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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Didalam sebuah organisasi maupun perusahaan, ada bagian atau 

divisi yang dianggap penting guna menjaga keseimbangan baik antar 

bagian didalam perusahaan maupun antar perusahaan dengan lingkungan 

luarnya. Bagian atau divisi tersebut dikenal sebagai Hubungan Masyarakat 

(Humas) atau Public Relations (PR). PR merupakan bagian penting selain 

pemimpin dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Humas atau istilah 

lainnya yaitu Public Relation menurut Glenn dan Denny Griswold didalam 

bukunya Your Public Relation mendefinisikan sebagai berikut: “Public 

Relation is the management function which evaluates public attitudes, 

identifies the policies and prodecures of an individual organization with 

the public interest, and executes a program of action to earn public 

understanding and acceptance.” (Public Relation adalah suatu fungsi 

management yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan dan 

prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan 

melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan 

publik.) (Muslimin. 2004:3)

Dari definisi tersebut, jelas bahwa hampir segala kegiatan humas 

memang berlangsung untuk kepentingan publik. Kepentingan publik disini 

meliputi menjawab keingin tahuan publik tentang apa yang sedang terjadi 

di dalam perusahaan atau organisasi kita, sebagai mata yang melihat 
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keadaan publik secara umum, sebagai telinga yang mendengar apa yang 

sekiranya menjadi keinginan dan harapan publik untuk memajukan 

organisasi atau perusahaan kita, dan sebagai hati yang tentu berusaha ikut 

merasakan apa yang dirasakan publik secara umum.

Para praktisi Public Relation berkomunikasi dengan semua 

masyarakat baik internal dan eksternal yang relevan untuk 

mengembangkan hubungan yang positif serta menciptakan konsistensi 

antara tujuan organisasi dengan harapan dari masyarakat. Oleh karenanya, 

seorang Humas atau Praktisi Public Relation memang harus bisa menjalin 

hubungan baik antara pihak-pihak didalam (internal) perusahaan atau 

organisasinya. Hal ini bertujuan untuk menjaga semangat karyawan atau 

anggota organisasi dalam bekerja. Selain itu, seorang praktisi Public 

Relation juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak luar 

(eksternal) dari perusahaan atau organisasi, tujuannya agar publik bisa 

terus mengeluarkan opini positif tentang perusahaan atau organisasi.

Begitu juga dalam sebuah koperasi salah satunya di Koperasi Agro 

Niaga (KAN) Jabung Malang. KAN Jabung, yang sebelumnya namanya 

adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Jabung mulai didirikan pada taggal 28 

Februari 1980. Anggotanya kebanyakan merupakan petani sapi perah, 

sehingga pada akhirnya KUD Jabung ini mulai mengembangkan bisnis 

sapi perah sebagai bisnis inti pada tahun 1989, setelah sebelumnya 

berkecimpung di bisnis kredit dan perdagangan. Selanjutnya, setelah 

mendapatkan penghargaan sebagai KUD Terbaik Nasional, pada tahun 
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1998 KUD Jabung berubah nama Menjadi Agribisnis Koperasi (Koperasi 

Agro Niaga / KAN) Jabung (dikutip dari www.biru.or.id). 

KAN Jabung memiliki Misi untuk meningkatkan kualitas hidup 

melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dengan 

bersikap proaktif dalam memberikan kualitas pelayanan dan produk untuk 

menghasilkan peningkatan produktivitas, hingga pemasaran untuk 

pertumbuhan maksimal bagi bisnis para anggota, yang tertanam dalam 

nilai-nilai lingkungan, budaya dan sosial yang kuat (dikutip dari 

www.biru.or.id). Dari Misi yang dibawa inilah, menyebabkan KAN 

Jabung membawa dampak yang luar biasa dirasakan oleh masyarakat 

sekitar, terutama anggota.

Menurut Eva – manajer KAN Jabung – dalam halomalang.com, 

saat ini anggotanya telah mencapai kurang lebih sebanyak 1.857 orang. 

Selain bisnis utama pada sapi perah, KAN Jabung juga berkecimpung 

dalam usaha Tebu Rakyat, swalayan, simpan pinjam, produksi pakan 

ternak dan sarana ternak (sapronak). Selain itu, KAN Jabung saat ini 

tengah memulai inovasi dengan menghasilkan beberapa produk olahan 

diantaranya susu pasteurisasi dan yogurt dengan label JABMilk. Produk 

olahan tersebut hanya mengambil satu persen dari 46 ton susu segar yang 

didistribusikan ke beberapa Industri Pengolahan Susu (IPS) di Jawa Timur 

dan Jawa Barat.

