
40 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  

A. Sejarah Singkat PT. Arara Abadi  

PT. Arara Abadi adalah perusahaan swasta nasional yang 

merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang 

pengusahaan tanaman industry untuk mendukung penyediaan bahan baku 

bagi industry pulp & kertas PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT. Arara 

Abadi  didirikan pada tahun 1974 berdasarkan Akta No. 213, tanggal 9 

Agustus 1974 tentang pendirian perusahaan perseroan terbatas PT. Arara 

Abadi yang dibuat dihadapan Raden Soeratman SH, Notaris di Jakarta, 

telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan keputusan No. YA/5/729, 

tanggal 13 Februari 1976 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita 

Negara RI tanggal 13 Mei 1983 No.35. Areal HPHTI PT. Arara Abadi 

terletak di Kabupaten Siak, Bengkalis, Kampar dan Pelalawan Provinsi 

Riau. Luas areal berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 703/MENHUT-

II/2013. Tanggal 21 Oktober 2013, tentang pemberian Hak pengusahaan 

Hutan Tanaman Industry kepada PT. Arara Abadi seluas 296.262,00 Ha, 

dan menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan PT. Arara Abadi (TGHK) 

Provinsi Riau berfungsi sebagai Hutan Produksi Tetap. 

Berdasarkan letak geografis HTI PT. Arara Abadi terletak diantara 
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dan berdasarkan pembagian wilayah administrasi kehutanan areal HTI PT. 

Arara Abadi termasuk kedalam wilayah CDK Bangkinang, Dumai, 

Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan. Sedangkan menurut pembagian 

Daerah Aliran sungai termasuk dalam DAS Siak, Siak Kecil, Rawa 

Kateman dan Kampar. Berdasarkan Topografi antara datar sampai 

bergelombang dengan kecepatan 0 – 15 % dan ketinggian 1 – 150 meter 

dpl. Tipe iklimnya termasuk tipe iklim A (Scmidt & Fergusson) dengan 

nilai Q = 9,8 sedangkan menurut klasifikasi morh termasuk golongan I. 

Curah hujan rata-rata di stasiun penamatan Pekanbaru 2.426,3 mm/thn 
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atau 202,2 mm/bln dengan hari hujan pertahun rata-rata 200,2 hari (16,7 

hari/bulan). Menurut peta curah hujan Provinsi Riau, curah hujan pertahun 

di HTI PT. Arara Abadi berkisar antara 2.000 – 3.000 mm, curah hujan 

2000-2500 mm terdapat diseluruh unit, sedangkan curah hujan antara 

2.500-3000 mm meliputi sebagian besar wilayah unit Tapung. 

Tipe hutannya termasuk dalam tipe tropika basah dengan kondisi 

tempat tumbuh kering dan sedikit basah. Penutupan vegetasi 40% berupa 

hutan jarang, 30% tahun tanaman dan sisanya terdiri dari semak belukar, 

ladang/kebun rakyat. Jenis tanah termasuk kedalam podsolik merah 

kuning, organosol dan glegi humus. Areal PT. Arara Abadi seluas 299, 

975 Ha dibagi ke dalam 4 Distrik dan 13 Resort. Luas masing-masing 

Distrik berkisar antara 46.500 – 103.000 Ha, sedangkan luasan Resort 

berkisar antara 16.000 – 28.000. Areal HTI Arara Abadi mempunyai 

jangka pengelolaan hutan selama 43 tahun, untuk terlaksananya 

pembangunan HTI secara lestari perlu dilaksanakannya penataan areal 

dengan memperhatikan aspek-aspek kepastian lahan sumber daya hutan, 

kontinuitas produksi hasil hutan, konservasi, sosial ekonomi dan institusi. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut tertuang dalam tata ruang (Landscaping). 

Sesuai dengan komitmen perusahaan untuk mengelola hutan 

tanaman industri yang berazaskan kelestarian produksi dan kelestarian 

lingkungan, maka mulai tahun 1997 PT. Arara Abadi telah menerapkan 

sistem manajemen lingkungan melalui prosedur kerja, instruksi kerja dan 

program-program yang telah ditetapkan PT. Arara Abadi telah memiliki 

dokumen AMDAL untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan yang telah disetujui oleh komisi pusat AMDAL Departemen 

Kehutanan dengan Nomor: 208/DJ-VI/AMDAL/96, tanggal 26 September 

1996. Kegiatan penataan dan pemantapan areal telah dilaksanakan oleh 

PT. Arara Abadi meliputi Tata Luas Areal HTI dan pembagian wilayah 

area distrik serta penataan petak sebagai unit manajemen terkecil yang 

mengacu pada teknik manajemen HTI. Penataan areal ditujukan kepada 
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kelestarian fungsi produksi dan kelestarian fungsi lingkungan untuk 

memenuhi prinsip kelestarian hutan. 

