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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, Public Relations merupakan bidang atau fungsi tertentu yang 

diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial 

(perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Mulai dari yayasan, perguruan 

tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga – lembaga pemerintah, bahkan 

pesantren dan usaha bersama. Kebutuhan akan kehadirannya tidak bisa di cegah, 

terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena Public Relations merupakan salah 

satu elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Arti 

penting Public Relations sebagai sumber informasi terpercaya kian terasa pada era 

globalisasi dan “banjir informasi” seperti saat ini. 

Kehadiran perusahaan di suatu daerah tertentu, tidak saja akan 

menimbulkan dampak ekonomi tetapi juga dampak sosial. Perusahaan yang masuk 

ke daerah tidak hanya mempunyai misi ekonomi, melainkan juga misi sosial. 

Apabila perusahaan mucul dikota besar, barangkali kedudukannya tidak banyak 

mengusik perhatian komunitasnya. Berbeda dengan daerah, komunitas 

menganggap bahwa dengan munculnya sebuah perusahaan baru di tempat tinggal 

mereka, itu berarti sebuah sumber kehidupan yang baru pula bagi mereka. Tidak 

jarang perusahaan-perusahaan baru tersebut nantinya bisa menjadi kebanggaan 

yang diperoleh, sekaligus masalah baru yang mereka dapat. 
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Seperti misalnya konflik yang terjadi pada PT. Minahasa Raya dan PT. 

Freeport di Papua. alasan yang klise karena ketidakpuasan atas bagi hasil antara 

perusahaan yang menggunakan tanah masyarakat dengan komunitas setempat. 

masyarakat hanya menuntut kompensasi tambahan dari perusahaan. kemakmuran 

yang dirasakan perusahaan tidak dapat dinikmati pula oleh masyarakat di 

sekitarnya. yang lebih memprihatinkan, banyak masyarakat di daerah tersebut yang 

hidup di bawah garis kemiskinan dalam lingkungan perusahaan yang bergelimang 

emas. yang lebih disayangkan lagi, adalah tidak adanya penyelesaian yang berarti 

dari pihak perusahaan, mereka hanya sekedar menampung apa yang menjadi 

keluhan masyarakat, dan tidak ada penanganan lebih lanjut. akibatnya 

permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan mudah akhirnya menjadi 

konflik berkepanjangan, yang ketidakpedulian perusahaan yang seharusnya 

menjadi aset dan kebanggan daerah. 

Public Relations di lingkungan Perusahaan sangat penting dalam membangun 

citra positif bangsa dan negara. Apalagi perusahaan tengah menghadapi berbagai 

persoalan kemasyarakatan yang mendasar. Public Relations perusahaan selalu 

dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan 

yang sangat cepat. Sementara itu, diakui bila selama ini peran dan fungsi Public 

Relations dilingkungan perusahaan daerah masih sangat terbatas dan belum 

optimal. 

Humas di lingkungan Pemerintahan sangat penting dalam membangun citra 

positif bangsa dan negara. Apalagi Pemerintah tengah menghadapi berbagai 

persoalan kemasyarakatan yang mendasar. Humas pemerintah selalu dituntut 

kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang 
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sangat cepat. Sementara itu, diakui bila selama ini peran dan fungsi humas 

dilingkungan pemerintahan daerah masih sangat terbatas dan belum optimal. 

Alasannya karena keterbatasan kemampuan SDM dari para pejabat Humas itu 

sendiri dalam penguasaan substansi tugas dan peran, kurangnya pejabat yang 

berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya 

pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. 

Aktifitas dan fungsi Humas Pemerintah selama ini masih kalah kelas bila 

dibandingkan dengan Public Relations organisasi bisnis atau kalangan dunia usaha 

lainnya. Sadar bahwa Humas memiliki peran yang semakin penting dan strategis, 

gurbernur mengharapkan agar aparatur kehumasan Pemerintah sebisa mungkin 

lebih memperluas wawasan, pemahaman dan pengetahuan di seputar dunia 

kehumasan agar kinerja dan profesionalisme tugas Pemerintahan dapat 

dilaksanakan dengan baik. (Moore. 2004) 

Perusahaan yang besar dalam menjalankan aktivitas kerjanya dilingkungan 

masyarakat sekitar harus mampu dalam melihat keadaan masyarakat sekitarnya. 

Keberadaan perusahaan dengan citranya yang baik di lingkungannya tidak lepas 

dari peran masyarakat serta hubungan yang baik dari masyarakat sekitar terhadap 

perusahaan. Segala aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sedikit banyaknya 

akan membawa dampak bagi lingkungan sekitarnya, oleh karena itu perusahaan 

yang dapat di wakilkan tim manajemen harus peka terhadap segala dampak serta 

potensi yang dapat menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara 

perusahaan dengan masyarakat. Perlunya hubungan yang baik dengan lingkungan 

sekitar yang harus dilakukan perusahaan akan membawa dampak yang positif bagi 
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perusahaan. Disaat perusahaan mengalami krisis atau diterpa isu negatif maka 

hubungan yang baik tersebut dapat membantu perusahaan dalam mengatasinya. 