Dulunya KAN Jabung sempat mengalami keterpurukan 

dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, serta tidak adanya 

keberadaan visi misi yang jelas. Oleh karena itu, keberadaan KUD Jabung 

http://www.biru.or.id/
http://www.biru.or.id/
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(sebelum berubah menjadi KAN Jabung) belum bisa dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat secara umum dan para anggota (dikutip dari profile KAN 

Jabung). Klimaksnya pada tahun 1984, dimana KUD Jabung sudah tidak 

mampu membayar kewajiban-kewajiban kepada anggotanya dan Bank.

Namun KUD Jabung tetap berusaha untuk terus berkembang dan 

berbenah diri. Pada tahun 1985, dengan manajemen baru KUD Jabung 

mulai membangun kepercayaan para anggotanya dengan meyakinkan 

mereka. Yang pada akhirnya sedikit demi sedikit KUD Jabung mulai 

dipercaya dan bahkan banyak menerima pengarhargaan. Bahkan perbaikan 

dan pengembangan terus dilakukan setelah KUD Jabung berubah menjadi 

KAN Jabung. Salah satu prestasi yang diraihnya saat itu adalah dapat 

meraih penghargaan sebagai Koperasi Produsen Berprestasi Terbaik 

Tingkat Nasional pada tahun 2007 dan tahun 2013. Selain itu semakin 

banyaknya dan bertambahnya kepercayaan masyarakat untuk bergabung 

menjadi anggota KAN Jabung.

Pemerintah pusat di Malang melalui Kementrian Pertanian tengah 

berusaha untuk mengembangkan potensi sapi perah yang ada di Kabupaten 

Malang. Hal tersebut terbukti dengan dibangunnya Tempat Penampungan 

Susu (TPS) senilai RP 2,8 miliar guna mendukung produksi susu. TPS 

tersebut dibangun di empat titik Kabupaten Malang, seperti Kecamatan 

Jabung, Wajak, Kalipare, dan Lawang (dikutip dari 

http://surabaya.bisnis.com).

Menurut data yang diperoleh dari surabaya.bisnis.com, Kepala 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang mengatakan 

http://surabaya.bisnis.com/
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bahwa TPS dibangun dan dilengkapi alat pendingin di keempat wilayah 

tersebut dikarenakan populasi peternakan sapi perah cukup besar, sehingga 

bisa memproduksi susu segar sebesar 600-800 liter per hari di setiap desa.

Namun ternyata menurut data yang dikutip dari beritasatu.com, 

tahun 2014 lalu populasi sapi perah di Kabupaten Malang sempat 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 89.000 

ekor menjadi 72.000 ekor. Hal tersebut mengakibatkan penurunan pada 

produksi susu segar yang dihasilkan didaerah tersebut. Produksi susu segar 

di Kabupaten Malang rata-rata mencapai 750 ton hingga 1.000 ton per 

hari, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi sekitar 1.700 ton 

perharinya.

Menurut ketua Bidang Usaha Gabungan Koperasi Susu Indonesia 

(GKSI) Jawa Timur, banyak hal yang menyebabkan produksi susu segar 

didaerah Kabupaten Malang stagnan bahkan menurun. Salah satunya 

adalah sapi perah dijual oleh peternak ketika harga daging sapi tengah 

naik. Selain itu, harga beli susu lokal masih bisa terbilang rendah yaitu 

sekitar Rp 4.700-Rp 4.900 per liter. Sedangkan ongkos produksinya 

semakin tinggi akibat kenaikan harga pakan bahkan mencapai 15 persen. 

Hal teresbut mengakibatkan keuntungan peternak mimim bahkan merugi. 

Alasan lainnya adalah harga susu lokal bersaing ketat dengan susu impor 

(dikutip dari www.beritasatu.com). 

Kabupaten Malang memiliki potensi peternakan dengan berbagai 

macam produk unggulan, antara lain sapi perah, sapi potong, ayam ras 

(petelur dan pedaging) dan kambing (terutama kambing Peternakan 

http://www.beritasatu.com/
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Etawah) (dikutip dari www.peternakan.malangkab.go.id). Seperti di 

Jabung. Jabung merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten 

Malang. Jabung memiliki potensi sapi perah yang bisa dibilang cukup 

besar. Menurut Wikipedia, sapi perah di Jabung menghasilkan produksi 

susu kurang lebih 30 ton per harinya.

