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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

PT. Arara Abadi adalah perusahaan swasta nasional milik  

Sinarmas Groub yang berada di Jl. Raya Minas - Perawang KM 26, 

Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.  Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1974 dan pada tahun ini telah memasuki usia 44 tahun. Usia tersebut 

merupakan usia yang terbilang cukup lama untuk sebuah perusahaan, 

dimana menjalankan sebuah perusahaan bukanlah hal yang mudah 

dibutuhkan keunggulan,  kerja keras, dan konsistensi.  

PT. Arara Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

kehutanan yaitu Hutan tanaman industri (HTI) untuk mendukung 

penyediaan bahan baku bagi industry pulp & kertas PT. Indah Kiat Pulp & 

Paper. Perusahaan tersebut termasuk salah satu perusahaan swasta terbesar 

di Provinsi Riau, hal ini dapat kita lihat dari luas arealnya yaitu mencapai  

30.000 Ha yang terletak di beberapa kabupaten Provinsi Riau antara lain : 

Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar dan Pelalawan.
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Berbicara mengenai eksistensi dan kesuksesan sebuah perusahaan 

tidak akan terlepas dari kerjasama berbagai Divisi yang ada pada 

perusahaan salah satunya adalah Humas. Humas merupakan fungsi 

manajemen yang membantu membangun dan  memelihara jalur 

komunikasi, memunculkan pemahaman, kerja sama antar organisasi dan 

publiknya. Aktivitas Humas dalam organisasi cukup banyak, bahkan 

seringkali mereka bekerja melebihi jam kerja karyawan lainnya, 

khususnya saat menghadapi special event yang diselenggarakan 

organisasi. 
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Oleh karena itu keberadaan humas dalam setiap perusahaan selalu 

menjadi hal yang sangat diperhitungkan. Dimana baik buruknya citra 

perusahaan terletak pada humas perusahan tersebut. Hal ini juga berlaku 

pada PT. Arara Abadi. Sebagai salah satu perusahaan swasta terbesar di 

Provinsi Riau,   Arara merupakan perusahaan yang memiliki divisi humas 

dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Humas pada perusahaan 

tersebut terdiri dari Public Affair Head, Coordinator Public Affair Officer, 

dan Public Affair Officer. Setiap Public Affair Officer memiliki tanggung 

jawab dibidangnya masing-masing, diantaranya : organisasi, 

kemahasiswaan, Event Organizer, dan Media Relations
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Media Relations merupakan salah satu bagian terpenting yang 

menjadi perhatian Humas PT. Arara Abadi. Media Relations yaitu 

menjalin hubungan baik dengan pihak media massa baik lokal, nasional 

dan cetak, elektronik, maupun online. Hubungan media dan  pers 

merupakan sebagai alat, pendukung atau media kerja sama untuk 

kepentingan proses publisitas dan berbagai kegiatan program kerja atau 

kelancaran aktivitas komunikasi humas dengan pihak publik.  

Salah satu aktivitas PT. Arara Abadi yang sering menjadi pusat 

perhatian media massa adalah program CSR Desa Makmur Peduli Api 

(DMPA). Desa Makmur Peduli api ialah program yang digagas oleh PT. 

Arara Abadi sebagai bukti kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan 

masyarakat setempat. Tidak hanya mengutamakan produk dan keuntungan 

perusahaan, tetapi Arara juga selalu memperhatikan komunitas-komunitas 

disekitarnya. Dengan adanya program ini perusahaan mencoba untuk 

mengedukasi masyarakat tentang bagaimana cara membuka lahan tanpa 

membakar, bagaimana cara menangani api saat terjadinya kebakaran 

lahan, serta menginformasikan info kebakaran lahan kepada petugas 

pemadan kebakaran perusahaan.  
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Selain itu, melalui program tersebut perusahaan berusaha 

memberdayakan masyarakat yang berada disekitar perusahaan agar 

mereka mampu mengelola sumber daya alam dengan baik guna meraih 

hasil yang maksimal, hal ini dapat dilihat hasil panen para petani Desa 

Makmur Peduli Api yang mana buah-buahan yang mereka hasilkan 

memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan petani lainnya. Hal 

ini dikarenakan perusahaan telah membekali para petani dengan 

pengetahuan dan kemampuan mengenai pertanian dengan cara 

mengedukasi para petani tentang bagaimana cara mengelola lahan dan 

bertani yang baik serta memberikan  bibit unggul secara gratis kepada para 

petani. Tidak hanya itu PT. Arara Abadi juga turut ikut serta membantu 

dalam hal pendistribusian hasil panen para petani Desa Makmur Peduli 

Api, dalam kemasan buah-buahan tersebut juga dijelaskan bahwa buah-

buahan itu merupakan hasil binaan dari perusahaan.  Dengan adanya 

program DMPA perusahaan berharap hal ini dapat membantu 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.   

B. Penegasan Istilah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

memilih pengertian istilah-istilah dengan judul “Strategi Media Relations 

Humas PT. Arara Abadi dalam Mempublikasikan Program CSR Desa 

Makmur Peduli Api” sebagai berikut : 

1. Strategi  

Satu usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan yang sifatnya jangka 

panjang. 
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2. Humas 

Merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara 

hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan 

masyarakat, yang menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalannya.
4
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3. Media Relations 

Aktivitas komunikasi Public Relations/Humas untuk menjalin 

pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka 

pencapaian publikasi organisasi yang maksimal serta berimbang 

(balance)
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4. PT. Arara Abadi  

Merupakan sebuah perusahaan Swasta Nasional yang bergerak 

dibidang HTI (Hutan Tanaman Industri). yang berada Jl. Raya Minas - 

Perawang KM 26, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak (Riau). 

5. Mempublikasikan 

Mempublikasikan berasal dari kata Publikasi yang berarti penyebaran 

pesan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai tujuan lewat 

media untuk kepentingan tertentu dari organisasi dan perorangan 

tanpa pembayaran pada media.
6
  

6. Program CSR (Corporate Social Responsibility) 

Adalah suatu konsep bahwa organisasi, khusunya perusahaan 

memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku 

kepentingannya.
7
 

7. Desa Makmur Peduli Api 

Merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar perusahaan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana Strategi Media Relations Humas PT. Arara Abadi Dalam 

Mempublikasikan Program CSR Desa Makmur Peduli Api? 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelitian ini yaitu Strategi Media Relations Humas PT. 

Arara Abadi Dalam Mempublikasikan Program CSR “Desa Makmur 

Peduli Api” di Kecamatan Tualang, Perawang. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Strategi  Media Relations Humas PT. Arara Abadi 

Dalam Mempublikasikan Program CSR Desa Makmur Peduli Api. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Secara Akademis 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumber informasi dalam bidang Ilmu Komunikasi khususnya di 

bidang Public Relations dalam Konsep Media Relations. 

2) Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi 

dalam melaksanakan penelitian di bidang komunikasi. 

 

b. Secara Praktis 

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengetahui bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan 

media. 

2) Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana  (S1) pada 

jurusan Ilmu komunikasi di UIN SUSKA RIAU. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, berikut 

penjabaran susunan sistematika penulisan : 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, alasan memilih 

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Berisikan kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka     

pikir. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Terdapat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian,   

sumber data, informan peneliti, teknik pengumpulan data, 

validitas data, serta teknik analisis data. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Deskripsi umum lokasi/tempat penelitian, diantara : 

sejarah perusahaan, visi dan misi, serta sruktur organisasi. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB VI : PENUTUP 

    Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

    


