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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas), merupakan salah 

satu aspek manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik organisasi 

yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi nonkomersial. 

Kehadirannya dibutuhkan karena Public Relations merupakan salah satu elemen 

yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Menurut Jefkins 

(2003, 2) konsep  Public Relations sebenarnya berkenaan dengan kegiatan 

penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan 

tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak. Salah satu cara 

yang ditempuh adalah dengan berusaha melaksanakan aktivitas Public Relations 

dengan maksimal dan efektif. Public Relations adalah fungsi manajemen yang 

menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijaksanaan dan tata cara seseorang 

atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan 

suatu program kegiatan untuk meraih pengertian dan dukungan publik (Effendy 

1993, 116). 

Anggoro (2005, 59) mengatakan bahwa, betapa pentingnya Public 

Relations dan betapa berbahayanya perusahaan yang tidak memperhatikan bidang 

PR. Dari sekian banyak definisi mengenai Public Relations, hampir seluruhnya 

menekankan perlunya perusahaan dikenal dan disukai oleh khalayak atau oleh 

konsumennya. Public Relations perlu direncanakan dalam suatu pendekatan 
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manajemen kepada target-target publik tertentu. Kata kunci lain dari Public 

Relations adalah significancy public, yaitu khalayak sasaran yang disebut 

“stakeholders”. Salah satu sasaran pekerjaan Public Relations menurut Widjaja 

(1993, 74) adalah hubungan ke luar (external Public Relations), diantaranya 

adalah hubungan dengan masyarakat sekitar (community relations), hubungan 

dengan jawatan pemerintah (government relations) dan hubungan dengan pers 

(press relations). 

Kemudian salah satu fungsi eksternal dari Public Relations menurut 

Effendy (1989, 152) adalah community relations, dimana community relations 

adalah membina hubungan baik dengan komunitas sekitar atau masyarakat 

sekitar. Arti yang sering diungkapkan dari community relations ini adalah bahwa 

perusahaan menjadi bagian yang penting bagi komunitas di sekitar lokasi 

perusahaan. Komunitas (community) disini adalah masyarakat yang tinggal di 

sekitar pabrik dan akan terimbas oleh polusi yang dihasilkan pabrik. Mereka 

inilah yang perlu dihubungi oleh manajemen pabrik melalui pendekatan 

community relations yang biasanya dilakukan oleh Public Relations eksternal 

(Iriantara 2004, 21). 

Community relations yang merupakan bagian dari fungsi Public Relations 

lebih tepat dipandang sebagai relasi yang dikembangkan untuk membuka ruang 

bagi terwujudnya tanggung jawab sosial organisasi. Tanggung jawab sosial 

tersebut terus berevolusi sampai menemukan bentuk yang menunjukkan 

keseimbangan dan kesetaraan posisi antara organisasi dan komunitasnya. Sejalan 

dengan itu, komunitas pun tak lagi hanya dimakna dengan lokalitas, melainkan 
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juga sebagai struktur yang di dalamnya terjadi interaksi karena memiliki nilai-

nilai dan kepentingan yang sama, serta manfaatnya bisa dirasakan kedua belah 

pihak. Community relations dikembangkan demi kemaslahatan organisasi dan 

komunitasnya dalam bentuk tanggung jawab sosial (Iriantara 2004, 31). 

Kegiatan menjalin hubungan dengan komunitas itu bukan sekedar 

membagi-bagikan hadiah atau bingkisan menjelang hari besar keagamaan. Bukan 

pula kegiatan serupa yang baru melakukan tindakan menjalin hubungan dengan 

komunitas setelah terjadi ketegangan dengan komunitas sekitar organisasi. 

Melainkan berbagai usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki mutu 

kehidupan komunitas sekitar organisasi. Untuk itu ada beberapa tahapan yang 

harus dilalui agar efektivitas community relations sebagai bagian dari kegiatan 

Public Relations organisasi bisa diwujudkan dengan baik (Iriantara 2004, 31). 

