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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Public Relations dapat dikatakan sebagai ujung tombak dari sebuah 

perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan public relations memiliki fungsi 

untuk dapat menjalin hubungan baik bersama publik-publiknya. Cutlip, Center dan 

Broom dalam (Ruslan, 2005 : 6) mendefinisikan : 

“public relations is the management function which evaluates public attitudes, 
identifies the policies and procedures of an individual or an organization with the 
public interest, and plans and executes a program of action to earn public 
understanding and acceptance.” 

Penjelasan tersebut memiliki definisi arti bahwa public relations merupakan 

fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijksanaan 

dan tata cara seseorang atau organisai demi kepentingan publik, serta merencanakan 

dan melakukan suatu program untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan 

dari publiknya. Oleh karenanya, posisi sebagai public relations dalam perusahaan 

memiliki amdil yang cukup besar karena tak hanya menjaga hubungan, seorang 

public relations pun harus mampu dalam mengevaluasi sikap publiknya. Mengingat 

publik adalah faktor berlangsungnya suatu perusahaan.  

Sikap publik merupakan hal yang perlu diantasipasi oleh public relations 

karena berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. Tidak jarang 

sebuah perusahaan dapat hancur disebabkan tidak mendapat dukungan penuh oleh 

publiknya. Menurut Freeman dan Reid (1983) yang dikutip dalam (Solihin, 2009 : 

48) “those groups without whose support the organization would cease to exist”

yang berarti “berbagai kelompok tertentu yang tanpa dukungan mereka maka 
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perusahaan akan berhenti”. Freeman berpendapat bahwa publik dapat memengaruhi 

pencapaian tujuan suatu perusahaan. Sehingga penting bagi perusahaan untuk terus 

dapat membina hubungan yang baik dengan publiknya. 

Salah satu perusahaan yang merasakan dampak negatif dari sikap publik 

adalah produsen Sari Roti, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. PT Nippon Indosari 

Corpindo membantah terlibat dalam aksi bagi-bagi roti saat aksi 2 Desember lalu 

di Monas melalui press releasenya. Publik pun sentimen yang berlanjut dengan 

melakukan pemboikotan produk dan hastag #BoikotSariRoti yang sempat menjadi 

trending topic urutan satu di Twitter saat itu. Mengutip data perdagangan Bursa 

Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/12/2016), hingga pukul 11.01 waktu JATS, saham 

ROTI anjlok 20 poin (1,32%) ke Rp 1.500. Saham Roti sempat menyentuh level 

terendahnya di Rp 1.500 dan tertingginya di Rp 1.525. Saham ROTI ditransaksikan 

sebanyak 64 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 314 saham senilai Rp 

47,4 juta (https://finance.detik.com diakses pada 17 April 2017). 

Kasus seperti ini membuktikan bahwa publik memiliki kekuatan besar yang 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Permasalahaan ini turut 

menandakan bahwa perusahaan adalah sub sistem dari sistem yang lain yang 

membutuhkan sub sistem lainnya untuk dapat berjalan. Sub sistem lain yang 

dimaksud disini adalah berupa publik-publik yang berpengaruh terhadap suatu 

perusahaan, salah satunya pemerintah. 

Melalui aktifitas public relations, hubungan baik perusahaan dengan 

pemerintah dapat dilakukan. Salah satunya dengan mengadakan program CSR 

(Corporate Social Responsibility). Menurut Kotler dan Lee (2005) dalam (Solihin, 

https://finance.detik.com/


3 
 

2009 : 5) menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility adalah suatu bentuk 

komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan 

komunitas. Tanggung jawab sosial perusahaan ini pun dalam pelaksanaanya 

dituangkan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007. Keberadaan CSR di 

Indonesia tak hanya dapat menjadi nilai sumbangsih bagi publiknya, namun juga 

menjadi salah satu metode komunikasi dengan publik.  

