari bahwa 

Humas merupakan peranan penting dalam membina hubungan harmonis dengan 

khalayak internal maupun eksternal demi menciptakan komunikasi timbal balik 

serta saling pengertian diantara kedua belah pihak. 

Bentuk menjalin hubungan sebuah organisasi/lembaga dengan publik 

eksternal, meliputi consumer relations, government relations, press relations, 

supplier relations, dealer-distributor relations, dan community relations 

(Ardianto, 2009:264).  Tujuan dari kegiatan PR yang melibatkan publik 

eksternal tersebut ialah agar mempererat hubungan perusahaan dengan orang-

orang diluar lembaga, yang kemudian akan menciptakan image positif dan 

kepercayaan di kalangan publik terhadap perusahaan. 

Kegiatan community relations merupakan salah satu bentuk dari tanggung 

jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang lebih terfokus 

kepada komunitas lokal atau masyarakat sekitar perusahaan. Lattimore (2010:255) 

mengibaratkan jika antara organisasi/perusahaan dengan komunitas lokal haruslah 

menciptakan solusi saling menguntungkan (win-win solution) bagi keduanya. Lebih 

jauh lagi komunitas lokal disini dianggap sebagai bagian dari 

organisasi/perusahaan. Yang mana hubungan keduanya adalah bagaimana 

komunitas lokal membantu menyediakan apa yg dibutuhkan oleh perusahaan, dan 

perusahaan mengerti apa yang diharapkan oleh komunitas lokal. 
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Salah satu organisasi profit yang menerapkan kegiatan community relations 

ialah PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah 

satu dari produsen dan distributor minuman ringan multinasional yang 

perusahaannya tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu perusahaannya 

yang berada pada wilayah Jawa timur yakni di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 

43, Gempol, Kepulungan, Pasuruan, Jawa Timur 67155. Berdasarkan letak 

geografisnya, perusahaan ini berada pada kawasan padat penduduk atau 

pemukiman warga. Sebagai perusahaan profit yang memproduksi minuman, 

tentunya sumber utama yang dibutuhkan ialah air. Kebutuhan air ini diperoleh dari 

6 sumur bor yang berada di lingkungan perusahaan dan 2 sumber PDAM Desa 

Pelintahan dan Desa Duren Sewu. Artinya Sumber Daya Alam (SDA) berupa air 

yang berada pada lingkungan setempat sebagian besar dimanfaatkan oleh 

perusahaan demi pemenuhan kebutuhan produksi. Penggunaan SDA air disini lebih 

besar daripada penggunaan air pada kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia 

kewajiban bagi perusahaan pengguna SDA untuk melakukan tanggung jawab 

sosialnya telah diatur pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Hal itulah yang melatar belakangi perusahaan untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan, khususnya komunitas lokal demi 

tanggung jawab sosial melalui bentuk program community relations. 

Menurut Fatimah Zahra selaku Public Affairs & Communications PT. Coca-

Cola Bottling East Java IndonesiaJawa Timur dalam wawancara, pembuatan 

program CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Coca-Cola berpatokan pada 4 

pilar, yakni; 1) Lingkungan, 2) Komunitas, 3) Market place, 4) Work Place. Terkait 
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dengan program yang ditujukan kepada komunitas, perusahaan memiliki program 

community relations seperti charity, sponsorship, bantuan infrastruktur, bantuan 

hewan kurban, penanaman pohon, sumur resapan, perekrutan tenaga kerja, Desa 

Mandiri Lestari dsb. Program-program tersebut ditujukan kepada desa di 

lingkungan perusahaan secara bergilir. Perusahaan memberi istilah Zone One  

teruntuk desa-desa prioritas disekitar perusahaan. 

Salah satu program yang akan diangkat peneliti ialah Desa Mandiri Lestari, 

program tersebut ditujukan di desa Kepulungan yang bekerjasama dengan ibu-ibu 

PKK sebagai pelaksana. Program ini dimulai pada tahun 2016 tepatnya 6 

September. Desa Mandiri Lestari merupakan program berbasis pemaanfaatan lahan 

sempit dengan melakukan penanaman tanaman organik secara mandiri. Perusahaan 

memberikan fasilitas berupa alat, bahan serta memberikan edukasi kepada 

komunitas lokal yang di mentori oleh Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 

Abadi. Program ini bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sempit 

demi terciptanya masyarakat yang mandiri. Akan tetapi pada awal tahun 2017 

hingga saat ini program tersebut terhenti dikarenakan terdapat perselisihan antara 

Kepala Desa dengan pihak perusahaan. 

Perselisihan ini bermula lantaran pihak Kepala Desa merasa perusahaan tidak 

memberikan tanggung jawab sosialnya atas permintaan yang diajukan. Adanya 

perselisihan tersebut membuat pihak Kepala Desa memberhentikan program Desa 

Mandiri Lestari maupun bentuk hubungan komunikasi lainnya yang melibatkan 

warga dengan pihak perusahaan. Sikap Kepala Desa tersebut bertolak belakang 

dengan ibu-ibu PKK setempat yang menyambut baik adanya program binaan. 



5 
 

Perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan komunitas lokalnya. 

Disinilah peran PR dibutuhkan untuk menjembatani kedua belah pihak. Lesly 

(1991:117) dalam Iriantara (2013:31) menyatakan jika bukan hanya mereka yang 

di dalam organisasi saja yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, 

melainkan juga komunitas yang berada di sekeliling wilayah operasi organisasi. 

Keberhasilan suatu program dapat diketahui setelah melakukan evaluasi. Jadi 

evaluasi penting sekali. Tanpa penilaian, tidak akan diketahui sampai di mana 

kelancaran kegiatan purel yang telah berlangsung (Effendy, 199:131). Oleh karena 

itu, berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas serta pentingnya evaluasi 

bagi program PR untuk mengetahui apakah suatu program dikatakan berhasil atau 

tidak dan apakah program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, maka peneliti 

mengangkat judul berupa Evaluasi Program Community Relations Desa Mandiri 

Lestari oleh PT. Coca-Cola Botling East Java Indonesia di Desa Kepulungan 

Gempol dengan Studi Evaluatif Preparation, Implementation, Impact (PII) 

model. 
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1.2 Rumusan Masalah      

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana program community relations Desa Mandiri Lestari di Desa 

Kepulungan Gempol oleh PT. Coca-Cola Botling East Java Indonesia 

menggunakan model evaluasi Preparation, Implementation, Impact (PII). 

1.3 Tujuan      

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana program community relations Desa Mandiri Lestari 

oleh PT. Coca-Cola Bottling East Java Indonesia menggunakan model evaluasi 

Preparation, Implementation, Impact (PII). 

1.4 Manfaat   

1.4.1 Akademis 

1. Memberikan referensi terhadap studi ilmu komunikasi khususnya mengenai 

penerapan metode evaluasi Preparation, Implementation, Impact (PII) 

model terhadap program community relations PT. Coca-Cola Botling East 

Java Indonesia. 

2. Memberikan informasi mengenai program PT. Coca-Cola Botling East Java 

Indonesia dengan komunitas lokal melalui community relations. 
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1.4.2 Praktis 

Sebagai bahan masukan bagi divisi Corporate Affairs Officer – Public 

Affairs & Communications PT. Coca-Cola Botling East Java Indonesia 

dalam meningkatkan kegiatan community relations bagi komunitas lokal. 


