
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Memiliki proteksi asuransi pribadi maupun keluarga sudah bukan 

merupakan hal yang jarang ditemukan di Indonesia. Karena itu dapat diperhatikan 

bahwa perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia berlomba-lomba memberikan 

layanan dan tawaran produk asuransi yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. 

Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sangat diperlukan karena 

secara tidak langsung masyarakat akan mempercayakan harta mereka. Karena itu 

reputasi atau image dari suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat.  

Setiap organisasi harus selalu mempertahankan citra yang baik di mata 

masyarakat dan harus selalu siap untuk menghadapi dan sekaligus mengatasi 

masalah-masalah yang dapat muncul. Setiap tindakan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan perlu dipertimbangkan setiap reaksi dan dampak yang akan dihadapi, 

secara eksternal dalam artian dari publik atau stakeholders dan juga secara 

internal yaitu setiap jajaran manajemen dan pekerja atau employees. 

PT. AIA FINANCIAL (American International Assurance) merupakan 

salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Indonesia. Sebelumnya nama PT. 

AIA FINANCIAL adalah PT. AIG LIFE (American International Group). 

 



Pergantian nama perusahaan ini dilakukan pada tahun 2009. Pergantian nama 

perusahaan ini ditujukan untuk dapat menyatukan kegiatan bisnis di wilayah Asia 

dibawah kesatuan AIA disertai dengan adanya konsistensi dalam berkomunikasi. 

Perubahan nama perusahaan ini sama sekali tidak merubah jajaran manajemen 

dan direksi PT. AIA FINANCIAL ini sendiri. Tapi tentunya secara tidak langsung 

pergantian nama ini memberikan dampak secara internal maupun eksternal. Para 

karyawan perusahaan pasti ingin mengetahui sebab dan proses pergantian nama 

tersebut sedangkan masyarakat juga perlu diberikan kesadaran dan pemahaman 

mengenai pergantian nama perusahaan ini. 

Untuk dapat dikenal oleh publik eksternalnya secara luas, visibilitas dan 

reputasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Perusahaan yang 

melakukan rebranding tentunya perlu memberitahukan pada publiknya mengenai 

perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Corporate rebranding ini sendiri 

didefinisikan sebagai berikut: 

The creation of a new name, term, symbol, design, or a combination of them for an 
established brand with the intention of developing a new, differentiated position in the mind 
of stakeholders and competitors. (Muzellec & Lambkin, 2006) 

Dengan dilakukannya perubahan dalam perusahaan, pandangan publik 

terhadap perusahaan dapat berubah. Karena itu perusahaan perlu 

mengkomunikasikan perubahan yang terjadi pada publik internal dan 

eksternalnya. Publik internal dari PT. AIA FINANCIAL lebih mudah ditangani 

karena pengaturan manajemen dan agensi-agensi regional tidak ada yang dirubah. 

Namun PT. AIA FINANCIAL perlu memberikan informasi kepada publik 

eksternalnya mengenai perubahan yang dilakukan dengan tujuan supaya publik 

 



dapat mengerti bahwa PT. AIA FINANCIAL ini sebelumnya adalah PT. AIG 

LIFE.  

Diperlukannya kegiatan Public Relations untuk dapat menjadi mediator 

antara perusahaan dan publiknya, internal maupun eksternal.  Definisi Public 

Relations ini sendiri adalah sebagai berikut: 

The ethical and strategic management of communication and relationships in order to 
build and develop coalitions and policy, identify and manage issues and create and direct 
messages to achieve sound outcomes within a socially responsible framework. (Johnston & 
Zawawi 2004, 6) 

Merupakan tugas dari Public Relations untuk dapat membangun hubungan 

dan proses komunikasi yang baik dari sebuah manajemen yang strategis di dalam 

perusahaan untuk dapat melihat dan mengontrol issue yang dapat muncul dalam 

perusahaan dalam setiap situasi serta menciptakan dan menyampaikan pesan yang 

tepat untuk dapat mencapai tujuan dari perusahaan.  

Seperti yang dituliskan oleh Onong Effendy dalam buku Hubungan 

Masyarakat, ada dua aspek yang melekat dan mutlak harus ada dalam Public 

Relations. Yang pertama adalah sasaran Public Relations terdiri dari publik 

internal dan publik eksternal;. Publik internal disini yang dimaksudkan adalah 

orang-orang yang bekerja di dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan publik 

eksternal merupakan orang-orang diluar organisasi yang berhubungan dengan 

kegiatan organisasi.  Aspek yang kedua yaitu kegiatan Public Relations adalah 

komunikasi dua arah timbal balik (reciprocal two way traffic communication). 

Yang dimaksudkan dari komunikasi dua arah timbal balik adalah dalam 

penyampaian informasi baik secara internal mapun eksternal harus ada feedback, 

 



dalam artian diperlukannya untuk mengetahui efek atau tanggapan yang 

didapatkan setelah proses penyampaian informasi. 