Kemunculan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikarenakan masih 

terdapat tugas pemerintah yang belum tertangani. Sehingga perusahaan pun 

terpanggil untuk dapat membantu masyarakat sekitar melalui program CSR. 

Keberadaan perusahaan di suatu daerah dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam 

membantu menyejahterakan masyarakat sekitar. Kontribusi yang dilakukan oleh 

perusahaan ini merupakan wujud kesadaran perusahaan yang menjadi bagian dari 

suatu sistem.  

Pada tahun 2016, PT.INDANA memiliki sebuah CSR yang menarik 

perhatian masyarakat luas. Melalui CSR PT. INDANA dengan mengonsepkan 

kampung kumuh yang dicat menjadi kampung warna-warni, CSR ini cukup 

menarik perhatian dari berbagai publiknya, khususnya publik eksternal. Tidak 

hanya netizen, namun juga media hingga peneliti dari luar negeri cukup 

mengapresiasi CSR perusahaan cat asli Malang ini. Pemberitaan Kampung Jodipan 

juga turut meramaikan media lokal hingga media internasional, baik cetak maupun 

media siar. Sebut saja Radar Malang, Malang Post, Jawa Pos, The Jakarta Post, 

Trans TV, Trans 7, Net TV, Metro TV hingga media internasional seperti koran 

malaysia dan media jepang. 
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Mengadakan sebuah kegiatan CSR merupakan salah satu langkah 

perusahaan untuk dapat berhubungan dengan publiknya. PT.INDANA sebagai 

pelaku CSR, memiliki beragam publik dalam lingkup perusahaannya. Menurut 

Jeffkins dalam (Nova, 2014 : 31) publik adalah kelompok atau orang-orang yang 

berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal, maupun eksternal. 

Sederhananya dapat diartikan bahwa publik adalah sejumlah orang yang menaruh 

kepentingan dan berhubungan dengan perusahaan baik secara langsung ataupun 

tidak.  

Menurut Jefkins (2004) terdapat empat tipe sikap publik yakni : 

permusuhan-simpati, prasangka-penerimaan, apati-minat, dan acuh tak acuh-

pengetahuan. Sikap publik-publik perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 

masing-masing pembagian sikap publik menurut Jefkins tersebut. Masing-masing 

publik perusahaan dapat menyikapi aktifitas perusahaan sesuai dengan yang mereka 

inginkan.  

Kebanggaan masyarakat akan Kampung Warna-Warni Jodipan menjadi 

salah satu sikap publik dalam upaya mendukung kegiatan CSR tersebut. 

Serangkaian sikap publik yang diwujudkan dalam berbagai tindakan diantaranya 

masyarakat dengan postingan foto selfienya di Kampung Jodipan hingga media 

yang selaku publik, selalu aktif mengabarkan Kampung Jodipan. Lantas bagaimana 

dengan publik lainnya, khususnya Pemerintah Lokal yang notabennya selaku 

pemangku kebijakan ? Pemerintah lokal juga merupakan bagian dari publik 

eksternal PT. INDANA, karena selain PT.INDANA adalah perusahaan yang 

berdomisili di Malang, kegiatan CSR PT.INDANA pun berada di wilayah Kota 
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Malang. Maka dari itu, perlu diketahui bagaimana sikap pemerintah lokal sebagai 

publik eksternal dari PT.INDANA. 

Pemerintah lokal selaku badan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang terjadi pada daerahnya, juga dapat memiliki sikap tersendiri terhadap 

Kampung Jodipan. Sebab Kampung Warna-Warni Jodipan telah mendapat 

perhatian pemerintah, yang notabennya menjadi perencanaan pembangunan 

daerah. Keterlibatan mereka pun beragam sesuai dengan porsi masing-masing. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kota Malang sebagai salah satu 

badan pemerintahan pun pernah mengatakan kepada peneliti selaku leader project 

Kampung Warna-Warni Jodipan, bahwasanya pihak mereka mencemaskan 

keberadaan Kampung Jodipan yang kini menjadi kampung wisata. Pasalnya, 

keberadaan kampung yang berada di pinggir Sungai Brantas tersebut rawan terjadi 

bencana, baik banjir maupun longsor. Potensi bencana tersebut dikarenakan 

letaknya yang berdekatan dengan sungai dan landainya kondisi pemukiman warga.  

