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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Hubungan Masyarakat (Humas) adalah sebuah standarisasi yang wajib 

dimiliki oleh setiap perusahaan. Terdapat beberapa sebutan lain dari Public 

Relations di antaranya Public Affairs, Corporate Communication, Public 

Information yang pada intinya memiliki makna yang sama. Suatu perusahaan akan 

selalu membutuhkan Humas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan eksistensi dari perusahaan, hingga menangani suatu kendala jika 

suatu perusahaan tersebut mendapat masalah. Masalah tersebut akan berdampak 

negatif dan akan terus berkepanjangan. Oleh karena itu, Humas sangat dibutuhkan 

untuk setiap perusahaan ataupun sebuah organisasi.  

 Dalam pelaksanaan tugasnya, seorang Humas dituntut untuk berhubungan 

dengan sebuah media. Hal tersebut disebabkan seorang Humas tidak mungkin 

berkomunikasi secara langsung kepada khalayak yang tersebar dalam sebaran 

geografis yang luas. Hubungan antara seorang Humas dan media begitu erat. 

Keduanya saling membutuhkan untuk saling memberikan manfaat salah satunya 

dalam hal pemberitaan. Maka dari itu peran media juga sangat penting terhadap 

fungsi publisitas. Secara definitif, publisitas merupakan hasil, akibat, atau dampak 

dari diumumkannya suatu informasi (Jefkins, 1992:7). 

Hal ini menunjukkan bahwa publisitas adalah sebuah pesan yang dengan 

sengaja direkayasa oleh suatu organisasi atau perusahaan sebagai sumber informasi 
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yang dipublikasikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat membawa suatu 

hasil, akibat, atau dampak yang dikehendaki oleh pembuat pesan. Media yang 

digunakan terbagi menjadi dua, yaitu media offline dan media online. Media offline 

sendiri terbagi menjadi beberapa di antaranya seperti koran, majalah, brosur, dan 

spanduk. Sedangkan media online sendiri lebih mengarah kepada media sosial. 

Media sosial tersebut seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Blog, 

Website, dan masih banyak lagi.  

 Media Relations menempati posisi penting dalam sebuah pekerjaan seorang 

Humas karena media offline menjadi penjaga gawang dan mengontrol informasi 

yang mengalir ke masyarakat dalam suatu sistem sosial. Pada praktiknya, media 

online lebih mudah dan lebih terjangkau daripada media massa. Hal tersebut 

dikarenakan dalam media offline sebuah berita harus dituntut mempunyai nilai lebih 

agar bisa masuk kedalam berita. Ditambah lagi sebuah berita harus melewati 

seorang editor yang dimana editor tersebut memotong informasi yang diberikan 

oleh seorang humas tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu. Hal tersebut terkadang 

membuat kurang efisien dan kurang cepat dalam mempublikasi informasi. Hal 

tersebut berbeda dengan media online yang lebih mudah digunakan dan cepat dalam 

penyebaran informasi. Isi konten pun dan semua informasi bisa di sebarkan secara 

cepat dan tepat waktu. 

 Selain digunakan untuk menyebarkan informasi, media online juga efektif 

digunakan pada aktifitas kampanye sebuah perusahaan. Menciptakan konten yang 

kreatif dan menarik menjadi tantangan utama dalam keberhasilan sebuah aktifitas 

kampanye di sebuah perusahaan untuk dapat dekat dengan masyarakat. Salah satu 

perusahaan yang telah memanfaatkan media sebagai sarana untuk melakukan 
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kampanye perusahaan adalah Perusahaan Garuda Indonesia. Perusahaan Garuda 

Indonesia mampu membuat sebuah konten menarik di seputar dunia penerbangan. 

Konten yang dibuat oleh Garuda Indonesia pada media online tidak hanya 

memberikan informasi seputar kegiatan Garuda Indonesia, namun juga prestasi dan 

informasi-informasi yang bermanfaat bagi pelanggan setia Garuda Indonesia 

seperti informasi tentang pariwisata atau informasi kuliner khususnya di Indonesia. 

Informasi yang disajikan juga disertai dengan seni fotografi yang indah agar dapat 

menarik minat dari pembaca. 

 Pada zaman sekarang internet sudah tidak bisa dihindari lagi. Internet telah 

membuat para pelaku Humas juga memanfaatkannya media internet atau yang 

disebut Cyber Public Relations. Melalui media internet, Humas memiliki peranan 

yang lebih besar dan luas dibandingkan dengan Humas di dunia fisik. Jika Media 

offline akan bergantung pada seorang perantara yang disebut dengan wartawan, 

maka saat proses membangun citra dari perusahaan akan mengalami keterlambatan 

karena dua kemungkinan yakni pertama, perusahaan harus menulis press release 

atau sejenisnya agar mereka berminat untuk memproses tulisan tersebut. Kedua, 

perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk melakukan hal proses penyebaran 

informasi tersebut. 