Dari kutipan berita dalam portal beritasatu.com jelas bahwa perlu 

adanya proteksi untuk para peternak lokal, agar mereka terus mau untuk 

mengelola sehingga nantinya akan dihasilkan manfaat yang luar biasa. Hal 

ini perlu dukungan dari pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Salah 

satunya yaitu Koperasi, yang merupakan langkah awal dan semangat 

dalam mengembangkan potensi lokal terutama peternak sapi perah.

Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan berbagai 

aktivitas Public Relations atau humas di lapangan adalah cara menciptakan 

hubungan harmonis antara organisasi/perusahaan yang diwakilinya dengan 

publiknya atau stakeholder (Ruslan. 2014:147). Hal tersebut bisa 

diwujudkan salah satunya dengan menjalin hubungan dengan komunitas, 

melalui program-program seperti Community Development atau 

pengembangan masyarakat dan yang lainnya.  Dalam mengembangkan 

potensi lokal suatu daerah, humas harus bisa menjalin hubungan baik serta 

kerjasama dengan masyarakat sekitar.

Dalam memberdayakan masyarakat tentu membutuhkan pekerjaan 

yang ekstra, mengingat bahwa selain harus meyakinkan masyarakat agar 

menjadi anggota koperasi, juga dibutuhkan strategi dan pengetahuan yang 

luas untuk mengolah potensi lokal dalam suatu masyarakat tertentu. Hal 

http://www.peternakan.malangkab.go.id/
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tersebutlah yang juga dilakukan oleh KAN Jabung. Memahami dengan 

betul potensi lokal masyarakat Jabung, lalu mengembangkan masyarakat 

dengan mengolah potensi tersebut sehingga bisa menunjang kesejahteraan 

serta perekonomian masyarakat. Selain itu kegiatan-kegiatan lain yang 

dilakukan didalam KAN Jabung untuk terus mempertahankan eksistensi 

KAN Jabung merupakan salah satu upayanya untuk terus bertahan agar 

tidak sampai terjatuh lagi dalam keadaan penuh dengan hutang dan 

ditinggalkan anggotanya sendiri seperti sebelumnya.

Membicarakan mengenai sebuah program koperasi dalam hal 

pengembangan masyarakat, memang membutuhkan seseorang yang handal 

dalam meyakinkan dan mempertahankan eksitensi agar mereka lebih 

mengenal dan mendukung, serta ikut bergabung dengan KAN Jabung. 

Karena di Malang, Jabung berada di urutan ketiga sebagai penghasil susu 

sapi perah setelah Pujon dan Ngantang. 

Jadi jelas agar kebijakan perusahaan atau organisasi dihargai dan 

diterima publik, setidaknya kita harus bisa mencuri hati publik. Mencuri 

hati publik ini tentu dengan menjaga keharmonisan hubungan antara 

keduanya, serta mengerti apa yang diinginkan publik. Dalam Public 

Relation terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis 

antara suatu badan dengan publiknya, usaha untuk memberikan atau 

menanamkan kesan yang menyenangkan, sehingga akan timbul opini 

publik yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup badan itu. 

(Muslimin. 2004:4).
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Bagian public relations didalam sebuah koperasi biasanya terletak 

pada bagaimana menjaga hubungan dengan anggotanya. Dalam hal ini 

adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan anggota-anggota dari 

KAN Jabung, yang sebagian besar adalah para peternak sapi perah. Disni 

sebenarnya ada hubungan saling membutuhkan antara KAN Jabung 

dengan para anggota. Para peternak sapi perah merasakan manfaat yang 

luar biasa dengan adanya Koperasi tersebut sehingga bisa digunakan untuk 

menyalurkan hasil sapi perahnya untuk kemudian diolah, begitu juga 

dengan pihak Koperasi bisa memanfaatkan potensi lokal di Jabung 

sehingga bisa dijadikan ladang usaha untuk dikembangkan.

Dari hasil wawancara pra penelitian dengan humas KAN Jabung

didapati bahwa humas di KAN Jabung merupakan humas internal dan 

berhubungan langsung dengan anggotanya serta salah satu tugasnya dalam 

mendukung program pengembangan masyarakat yang dibawa koperasi 

yaitu seperti melakukan penyuluhan, seminar, maupun pelatihan mengenai 

manajemen keuangan, mengenai peternakan sapi, dan lain-lain kepada 

anggota, dengan harapan agar anggota semakin mandiri dan memperoleh 

kesejahteraan hidup dan kemajuan ekonomi. 