Sementara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang 

menyikapi dengan caranya tersendiri. Wujudnya adalah aadanya bantuan berupa 50 

tempat sampah di Kampung Jodipan (sumber dari Bapak Mardjuki selaku Ketua 

RT 07 RW 02 Jodipan) . Bahkan keberadaan Kampung Warna-Warni Jodipan 

menjadi inspirasi bagi DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) untuk turut 

bekerjasama dengan PT.INDANA dengan menciptakan Kampung Putih di Klojen, 

Kecamatan Klojen guna mewujudkan kampung tematik lainnya. Alhasil, 

keberadaan Kampung Jodipan menjadikan Kota Malang mantap untuk membangun 

kampung tematik lainnya sebagai ciri khas Kota Malang. Benar saja, pasca 

boomingnya Kampung Warna-Warni Jodipan, Pemkot pun mengadakan lomba 
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Kampung Tematik Festival Rancang Malang, hingga bermunculanlah kampung 

tematik lainnya diantaranya Kampung Tridi, Kampung Topeng, Kampung Bamboo 

Mewek, Kampung Petik Organik, dan sebagainya.  

Dinas Pekerjaan Umum pun memiliki langkah sendiri dalam menyikapi 

keberadaan Kampung Warna-Warni Jodipan. Dinas Pekerjaan Umum membuat 

beberapa spot taman dan membenahi beberapa infrastruktur di wilayah tersebut. 

Demikian pun dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yang 

memiliki keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di Kampung 

Warna-Warni Jodipan.  

 Beragamnya publik eksternal dapat memunculkan keberagaman sikap, 

khususnya di ranah pemerintah lokal. Keberagaman sikap dari pemerintah lokal ini 

perlu untuk diteliti lebih dalam bagi seorang Public Relations. Sebab, bisa saja 

sikap publik pemerintah juga dapat berubah-ubah. Morissan (2008) berpendapat 

bahwa apa yang diketahui atau tidak diketahui khalayak mengenai organisasi atau 

perusahaan-tidak peduli dari mana mereka mendapatkan informasi, akan 

memengaruhi bagaimana mereka menilai, bersikap, dan bertindak terhadap 

perusahaan dan pada akhirnya memengaruhi hubungan organisasi atau perusahaaan 

dengan khalayaknya terhadap perusahaan maupun terhadap aktifitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. Berubahnya sikap publik tersebut juga harus 

diantisipasi oleh seorang public relations, mengingat tak selamanya sikap publik 

dapat mendukung perusahaan, bisa jadi publik malah tidak peduli sama sekali 

terhadap perusahaan. 

Salah satu permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan pemerintah 

dalam ranah CSR adalah pada tahun 2012 Menteri Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) Dahlan Iskan meminta BUMN untuk tidak lagi mengelola program CSR. 

Keputusan tersebut dikarenakan Dahlan Iskan merasa bahwa BUMN tidak cukup 

profesional dalam mengelola program CSR. Kementerian BUMN meminta kepada 

seluruh BUMN agar menyalurkan dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan) ke lembaga khusus yang telah berpengalaman dan profesional dari 

segi sumber daya manusia, reputasi, dan administrasi (https://finance.detik.com 

diakses pada Rabu, 20 April 2017). Oleh karenanya perlu bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dukungan yang positif dari pemerintah selaku pemangku kebijakan.  

Demikian pun yang terjadi pada CSR Kampung Warna-Warni Jodipan PT. 

