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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang berskala besar memerlukan sebuah devisi 

public relations untuk meningkatkan dan memajukan perusahaan. Dalam 

berbagai situasi dan kondisi yang penuh tantangan, public relations akan 

menghadapi tugas yang cukup berat. Praktisi public relations harus 

bertanggung jawab dalam mengahadapi dan menyelesaikan segala persoalan 

yang menyangkut perusahaan yang dikelolanya. 

Salah satu tugas public relations membina hubungan keluar (public 

eksternal). Yang dimaksud public eksternal adalah masyarakat yang berada 

diluar perusahaan namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Melalui 

kegiatan eksternal perusahaan ini,diharapkan dapat menciptakan kedekatan 

dan kepercayaan publik kepada perusahaan. Dengan begitu maka akan 

tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publik, sehingga 

dapat minimbulkan citra baik di mata publik.
1
 

Komunikasi yang dijalankan perusahaan ingin menghasilkan sebuah 

interaksi. Interaksi yang dimaksud bisa berupa timbal balik, reaksi atau 

tanggapan dari publik dan ini berkaitan dengan kegiatan seorang publi 

relations yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan 

publiknya.
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PT. IKPP Tbk.  Perawang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri pulp and paper terpadu yang terbesar di Asia Tenggara. dan 

telah memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah 

Riau. Kontribusi-kontribusi yang diberikan antara lain bidang pendidikan, 

agama, sosial kemasyarakatan, kemitraan, tenaga kerja, dan kesehatan. 

Kehadiran PT Indah Kiat Pulp & Paper. Tbk Perawang di tengah-tengah 
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masyarakat dan pemerintah Riau memberikan peluang kerja maupun peluang 

usaha bagi masyarakat sekitar lingkungan pabrik. Dengan demikian, inipun 

membantu pemerintah untuk menaikkan strata kehidupan pada masyarakat 

dan juga menambah pendapatan daerah tersebut.
3
 

Pada dasarnya tidak hanya sekedar memberikan kontribusi bantuan 

dalam setiap kegiatan public relations perusahaan. salah satu kegiatannya 

adalah dalam membangun hubungan baik dengan stakeholder sekitar melalui 

perencanaan komunikasi eksternal melalui program campus relation yang 

telah di konsepkan seperti, pemateri/pembicara, job fair, job training, 

beasiswa, riset, sponsorship bantuan sosial (CSR), dan study tour, yang 

menjadi keharusan bagi perusahaan dimanapun agar tidak dilanda gejolak-

gejolak atau terlibat konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat 

setempat yang akan menggangu kelancaran usaha, dan diharapkan dari 

perencanaan komunikasi eksternal melalui campus relation yang merupakan 

program kerja yang dijalankan dapat terjadinya hubungan yang baik dan 

harmonis serta terjalin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan 

perguruan tinggi pada khususnya yang merupakan stakeholder perusahaan.
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Diantara perguruan tinggi yang menjalin hubungan dengan perusahaan PT 

.Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Perawang yaitu, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, 

Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah, Universitas Pasir 

Pangaraian, Akademi Komunitas Negeri Siak, Persada Bunda Pekanbaru, 

Universitas Abdurab Riau.
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Menjalin hubungan yang harmonis antara organisasi dengan 

publiknya adalah sesuatu yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup 

organisasi serta pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Kegiatan-

kegiatan eksternal sebuah industri pada umumnya meliputi menjalin 
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hubungan-hubungan dengan : para pegawai (Employee Relations), para 

tetangga (Community Relations), para pemegang saham (Stockholder 

Relations), pemerintahan (Governmeental Relations), bidang pendidikan 

(Education Relations), para dealer (Dealer Relations), pers dan sebagainya.
6
 

Untuk PT. IKPP Tbk. Perawang melalui perencanaan komunikasi 

eksternal melalui program campus relation, sudah tentunya perusahaan harus 

dapat menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan publiknya. Dengan 

menjalin hubungan yang baik dan harmonis antara pihak-pihak eksternal 

yang terkait dalam perusahaan maka akan tercipta iklim kerja yang baik. 

Dengan begitu kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar. 

Kegiatan eksternal yang dilaksanakan public relations PT. IKPP Tbk. 

Perawang ini ditujukan untuk publik eksternal organisasi/perusahaan, yaitu 

keseluruhan elemen yang berada di luar perusahaan yang tidak berkaitan 

secara langsung dengan perusahaan, seperti masyarakat sekitar perusahaan, 

pers, pemerintah, konsumen, pesaing dan lain sebagainya. Melalui kegiatan 

eksternal ini, diharapkan dapat menciptakan kedekatan dan kepercayaan 

publik eksternal kepada perusahaan. Dengan begitu maka akan tercipta 

hubungan yang baik dan harmonis antara organisasi/perusahaan dengan 

publik eksternalnya, sehingga dapat menimbulkan citra baik atas perusahaan 

dimata publiknya. Membina hubungan dengan stakeholer merupakan wujud 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan disekitar perusahaan. Ini juga 

dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada stakeholder. 