Masyarakat atau komunitas di sekitar lokasi kegiatan organisasi seperti pabrik, 

bengkel atau kantor diibaratkan Jefkins sebagai tetangga. Bila diperlukan dengan 

baik maka akan menjadi kawan, dan bila diperlukan buruk bisa menjadi lawan. 

“Politik bertetangga yang baik” tentu menjadi solusi untuk menjaga agar tetangga 

organisasi itu tetap menjadi kawan (Iriantara, 2004: 25). Maka dari “Politik 

bertetangga baik” yang diungkapkan Jefkins adalah diperlukannya taktik – taktik 

atau strategi – strategi tertentu untuk membina hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat. Penting bagi perusahaan untuk memiliki hubungan yang baik dengan 

masyarakat, pasalnya perusahaan memiliki pilar – pilar tanggung jawab yang harus 

selalu dijaga agar tetap tegak sehingga mampu menopang keberadaan perusahaan 

di tengah – tengah masyarakat. 

Pada dasarnya, seorang Public Relations harus mampu menjaga hubungan baik 

dengan komunitas di sekitar organisasi tempatnya bekerja yang diwujudkan melalui 

berbagai program kegiatan Community Relations. Hubungan dengan masyarakat 

sekitar ( Community Relations ) senantiasa perlu dipelihara dan dibina apalagi 

hubungan ini terjadi di tengah kentroversi. 

Sebuah perusahaan merupakan bagian dari suatu sistem yang disebut dengan 

masyarakat atau publik. keberadaannya sangat tergantung pada penerima publik, 

yang diwujudkan dalam suatu dukungan positif terhadap perusahaan. Sehingga 

menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk menciptakan keselarasan antara 

kepentingan publik dengan kepentingan perusahaan. Kegiatan Community 
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Relations yang dilakukan secara benar, dapat menghindarkan konflik antara 

perusahaan dan masyarakat komunitas. 

Seorang Public Relations harus mampu menjaga hubungan baik dengan 

komunitas di sekitar organisasi tempatnya bekerja yang diwujudkan melalui 

berbagai program kegiatan community relations. Kegiatan Community Relations 

diharapkan mampu memberikan pengarahan dan penjelasan yang benar akan sisi 

baik dari adanya pabrik PT. TPPI ( Trans Pasific Petrochemical Indotama) yang 

berada di kota Tuban 

PT. TPPI, tidak hanya dituntut mencari keuntungan belaka, namun, juga harus 

mempunyai komitmen untuk senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan 

lingkungan di wilayah usahanya, memiliki kepedulian kepada masyarakat dan 

lingkungan berupa kegiatan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Sebelumnya pernah terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat 

sekitar. Antara lain konflik penyerepan tenaga kerja, konflik tender proyek di 

perusahaan, konflik pencemaran lingkungan. konflik tersebut terjadi karena, 

gangguan lingkungan atas beroprasinya perusahaan dilingkaran itu dan juga itu 

berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja bagi lingkungan oleh perusahaan atau 

akibat kecemburun sosial. 

 Dari berkembangnya konflik tersebut PT. TPPI mengatasi Konflik 

penyerapan tenaga kerja masyarakat ring #1 (mayarakat jarak 1km dari perusahaan) 

menurut penyerapan tenaga kerja lokal. Pabrik menjawab tuntutan tersebut dengan 

cara. memberikan lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar sesuai kebutuhan 
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pabrik. Misal, lowongan tenaga kerja kasar/ lapangan. Untuk lowongan tenaga 

kerja Profesional. Perusahaan membuka lowongan untuk umum. Dan masyarakat 

ring 1 diperbolehkan untuk ikut melamar, dengan ketentuan dan syarat minimal 

pendidikan sarjana. Karena masyarakat sekitar berpendidikan cukup rendah, 

kebanyakan direkrut sebagai tenaga kasar. 

Untuk konflik tender, PT maupun CV sekitar perusahaan, tetap harus 

mengikuti prosedur tender sesuai syarat dan ketentuan dari SKK migas. Apabila 

tidak memenuhi syarat, Perusahaan tetap tidak bisa memberikan proyek tersebut 

kepada PT maupun CV masyarakat sekitar. Agar tidak terjadi tuntutan yang 

berlebihan maka perusahaan memberikan kesempatan untuk PT maupun CV 

masyarakat sekitar untuk menyediakan jasa tenaga kerja (out sourcing). Untuk 

konflik pencemaran lingkungan (kebocoran bau gas) yang menyebabkan pusing 

maupun sesak nafas, pabrik memberikan program pelayanan pengobatan massal 

dan penyediaan obat – obatan maupun susu sampai pencemaran lingkungan 

teratasi. 

