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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

 Lingkungan perusahaan saat ini sangat kompleks. Perusahaan yang 

berhasil adalah perusahaan yang proaktif, memiliki  strategi komunikasi yang di 

jabarkan dengan baik dan strategi tersebut terkait dengan tujuan perusahaan, serta 

mempraktikan pola komunikasi yang terbuka dan jujur. Public Relations 

membantu perusahaan dalam menghadapi lingkungan yang kompleks ini, serta 

penting untuk memastikan bahwa usaha public relations ini harus mendukung 

pencapaian misi dan sasaran perusahaan secara keseluruhan. Hal ini di lakukan 

dengan sejumlah cara, termasuk dengan membantu perusahaan dalam 

mengantisipasi  serta beradaptasi dengan tuntutan dan tren masyarakat; 

menciptakan citra dan reputasi perusahaan secara positif; serta sesuatu yang dapat 

meningkatkan yang meningkatkan oprasional perusahaan, yang pada ujungnya 

dapat membawa pada peningkatan penjualan perusahaan. Dalam sebuah 

perusahaan,community relationsmerupakan hal yang dibutuhkan untukmembina 

hubungan perusahaan kepada masyarakat. Hal ini di maksudkan agar perusahaan 

dapat meningkatkan kepedulian sosial, mendapatkan kepercayaan masyarakat 

setempat dan juga meningkatkan adanya rasa saling pengertian antara perusahaan 

dengan masyarakat, begitupula sebaliknya.Pada dasarnya Community 

Relationsmerupakan kegiatan dari Public Relations karena masih merupakan 

bagian yang bersangkutan dengan publik atau masyarakat. Kaitanya dengan 

Public Relations berupaya membentuk citra positif suatu organisasi/perusagaan di 
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mata publiknnya, menyangkut unsur-unsur (1). Citra baik (good image), (2). 

Itikad baik (goodwill), (3). Saling pengertian (mutual understanding), (4). Saling 

mempercayai (mutual confidence), (5). Saling menghargai (mutual appreciation), 

(6). Toleransi (tolerance) (Effendy,1992:3) 

Public Relations berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap 

komponen pada suatu lembaga/perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, 

menumbuhkan motivasi dan partisipasi. Semua itu bertujuan untuk menumbuhkan 

dan mengembangkan goodwill (kemauan baik) publiknya serta memperoleh opini  

publik yang menguntungkan (alat untuk mencipta kerjasama berdasarkan 

hubungan baik dengan publik). Public Relations juga berfungsi sebagai 

manajemen yang mengevaluasi publik, memperkenalkan berbagai kebijakan dan 

prosedur dari suatu individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan 

membuat perencanaan, dan melaksanakan suatu program kerja dalam upaya 

memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Para praktisi public 

relationsmembantu orang lain dalam membangun dan mempertahankan hubungan 

yang efektif dengan pihak ketiga. Public Relations telah banyak di praktikkan di 

banyak organisasi, mulai dari perusahaan telekomunikasi multinasional besar 

sampai agen agensi pelayanan masyarakat kecil dan organisasi gerakan nasional 

yang masih pemula. Seorang manajer public relationsdi sebuah universitas swasta 

mungkin akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kegiatan 

pengumpulan dana (fund raising) dan rekrutmen mahasiswa. Sebaliknya seorang 

staf public relationsdi sebuah perusahaan besar mungkin bertanggung jawab 

dalam menjaga hubungan perusahaan dengan pelanggan, pemasok, investor, 

pekerja, bahkan juga dengan pemerintah asing. 
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 Salah satu perusahaan yang menggunakan program Community 

Relationsadalah PT.TIRTA INVESTAMA.Dengan tujuan untuk 

membinahubungan baik dengan masyarakat,Community Relation merupakan hal 

yang sangatlah berperan penting karena program-program yang ada didalamnya 

memang bertujuan untuk mendekatkan pihak perusahaan dengan masyarakat. 

Mengacu pada prinsip-prinsip dasar dari DANONE way, ISO 26000, dan Global 

Reporting Initiative, AQUA grup pada tahun 2006 menciptakan AQUA Lestari 

sebagai perwujudan nyata dari komitmen para pendiri perusahaan. Komitmen 

tersebut adalah komitmen ganda yang dimana perusahaan menjalankan bisnis 

dengan mengedepankan keseimbangan antara keberhasilan ekonomi dan 

kemajuan sosial. Oleh karena itu, hubungan masyarakat (community relation) 

merupakan unsur penting dari keseluruhan konsep tanggung jawab social 

perusahaan (CSR) , dan harus di lihat sebagian dari paket kegiatan yang lebih luas 

yang di lakukan oleh perusahaan. Hubungan masyarakat juga merupakan sesuatu 

yang melibatkan setiap karyawan, khususnya melalui komitmen dari atas.  

 Seorang pakar public relationsmengatakan bahwa: “Relasi yang baik 

dengan lingkungan masyarakat tidak hanya berdasar pada ‘berbuat sesuatu yang 

baik’ saja, melainkan juga turut dalam membantu memecahkan masalah di 

masyarakat, membuat rencana pengembangan, dan dengan selalu mendukung 

berbagai usaha masyarakat yang di arahkan kepada hasil yang bermanfaat. 

Singkatnya, relasi yang baik dengan lingkungan masyarakat berasal dari sikap dan 

perwujudan perusahaan sebagai warga masyarakat yang baik. 
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Regulasi tentang CSR di Indonesia sudah diatur dalam UU Perseroan 

Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 yang mengatur tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan dengan bunyi :  

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan.  

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran.  

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 54  

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah 

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-

aturan-hukum-corporate-social-responsibility) 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

Bagaimana pandangan masyarakat Desa Dayurejo terhadap pelaksanaan 

program community relations lingkungan PT.TIRTA INVESTAMA ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan 

masyarakat desa Dayurejo terhadap pelaksanaan program community relations 

PT.Tirta Investama 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

1.4.1 Secara akademis : 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah 

wawasan tentang ilmu komunikasi, khusunya pada bidang community 

relations perusahaan.  

1.4.2 Secara Praktis : 

Penelitan ini dapat bermanfaat khususnya sebagai acuan dalam 

mempelajari konteks community relation. Serta turut meningkatkan 

pengetahuan akan pentingnya Community Relations. Dengan adanya 

penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memahami atau menambah 

wawasan  satu sama lain akan pentingnya hubungan perusahaan dengan 

komunitasnya.  