Untuk itulah, dalam fenomena pentingnya humas dalam sebuah 

organisasi salah satunya adalah di Koperasi Agro Niaga Jabung, yang 

memang membawa konsep pengembangan masyarakat (yang berbeda dari 

koperasi-koperasi lainnya), peran Public Relations untuk menjaga 

komunikasi dengan para anggota dan menjaga opini positif para anggota 

agar loyal terhadap Koperasi memang perlu dilakukan dengan matang dan 
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berhati-hati. Karena Koperasi Agro Niaga Jabung ini masih memiliki 

potensi untuk dikembangkan.

Peran seorang praktisi PR mendeskripsikan sebagian besar praktik 

mereka. Menurut Cutlip dkk. dalam bukunya Effective Public Relations, 

peran utama dari seorang praktisi PR , diantaranya; Teknisi Komunikasi, 

Expert Prescriber, Fasilitator Komunikasi, dan Fasilitator Pemecah 

Masalah (Cutlip dkk. 2006:45-47). Oleh karenanya, dalam Koperasi Agro 

Niaga Jabung ini, Public Relations sangat berperan dalam hal menjalin dan 

menjaga hubungan dengan anggotanya agar tetap loyal. Karena inti dari 

sebuah Koperasi adalah para anggotanya. Ketika komunikasi dengan 

anggotanya tidak bisa terjalin dengan baik, maka akan mustahil apabila 

suatu Koperasi tersebut akan tetap bertahan bahkan untuk menjalin 

kerjasama dengan pihak luar lainnya.

Terlebih jika Jabung sudah terkenal dengan potensi lokal 

masyarakatnya yang sebagian besar adalah peternak sapi perah dan petani 

tebu. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena ketika sebuah potensi 

lokal bisa diolah dengan baik dan benar maka akan membawa dampak 

yang luar biasa bagi pengembangan masyarakat (baik anggota maupun 

masyarakat sekitar) sehingga akan meningkatkan kesejahteraan dan 

perekonomian.

Ketika Jabung memiliki potensi lokal (sapi perah) yang layak 

dikembangkan, namun tidak adanya sebuah tempat untuk mengolah 

potensi tersebut serta rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia maka tidak 

akan mendapatkan hasil yang bisa merubah taraf hidup masyarakat 
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setempat. Oleh karenanya, dengan melihat keadaan yang ada tersebut 

KAN Jabung tidak bisa tinggal diam membiarkan para peternak sapi perah 

ini tidak bisa mengembangkan hidupnya kearah yang lebih baik. Karena 

persaingan diluar sana begitu ketat sehingga KAN hadir untuk merangkul 

para peternak sapi perah yang ada agar bisa meningkatkan kualitas 

hidupnya.

Oleh karenanya, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai 

peran public relations Koperasi Agro Niaga Jabung dalam menjalankan 

aktivitas kehumasannya.



11

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya adalah, “Bagaimana peran public relations Koperasi Agro 

Niaga Jabung dalam menjalankan aktivitas kehumasannya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran public relations

Koperasi Agro Niaga Jabung dalam menjalankan aktivitas kehumasannya 

untuk mendukung koperasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan baru khususnya bagi peneliti 

untuk dapat mengerti dan memahami lebih jauh tentang peran public 

relations dalam menjalankan aktivitas kehumasannya di sebuah 

koperasi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi public relation 

officer di dalam sebuah organisasi atau perusahaan lain untuk bisa 

dijadikan acuan dalam melaksanakan peran public relations dalam

menunjang dan mendukung kegiatan-kegiatan koperasi, seperti konsep 

pengembangan masyarakat yang dibawa oleh KAN Jabung Malang.

3. Manfaat dari penelitian ini khususnya bagi public relation officer

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung adalah dapat digunakan sebagai 

pedoman untuk bisa meningkatkan pelayanan khususnya terhadap 

anggota dan masyarakat luas dalam menjalankan fungsi dan 
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peranannya sebagai Public Relations KAN Jabung, sehingga 

diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya 

dalam memberikan kepuasan terhadap pengunjung ataupun anggota 

dimasa yang akan datang.