 Melalui kehadiran media internet, seorang Humas dapat melewati batas 

penghalang keterlambatan penyampaian informasi tersebut. Melalui media internet 

juga seorang Humas dapat menyampaikan informasi secara langsung kepada target 

publik dengan memanfaatkan potensi-potensi besar lainnya seperti komunikasi 

konstan yang dapat terhubung kepada target selama 24 jam. Respon yang sangat 

cepat dalam menanggulangi permasalahan dan pertanyaan dari para prospek dan 
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pelanggan, komunikasi dua arah yang tidak dapat dilakukan dengan media offline, 

lebih hemat karena dengan adanya internet tidak lagi membutuhkan biaya cetak. 

 Media online tersebut sangat membantu masyarakat dalam menyalurkan 

pendapat, kritikan atau pertanyaan kepada perusahaan secara langsung agar dapat 

segera ditindak lanjuti atau direspon oleh perusahaan tersebut.  Menggunakan 

media online juga membutuhkan waktu yang singkat karena semua sudah 

terhubung dengan internet. Hal tersebut sangat mendukung tujuan Humas agar 

tujuan humas dalam melayani masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan optimal.  

 Pada studi ini Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Kalimantan Timur merupakan 

obyek penelitian yang akan dianalisa oleh penulis. PT Pupuk Kalimantan Timur 

adalah sebuah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1977. Perusahaan ini 

merupakan produsen pupuk urea terbesar di Indonesia, disamping produsen 

Amoniak dan pupuk NPK. Perusahaan Pupuk Kaltim berlokasi di Kota Bontang 

Provinsi Kalimantan Timur ini telah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi 

tingkat nasional maupun internasional. Perusahaan yang dipimpin oleh Bakir 

Pasaman sebagai Direktur Utama ini bukan lagi perusahaan yang diragukan lagi 

kemampuannya dalam kinerja kesehariannya. Dibutuhkan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas dan mumpuni untuk dapat bisa bergabung dengan 

perusahaan yang telah memiliki banyak prestasi tersebut.  

 Sebagai sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah 

menerima banyak prestasi baik di kancah nasional maupun internasional diperlukan 

kinerja yang baik antar bidang agar dapat bersinergi dan menghasilkan kolaborasi 

yang baik sesuai dengan visi misi perusahaan. Peneliti tertarik untuk meneliti salah 
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satu bidang yang terdapat di perusahaan ini, yakni pada bidang Humas. 

Sebagaimana telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya Humas merupakan 

salah satu bagian yang terpenting dalam sebuah perusahaan. Diperlukan strategi dan 

pemikiran yang baik dalam pekerjaan sebagai Humas untuk bisa mengimbangi 

kinerja yang terdapat di perusahaan tersebut.  

Hubungan yang terjalin antara pihak luar (External) dan pihak dalam 

(Internal) perusahaan haruslah terjalin dengan baik dan harmonis sesuai dengan 

media yang digunakan, dapat melalui media offline maupun media online. Pada era 

internet seperti zaman sekarang, tugas seorang Humas dapat terbantu dalam hal 

publikasi sebuah informasi yang ditujukan baik untuk pihak luar maupun pihak 

dalam perusahaan. keberadaan media internet juga dapat membantu sebuah 

perusahaan untuk memberikan informasi yang tepat dan cepat sesuai dengan tujuan 

tanpa harus adanya halangan dari pihak pihak tertentu.  

Walaupun setiap perusahaan memiliki humas tetapi strategi dan cara yang 

digunakan oleh setiap perusahaan pasti berbeda beda. Oleh karena itu peneliti ingin 

melakukan analisa mendalam tentang apa saja jenis-jenis media internet yang 

digunakan oleh PT Pupuk Kaltim dalam melakukan tugas dan kegiatan Humas. 

Peneliti tertarik melakukan analisa tersebut dilatarbelakangi oleh PT Pupuk 

Kalimantan Timur yang merupakan salah satu perusahaan BUMN yang besar dan 

kompleks dalam melakukan pekerjaannya dibutuhkan kualitas yang tinggi dan 

presisi agar dapat tercapainya tujuan perusahaan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang dilakukannya penelitian, maka peneliti 

merumuskan tiga masalah pada penelitian ini, yakni: 

1. Bagaimana Humas Pupuk Kaltim memanfaatkan media internet? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi Humas Pupuk Kaltim dalam memanfaatkan 

media internet? 

3. Solusi apa yang diaplikasikan untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

a) Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui serta menganalisa proses Humas Pupuk Kaltim dalam memanfaatkan 

media internet. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kendala beserta solusi 

yang diaplikasikan Humas Pupuk Kaltim dalam pemanfaatan media internet. 

b) Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan keilmuan bidang Komunikasi khususnya dalam konteks kajian 

tentang Cyber Public Relations pada bagian Humas PT Pupuk Kalimantan Timur. 

2. Manfaat Praktis  
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi para Humas di 

perusahaan lain dalam melakukan tugasnya terutama dalam konteks Cyber Public 

Relations. 