Adanya ketegangan antara perusahaan dengan warga yang berada disekitar 

perusahaan, salah satunya pernah terjadi pada PT. Hevea Muara Kelingi, sebuah 

perusahaan pabrik karet yang terletak di Desa Gandus Palembang. Dimana, 

perusahaan industri karet ini pernah di demo oleh warga sekitarnya, karena limbah 

karet yang dibuang menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun aksi demo warga 

tersebut tidak berkepanjangan sebagaimana terjadi pada perusahaan industri 

lainnya yang didemo warganya akibat pembuangan limbah yang pada akhirnya 

menutup kegiatan usahanya. Sekalipun PT. Hevea Muara Kelingi sempat didemo 

oleh warga sebagai akibat pembuangan limbah yang mengganggu kehidupan 

masyarakat sekitarnya, namun aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan secara 
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normal, dan bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama tidak pernah didemo 

lagi.  

Untuk perbandingan dapat dilihat dari kasus perusahaan PT. Power Steel 

Mandiri, sebuah perusahaan peleburan besi yang terancam tutup karena ditentang 

masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. PT. Power Steel Mandiri yang 

selanjutnya akan disingkat menjadi PT. PSM ditutup karena tidak terjalin 

hubungan yang baik dengan masyarakat yang dikarenakan kurangnya komunikasi 

antara perusahaan dengan masyarakat. PT. PSM yang terletak di Balaraja,  

Kabupaten Tangerang, Banten di protes oleh masyarakat karena PT. PSM 

dianggap mencemarkan udara sekitar perkampungan penduduk setempat. Pabrik 

peleburan besi ini telah mencemari udara sekitar yang keluar dari cerobong asap 

saat produksi sehingga penduduk mengalami batuk dan sesak nafas (Bharatanews 

2012). Pihak PT. PSM tidak setuju dengan penyegelan atas perusahaannya 

tersebut dan sempat menentang pemerintah dengan melayangkan kata-kata yang 

memicu pertengkaran, hal ini dilakukan untuk membela perusahaan (Tangselraya 

2011).  

Adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga terhadap perusahaan seperti 

contoh kasus di atas menunjukkan bahwa komunikasi tidak berjalan efektif seperti 

yang dilakukan pihak manajemen perusahaan terhadap warga sekitarnya. Sikap 

peka dan peduli terhadap publiknya tentunya sangat dibutuhkan oleh sebuah 

perusahaan yang menghasilkan limbah industri, terhadap apa yang terjadi dan 

masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Hubungan baik dengan masyarakat 

sekitarnya sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan industri untuk melancarkan 
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kegiatan operasional dan jalannya perusahaan dengan baik, karena hal ini 

menyangkut tanggung jawab sosial komunitas. 

Berkaitan dengan kasus tersebut di atas, Komisi Masyarakat Eropa yang 

dikutip oleh Siregar (2007, 285) menyebutkan ada 4 faktor yang mendorong 

perkembangan tanggung jawab sosial komunitas yaitu :  

1. Kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, otoritas public dan 

investor dalam konteks globalisasi dan perusahaan industri berskala besar.  

2. Kriteria sosial memberikan pengaruh besar dalam pengambilan keputusan 

investasi dan institusi baik sebagai konsumen maupun investor. 

3. Meningkatkan kepedulian pada kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan 

ekonomi. 

4. Transparansi kegiatan bisnis akibat perkembangan media dan teknologi 

komunikasi dan informasi modern. 

 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa keberlanjutan perusahaan hanya 

akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan 

hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai 

tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak 

memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya.  

Namun kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, 

bagaimana dan apa sebenarnya yang telah dilakukan PT. Hevea Muara Kelingi 

terhadap warga masyarakat sekitarnya sebagaimana disebutkan dalam kasus di 

atas, sehingga perusahaan industri tersebut tidak lagi diprotes oleh warga 

sekitarnya atas pembuangan limbah karet tersebut, sedangkan pada perusahaan 

lainnya yang menghasilkan limbah industri sering didemo bahkan diancam oleh 

warga sekitarnya untuk tidak beroperasi. Permasalahan inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam guna 

menemukan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan hasilnya disajikan 
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dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) ini. Maka dengan demikian, dalam penelitian 

ini penulis mengambil judul : “Strategi Community Relations PT. Hevea 

Muara Kelingi Di Desa Gandus Palembang”. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

PT. Hevea Muara Kelingi didirikan pada tahun 1957, di atas lahan seluas 

kurang lebih 3.5 Ha yang berlokasi di Kecamatan 2 Ilir Palembang. Aktivitas 

perusahaan tersebut pada saat ini adalah melakukan proses pengolahan karet 

mentah menjadi karet remah atau Crumb Rubber menjadi produk berupa SIR 10 

dan SIR 20 dengan kapasitas produksi kurang lebih 3000 ton per bulan yang 

penyajian dan penilaian mutunya dilakukan berdasarkan analisa laboratorium 

yang sesuai dengan Standard Indonesian Rubber (SIR)/ SNI 06-1903-2000. 