INDANA. Mengingat bentuk CSR yang bersifat bottom up yang mensinergikan 

hubungan tiga pihak yakni swasta, perguruan tinggi dan pemerintah  serta mampu 

mengubah kampung kumuh menjadi kampung warna-warni menjadikan CSR ini 

mendapat terpaan yang luas. Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kecenderungan 

sikap pemerintah lokal pasca CSR PT.INDANA begitu marak diberitakan. Sebab 

sikap publik dapat saja berubah sewaktu-waktu dengan seiringnya terpaan 

pemberitaan Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Mengevaluasi sikap publik eksternal secara berkala pada ranah pemerintah 

lokal merupakan upaya public relations dalam menjaga hubungannya dengan 

publik. Sehingga nantinya perusahaan dapat menganalisis hasil sikap publik 

pemerintah lokal guna menyusun pesan yang disesuaikan untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh publik yang berbeda-beda. Hal ini dapat 

meminamilisir kesalahpahaman atau bahkan mengantasipasi permasalahan 

hubungan yang mungkin timbul kelak di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, 

dengan mengetahui sikap publik eksternal, perusahaan pun dapat menjadikan bahan 

https://finance.detik.com/
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tersebut sebagai panduan guna menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah 

lokal. Mengingat pemerintah lokal memiliki amdil yang cukup besar bagi 

kelangsungan hidup perusahaan, khususnya dalam wewenang kebijakan.  

 Selain itu, mengevaluasi sikap pemerintah dalam program CSR perusahaan 

juga sebagai upaya dalam menciptakan hubungan yang harmonis antar perusahaan 

dengan pemerintah maupun masyarakat dalam bekerjasama mewujudkan CSR 

yang dapat menguntungkan ketiga belah pihak. Sulistiyani (2004), menyatakan 

model kemitraan idealnya mencerminkan  pembagian yang setara kepada tiga aktor 

pembangunan, yaitu pemerintah, swasta dan  masyarakat. Model kemitraan yang 

setara akan memberi citra positif bagi pemerintah dengan berlaku transparan dan 

mengembangkan kemitraan yang partisipatif. Pemerintah dapat terbantu secara 

finansial, perusahaan juga mendapat keuntungan finansial maupun promosi, dan 

masyarakat dapat terberdayakan. Sehingga dengan demikian, masing-masing 

sektor akan sadar betapa pentingnya menjalin hubungan dalam ranah CSR 

khususnya. Mengingat, perusahaan pun tak dapat bergerak sendiri dalam 

melakukan setiap aktifitasnya, oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari publik-

publiknya. Hubungan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat harus terjalin 

dengan baik guna menghasilkan sinergi kebutuhan antar sesama. 
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Gambar 1.2 : Garis Hubungan antar sektor dalam Program Corporate Social Responsibility 

Dikutip dari : Skripsi Bernadeth Louise (2009) 

 

  Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana sikap 

publik eksternal tentang Program Kampung Warna-Warni Jodipan, khususnya 

kepada pemerintah lokal sebagai bagian dari publik eksternal PT.INDANA. 

Adapun judul penelitian yang peneliti tentukan adalah “Sikap Publik Eksternal 

tentang program Corporate Social Responsibility PT. INDANA Kampung 

Warna-Warni Jodipan (Studi Pada Local Government Kota Malang)” . 

B. Rumusan Masalah 

 Melalui fenomena yang telah peneliti paparkan dalam latar belakang, maka 

peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana sikap 

pemerintah lokal Kota Malang tentang program CSR (Corporate Social 

Responsibility)  Kampung Warna-Warni Jodipan oleh PT.INDANA ?’ 
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C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap 

pemerintah lokal Kota Malang tentang program CSR (Corporate Social 

Responsibility) Kampung Warna-Warni Jodipan oleh PT.INDANA. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti berharap adanya manfaat penelitian 

baik secara akademis maupun praktis, yakni : 

D.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti 

selanjutnya yang turut ingin meneliti mengenai sikap publik eksternal. 

D.2 Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini menjadi evaluasi bagi PT. INDANA terkait 

pengembangan CSR (Corporate Social Responsibility) Kampung Warna-

Warni Jodipan maupun CSR PT.INDANA lainnya di masa mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 