Desa-desa yang diperkirakan berinteraksi dengan kegiatan 

pembangunan HTI PT. Arara Abadi sebanyak 27 Desa yang tersebar di 4 

(empat) kecamatan dan 4 (empat) Kabupaten. Mata pencaharian 

masyarakat lokal sekitar hutan pada umumnya adalah petani menetap, 

peladang berpindah, penyadap karet, nelayan, pedagang dan buruh 

perusahaan perkebunan. Sebagai perusahaan Hutan Tanaman Industri yang 

memiliki visi menjadi perusahaan kehutanan berkelas dunia, PT. Arara 

Abadi berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu 

secara berkelanjutan berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL) 

PT. Arara Abadi memastikan bahwa kebijakan kelestarian hasil ini 

disemua konsensi hutan yang dimiliki, dikelola dan pada perusahaan 

dimana PT. Arara Abadi menanamkan modal. Kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan adalah kebijakan lingkungan, kelestarian hasil, sosial dalam 

sumber daya manusia, dan K3.
30

 

B. Visi  dan Misi PT. Arara Abadi 

1. Visi 

Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang 

mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan 

mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara 

ekonomi dan ramah lingkungan. 

2. Misi  

Mengelola dan mengembangkan sumberdaya hutan secara 

profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku 

kepentingan dengan  cara : 
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a. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan 

berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga 

terbaik dan rendah resiko. 

b. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi 

masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. 

c. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan 

meningkatkan kelestarian lingkungan hutan. 

d. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut 

berkontribusi dalam penerimaan pajak Negara.
31

 

 

C. Struktur Organisasi Humas  
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D. Fungsi Seksi Humas PT. Arara Abadi  

1. Memberi konseling yang didasari pemahaman masalah perilaku 

manusia. 

2. Membuat analisis "trend” masa depan dan ramalan akan akibat-

akibatnya bagi perusahaan 

3. Melakukan riset pendapat, sikap dan harapan masyarakat terhadap 

perusahaan serta memberi saran tindakan-tindakan yang diperlukan 

institusi untuk mengatasinya 

4. Menciptakan dan membina komunikasi dua arah berlandaskan 

kebenaran dan informasi yang utuh 

5. Mencegah konflik dan salah pengertian sekaligus meluruskan 

permasalahan yang timbul 

6. Meningkatkan rasa saling hormat dan rasa tanggung jawab sosial 

7. Meningkatkan itikad baik institusi terhadap karyawan, investor, dan 

konsumen 

8. Melakukan penyerasian kepentingan perusahaan terhadap kepentingan 

umum 

9. Menciptakan jati diri perusahaan 

10. Memupuk minat mengenai masalah-masalah nasional maupun 

internasional
32

 

 

E. Uraian Tugas Seksi Humas PT. Arara Abadi 

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain 

yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. 

2. Menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan bagian 

pengumpulan informasi dan dokumentasi. 

3. Mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang 

berhubungan dengan informasi dan dokumentasi. 
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4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan 

dengan informasi dan dokumentasi serta menyiapkan bahan petunjuk 

pemecahan masalah. 

5. Mengumpulkan, menganalisa informasi / opini masyarakat dan 

lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan 

kebijakan 

6. Menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan 

perusahaan serta menyusun dan memberi tanggapan terhadap keluhan 

masyarakat. 

7. Mengelola dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal. 

8. Menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal dilingkungan 

karyawan. 

9. Membina dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan. 

10. Menyusun, menganalisa kliping pemberitaan sebagai bahan 

pengambilan kebijakan pimpinan. 

11. Mempersiapkan bahan-bahan pameran. 

12. Mengarsip bahan sambutan dan klipping berita 

13. Melaksanakan tata usaha bagian humas. 

14. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan 

pengumpulan informasi dan dokumentasi. 

15. Menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan media cetak, 

elektronik, dan online baik lokal maupun nasional. 

16. Saling berkomunikasi dan berkoordinasi dengan departemen lain 

dalam menyelesaikan tugas. 

17. Membina hubungan baik dengan pihak internal dan eksternal
33
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