Dampak negatif dari kegiatan produksi PT. Hevea Muara Kelingi adalah 

limbah karet yang pembuangannya berada di sekitar pemukiman warga. Alhasil 

konsekuensi dari pembuangan limbah karet tersebut menimbulkan bau yang tidak 

sedap dan merusak lingkungan. Pada mulanya, warga merasa resah dan akibatnya 

warga yang merasa terganggu karena pembuangan limbah tersebut protes dalam 

bentuk aksi demo yang menuntut perusahaan tersebut untuk menutup kegiatan 

usahanya. Aksi demo warga kerap sering terjadi, namun pada akhirnya dalam 

jangka waktu yang relatif lama tidak pernah terdengar adanya demo yang 

dilakukan oleh warga lagi. 

Salah satu solusi yang ditempuh oleh pihak manajemen perusahaan dalam 

upaya meredam aksi demo warga adalah dengan cara menjalankan fungsi 

community relations, yaitu menjalin hubungan baik dengan masyarakat di 
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lingkungannya. Fungsi community relations ini berhasil dijalankan, sehingga 

protes warga yang berada di lingkungan PT. Hevea Muara Kelingi tidak terjadi 

lagi. 

Untuk meredam aksi demo yang dilakukan warganya terhadap PT. Hevea 

Muara Kelingi diperlukan langkah-langkah strategis Public Relations perusahaan 

dalam melakukan dan menjalankan community relations dengan konsisten yang 

bertujuan agar terjalin hubungan baik antara perusahaan dengan community atau 

masyarakat sekitar perusahaan dalam jangka panjang. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah penulis identifikasi 

tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana strategi community relations PT. Hevea Muara Kelingi di desa 

Gandus Palembang ? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 

Bertolak dari rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui strategi community relations PT. Hevea Muara Kelingi 

di desa Gandus Palembang. 
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I.5. Kegunaan Penelitian 

 

 Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1) Kegunaan Akademis 

a) Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada kajian Ilmu Komunikasi yang berkaitan dengan community 

relations dan aplikasinya di lapangan. 

b) Menambah wawasan mahasiswa dan akademisi mengenai strategi 

Community Relations PT. Hevea Muara Kelingi di desa Gandus 

Palembang. 

2) Kegunaan Praktis 

 

a) Melalui penelitian yang dilakukan, dapat memberikan kontribusi 

bagi perusahaan untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang 

keinginan masyarakat di sekitar perusahaan. 

b) Menambah wawasan PT. Hevea Muara Kelingi mengenai aplikasi 

ilmu Public Relations dalam kegiatan community relations. 

3) Kegunaan Sosial 

Dengan hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi dasar 

perusahaan bagi peningkatan taraf hidup warga masyarakat yang berada di 

sekitar perusahaan, khususnya bagi warga yang terkena dampak langsung 

pembuangan limbah industri. 
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I.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini terdiri dari enam sub, yang menguraikan 

tentang : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, 

dan Sistematika Penulisan.   

BAB II : OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab II ini akan diuraikan mengenai objek dari 

permasalahan yang akan diteliti yang berhubungan dengan  

topik yang penulis telah tentukan. 

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab III ini akan penulis uraikan teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan 

pada Bab I, sehingga dapat memberikan jawaban secara teoritik 

tentatif terhadap masalah yang akan diteliti, dan kemudian 

diakhiri dengan kerangka pemikiran. 

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab IV akan diuraikan mengenai metode-metode yang 

akan digunakan untuk menguji atau memperoleh data bagi 

jawaban teoritik tentatif yang dihasilkan dalam tinjauan 

pustaka. 
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab V ini uraian terbagi dalam dua bagian, yaitu Hasil 

Penelitian dan Pembahasan. Uraian tentang hasil penelitian 

adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. Kemudian dilanjutkan dalam 

pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan pada bagian sebelumnya. 

BAB VI : PENUTUP  

Dalam bab terakhir akan disampaikan kesimpulan atas jawaban 

permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan hasil 

penelitian, dan sekaligus memberikan saran-saran atau 

pendapat sesuai dengan kegunaan dalam melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