Pergantian nama perusahaan memberikan dampak yang cukup besar bagi 

keberlangsungan PT. AIA FINANCIAL. Karena nama perusahaan merupakan 

visibilitas yang sangat penting jika suatu perusahaan ingin dikenal oleh 

masyarakat. Hal ini merupakan kegiatan Public Relations yang perlu dijalankan 

oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman internal maupun 

eksternal mengenai pergantian nama perusahaan PT. AIA FINANCIAL. Karena 

itu diperlukannya strategi-strategi Public Relations yang efektif dengan tujuan 

untuk dapat memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran dan 

pemahaman publik eksternal dari PT. AIA FINANCIAL mengenai pergantian 

nama perusahaan yang dilakukan. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Nama perusahaan merupakan suatu elemen yang penting bagi perusahaan, 

khususnya bagi publik eksternal. Nama perusahaan berserta logo dari perusahaan 

merupakan salah satu elemen visibilitas yang penting jika suatu perusahaan 

tersebut ingin dikenal masyarakat, dimana hal ini merupakan keinginan seluruh 

perusahaan. 

Dapat dilihat dengan adanya pergantian nama perusahaan dan jika 

masyarakat tidak diberikan informasi mengenai hal ini maka masyarakat dapat 

tidak menyadari akan terjadinya perubahan. Apalagi masyarakat, terutama 

customers atau nasabah PT. AIA FINANCIAL merupakan prioritas utama 

 



perusahaan. Karena itu sudah merupakan kewajiban dari PT. AIA FINANCIAL 

untuk menginformasikan kepada publik. Informasi yang disampaikan diharapkan 

dapat memberikan pemahaman mengenai perubahan yang terjadi dan memastikan 

tidak adanya prasangka buruk dari masyarakat mengenai perubahan yang terjadi. 

Hal ini berlaku bagi setiap publik eksternal yang berhubungan dengan PT. AIA 

FINANCIAL. 

PT. AIA FINANCIAL perlu mempertahankan citra yang baik dimata 

masyarakat karena kepercayaan masyarakat berdampak sangat besar dengan 

kesuksesan suatu organisasi. Apalagi PT. AIA FINANCIAL merupakan 

perusahaan asuransi dimana kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan karena 

produk yang ditawarkan merupakan hal yang berhubungan dengan harta mereka 

dan biasanya membutuhkan jangka waktu yang lama. Karena itu PT. AIA 

FINANCIAL perlu memberikan informasi terhadap publiknya mengenai setiap 

perubahan yang dilakukan. Dari sinilah dapat dilihat bagaimana fungsi public 

relations dalam perusahaan dijalankan untuk mengkomunikasikan pesan yang 

ingin disampaikan PT. AIA FINANCIAL kepada masyarakat supaya setiap pesan 

yang diterima akan mendapatkan respon yang positif.  

 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah maka peneliti merumuskan 

masalah pokok sebagai berikut: 

 



Bagaimana upaya PT. AIA FINANCIAL dalam meningkatkan 

pemahaman publik eksternalnya mengenai corporate rebranding melalui 

Corporate Social Responsibility? 

Dari masalah pokok yang dirumuskan maka judul dari penelitian adalah: 

Upaya PT. AIA FINANCIAL dalam meningkatkan pemahaman publik 

eksternalnya mengenai corporate rebranding melalui Corporate Social 

Responsibility. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya PT. 

AIA FINANCIAL dalam meningkatkan pemahaman publik eksternalnya 

mengenai corporate rebranding melalui Corporate Social Responsibility. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan akademis:  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kasanah 

penelitian mengenai Public Relations dengan mendalami fungsi Public 

Relations dalam sebuah organisasi khususnya bagi organisasi yang 

melakukan perubahan. 

 

2) Kegunaan Praktis: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan masukan bagi organisasi dalam menjalankan fungsi Public Relations 

 



untuk berkomunikasi dengan publiknya, khususnya bagi organisasi yang 

telah melakukan perubahan. 

 

3) Kegunaan Sosial: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan 

masukan yang berguna bagi PT. AIA FINANCIAL dalam menjalankan 

fungsi Public Relations di masa mendatang. 

 

1.6. Sistematika Penelitian 

Berikut adalah sistematika laporan dari penelitian yang akan dilakukan: 

1) BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam Bab I akan dijelaskan mengenai latar belakang, 

identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian serta sistematika peneltian. 

 

2) BAB II OBJEK PENELITIAN 

Di dalam Bab II akan dijelaskan PT. AIA FINANCIAL yang akan 

menjadi objek penelitian, diantaranya adalah sejarah perusahaan, visi dan 

misi, company profile, serta  struktur organisasi dari PT. AIA 

FINANCIAL, dan data-data organisasi lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3) BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 



Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori maupun konsep 

yang berhubungan dengan objek penelitian, diantara lainnya seperti teori 

ilmu komunikasi, pengertian dari Public Relations, konsep mengenai 

strategi Public Relations, dan teori maupun konsep lain yang 

berhubungan.  

 

4) BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan metodologi penelitian yang 

berhubungan dengan objek penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus dan peneliti akan melakukan in-depth-interview 

sebagai teknik pengumpulan data.  

 

5) BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab V ini akan menjelaskan objek penelitian secara umum 

disertai dengan pengolahan data yang sudah didapatkan. Pembahasan akan 

dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dan 

mengkaitkan dengan teori dan konsep yang berhubungan. 

 

6) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir dari penelitian ini akan diberikan kesimpulan berupa 

jawaban dari rumusan masalah, dan juga disertai saran sebagai masukan 

dari peneliti khususnya bagi PT. AIA FINANCIAL sehubungan dengan 

rumusan masalah yang ditetapkan.  

 