Dari pihak eksternal yaitu masyarakat, mereka yang kemampuan ekonominya 

berkembang dengan bantuan organisasi bisnis, tentu akan meningkat derajat 

kesejahteraannnya. Sedangkan dari pihak internal yaitu organisasi atau perusahaan, 

karena masyarakat yang semakin membaik tingkat kesejahteraannnya berkat 

bantuan organisasi bisnis maka mereka akan menghormati organisasi bisnis 

tersebut. Organisasi bisnis juga dapat memperbaiki pengetahuan atas komunitas 

lokal, memberi kontribusi bagi komunitas lokal, dan dapat meningkatkan citra dan 

profil perusahaan karena para karyawan menjadi duta besar bagi perusahaannya. 

Ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan bersama yang dikembangkan melalui 
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berbagai program dan kegiatan PR. Karena itu penting untuk disadari bahwa 

program-program Community Relations merupakan program dari perusahaan untuk 

komunitas.  

Jika aspek-aspek itu dijalankan oleh perusahaan, bukan tidak mungkin akan 

terbentuk citra yang positif kepada perusahaan. Karena citra dapat ditimbulkan dari 

adanya pemahaman seseorang atau masyarakat akan suatu kenyataan. Pemahaman 

yang berasal dari informasi yang tidak lengkap akan menghasilkan citra yang tidak 

sempurna, maka terciptanya suatu citra perusahaan yang baik dimata khalayak akan 

sangat tergantung pada bagaimana perusahaan tersebut memperlakukan publiknya. 

Dengan adanya tuntutan-tuntutan tersebut, PT. TPPI selalu berusaha 

memberikan apa yang masyarakat inginkan, dan jika mereka ingin mendapatkan 

penghidupan yang layak maka harus ditunjang dengan bantuan atau fasilitas yang 

baik pula. Karena itu, dengan adanya keberhasilan mengabulkan tuntutan 

masyarakat, maka PT. TPPI akan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat 

sekitar. Program-program Community Relations yang telah diimplementasikan pun 

tidak saja ditujukan untuk masyarakat sekitar perusahaan saja, melainkan juga 

berupaya untuk masyarakat secara luas. Maka dalam hal ini kegiatan Community 

Relations sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat dan erat 

pula terhadap citra positif perusahaan, karena jika masyarakat tersebut diperhatikan 

dengan baik maka perusahaan pun akan mendapatkan citra yang baik pula. Tentu 

saja, hal ini sangat menguntungkan perusahaan. 

Peneliti melakukan dokumentasi dan wawancara mendalam mengenai topik 

pembahasan ini. Kegiatan Community Relations masih dilakukan namun secara 
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teknisnya berbeda antara sebelum dan setelah ada pernyataan ditunda. Penelitian 

ini menemukan bahwa saat ini bentuk Community Relations tidak hanya dilakukan 

secara terbuka namun juga secara tertutup dan bahkan menggunakan pihak lain 

untuk melakukannya. Berdasarkan pemarapan tersebut, maka peneliti merumuskan 

suatu judul penelitian tentang "Aktivitas Corporate Social Responsibility Sebagai 

bagian dari Community Relations (Studi pada Humas PT. TPPI Kabupaten Tuban) 

1.2 Rumusan Masalah 

Lingkup permasalahan dari penelitian ini hanya dibatasi pada aktivitas 

Humas yang bersifat Eksternal dan lebih dikhususkan pada hubungan dengan 

Masyarakat lokal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Aktivitas Community Relations 

Sebagai Bagian dari Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan Humas 

PT.Trans-Pacific Petrochemical Indotama Kabupaten Tuban?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Aktivitas 

Corporate Social Responsibility sebagai salah satu bagian dari Community 

Relations dalam proses membangun hubungan dengan masyarakat lokal serta 

mengetahui fungsi humas yang dilakukan oleh PT. Trans-Pacific Petrochemical 

Indotama Kabupaten Tuban. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan 

memperluas pengetahuan dalam disiplin ilmu komunikasi mengenai 
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Aktivitas Community Relations yang dilakukan oleh sebuah instansi atau 

perusahaan yang berkaitan dengan proses membangun hubungan dengan 

masyarakat lokal. 

2) Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran sekaligus 

sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi PT. TPPI Kabupaten Tuban 

dalam mengimplementasikan dan melaksanakan proses membangun 

hubungan khususnya pada masyarakat lokal, melalui program Community 

Relations guna mewujudkan hubungan yang kondusif diantara kedua belah 

pihak. 