Dengan begitu menunjukan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar 

mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi 

apa yang diperoleh perusahaan dari lingkungan yang merupakan milik 

bersama. Hubungan dengan stakeholder ini seringkali diwujudkan dalam 

menjalin hubungan baik dengan publiknya.
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Fokus penelitian ini adalah perencanaan komunikasi eksternal melalui 

program campus relation. Perencanaan komunikasi eksternal ini yang 

                                                           
6
 Oemi Abdurrahman, Dasar-dasar Public Relations, (Bandung: PT. Adytia Bakti), 44. 

7
 E-journal.uajy.ac.id Peran Public Relations (diakses jam pada tanggal 27 Maret  2017, 

Pukul 17:51 PM) 



4 
 

dilaksanakan public relations perusahaan merupakan cara dalam menjalin 

hubungan yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan menjalin kerja 

sama antara perusahaan dengan perguruan tinggi. 

Komunikasi menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam 

upaya meminimalisir dampak pada suatu masalah. Komunikasi dilakukan 

harus melalui tahapan perencanaan komunikasi. Kurang siapnya perencanaan 

komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan akan sangat berdampak pada 

efektivitas komunikasi yang dilakukan terhadap perencanaan komunikasi 

ekternal melalui program campus relation sehingga dalam menjalin hubungan 

dengan perguruan tinggi di Riau dapat di implementasikan. 

Perencanaan komunikasi eksternal melalui program campus relations 

ini telah di terapkan di perguruan tinggi yang ada di Riau, perencanaan 

komunikasi eksternal ini telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan program 

kerja sama guna membangun hubungan yang baik dengan perguruan tinggi 

agar tercipta hubungan yang harmonis antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan dan terjalinnya kerja sama. Selain itu, melalui kegiatan eksternal 

public relations dalam menjalin hubungan yang dilaksanakan oleh pihak 

public relations PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang yang bekerja 

sama dengan perguruan tinggi yang berada di Riau. 

Berdasarkan paparan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: “Perencanaan Komunikasi 

Eksternal Melalui Program Campus Relation PT. IKPP Tbk. Perawang 

Dalam Menjalin Hubungan Dengan Perguruan Tinggi Di Riau.” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Perencanaan Komunikasi 

Menurut John Middleton, perencanaan komunikasi adalah proses 

pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi 

antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang direncang untuk mengubah 

perilaku dan menciptakan  keterampilan-keterampilan tertentu diantara 
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individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh 

organisasi.
8
 

2. Komunikasi Eksternal 

Merupakan proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-

pihak diluar organisasi (public eksternal).
9
 

3. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang 

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri Pulp and Paper 

terpadu yang terbesar di Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Siak, 

Kecamatan Tualang-Perawang. 

4. Menjalin Hubungan 

Menyusun; merangkai, mengkaitkan, atau mewujudkan hubungan, 

Menjalin hubungan adalah kesinambungan antara dua orang atau lebih yang 

memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain.
10

 

5. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang 

menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau profesional di sejumlah 

disiplin ilmu tertentu, setelah tamat dari sekolah lanjut atas.
11

 

 

C. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian, penulis membatasi masalah hanya pada bagaimana 

perencanaan komunikasi ekternal melalui program campus relation PT. Indah 

Kiat Pulp & Paper Tbk. Perawang dalam menjalin hubungan dengan 

perguruan tinggi di Riau? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perencanaan komunikasi ekternal melalui program campus PT. Indah Kiat 
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Pulp & Paper Tbk. Perawang dalam menjalin hubungan dengan perguruan 

tinggi di Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

1) Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi 

mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai perencanaan komunikasi eksternal melalui campus 

relation dalam menjalin hubungan dengan perguruan tinggi di 

Riau. 

2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

guna mempertahankan ilmu dalam bidang ilmu komunikasi. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi perusahaan PT. IKPP Tbk. Perawang 

dalam perencanan komunikasi eksternal melalui program campus 

relation sehingga dalam kegiatan menjalin hubungan baik dapat 

diterima oleh perguruan tinggi di Riau, baik publik internal maupun 

eksternal dari pihak-pihak yang terkait.  

2) Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan ilmu 

komunikasi.  

3) Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi 

yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasahan istilah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 

pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, subjek dan objek penelitian, 

tehnik pengumpulan data, validitas data, serta tehnik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi tempat 

penelitian, seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI : PENUTUP 

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. 

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


