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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini, penulis berusaha memaparkan hasil dari wawancara,

observasi, dan pengumpulan dokumen yang pernah penulis laksanakan pada

departemen SGR (Social Goverment Relations) merupakan departemen bagian

hubungan kemasyarakatan atau yang disebut Humas dan pada departemen lain yang

berkaitan.

Berdasarkan pengamatan penulis departemen SGR PT. RAPP EstateTeso

Timur memiliki 2 (Dua) orang SGR yaitu Askep (Asisten Kepala) SGR Officer.

Wawancara penulis lakukan dengan dua orang informan kunci yang penulis pilih

untuk mengetahui bagaimana fungsi Public Relations (PR) dalam membangun

hubungan dengan masyarakat.Informan pelengkap yang penulis pilih berjumlah 3

(tiga) orang yang benar- benar memahami dan mengetahui secara jelas mengenai

tema permasalah yang penulis angakat kemudian melakukan observasi dan

mengambil dokumentasi. Berikut adalah tabel daftar informan
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Tabel 5.1  Informan penelitian

NO NAMA JABATAN KETERANGAN

1 Subhan Daulay Askep (Asisten kepala) SGR Informan Kunci

2 Harmonis SGR Officer Informan Kunci

3
Agus Setya

Budi

Askep (Asisten kepala)

Departemen Planning
Informan Pelengkap

4. M. Daim
Community Development

Officer
Informan Pelengkap

5. Adi Ismanto
Tokoh Masyarakat Gunung

Sari
Informan Pelengkap

Untuk mengetahui bagaimana fungsi public relations dalam membangun

hubungan dengan masyarakat PT. RAPP Estate Teso maka penulis melakukan

pengumpulan data melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dilakukan di

kantor PT. RAPP Estae Teso pada saat peneliti melaksanakan kegiatan Job Training

(Magang) selama dua bulan (01 April- 30 Mei 2015).

1. Fungsi Public Relations Dalam Membangun Hubungan dengan Masyarakat

Keberadaan Public Relations dalam ilmu komunikasi, merupakan peran

penting dalam proses pengaliran informasi dari suatu organisasi atau perusahaan

kepada publik. Dalam kaitannya hubungan dengan masyarakat, maka public relations

dalam suatu perusahaan dikatakan berfungsi apabila menunjukkan kegiatan yang jelas

yang dapat dibedakan dari kegiatan lainnya.
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Public Relations untuk PT. RAPP Estate Teso adalah SGR (Social Goverment

Relations) sebelumnya menggunakan sebutan Public Relations, Corporate Relations

kemudian diganti menjadi SGR tetapi dalam aplikasinya menjalankan fungsi-fungsi

public relations. Seperti halnya perusahaan lain, nama atau sebutan PR pasti berbeda-

beda. Estate Teso menyebutnya sebagai SGR (Social Goverment Relations) artinya

sama dengan public relations hanya berbeda bahasa tetapi dalam prakteknya

menjalankan fungsi-fungsi public relations.

Dr. Rex Harlow dalam bukunya berjudul: A Model for Public Relations

Education for Profesional Practices yang diterbitkan oleh International Public

Relations Association (IPRA) 1978 menyatakan bahwa Public Relations adalah

fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur

bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi,

pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan manajemen dalam menghadapi

persoalan/permasalahn, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini

publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan

secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam mengantisipasi

kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis

sebagai sarana utama.82

Organisasi apapun tentunya bertujuan ingin memberikan kepuasan dan

memenuhi kebutuhan stakeholdernya. Misi organisasi seperti mensejahterakan

masyarakat atau memberi kepuasan kepada publik internal maupun eksternal

82Ruslan, Op. Cit., 16.
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menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan kepuasan tersebut.

Hubungan dengan masayarakat pada kegiatannya adalah komunikasi dua arah antara

perusaahan dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan

tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan

kepentingan bersama.

a. Communicator

Merupakan salah satu fungsi public relations artinya kemampuan sebagai

komunikator baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui media

cetak/elektronik dan lisan (spoke person) atau tatap muka dan sebagainya dengan cara

komunikasi yang baik antara publik internal maupun eksternal mendengar,

menjelaskan kembali keinginan, kebijakan, dan harapan organisasi.83 Untuk

menjelaskan salah satu dari fungsi public relations sebagai communicator, maka

sesuai dengan indikator diatas setelah diilakukan wawancara dengan Askep SGR,

SGR Officer, CDO PT. RAPP Estate Teso dan salah satu masyarakat desa Gunung

Sari dapat dijelaskan bahwa komunikasi dan public relations merupakan satu bagian

terpenting dalam setiap organisasi/perusahaan untuk membangun hubungan baik

dengan publik internal maupun eksternal. SGR PT. RAPP Estate Teso  selalu

berusaha menkomunikasikan dengan baik kepada  publik internal maupun

eksternlya.84 PR harus bersifat cerewet terhadap publik, sabar tetapi tegas. Proses

83Sutikno, Op. Cit., 30.
84 Subhan Daulay ,wawancara Senin 13 April 2015
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komunikasi yang dilakukan lebih mengutamakan bagaimana hubungan kekeluargaan

dan tentunya didukung oleh pihak yang berkaitan.85 Proses komunikasi yang

dilakukan melalui CDO pada saat mereka monitoring (kunjungan) mitra bina.86

Sebelum kantor RAPP Estate Teso di pindahkan ke desa Gunung Sari ternyata

masyarakat sekitar perusahaan sudah lama mengenal SGR Estate Teso jadi hubungan

baik tersebut sudah dilakukan jauh sebelum Estate Teso dipindahkan di desa Gunung

Sari.87

Pada dasarnya semua penjelasan dari wawancara empat orang informan saling

berkaitan dan mempunyai kesamaan dan saling melengkapi. Seperti yang dijelaskan

oleh keempat informan yaitu selalu berusaha menjalin komunikasi baik dan harmonis

sedangkan perbedaannya adalah bahwa  proses komunikasi yang terjalin antara

perusahaan, masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya melalui monitoring mitra

dampingan CD.

Untuk menghindari kesalafahaman komunikasi antara perusahaan dengan

publiknya, maka setiap kegiatan perusahaan penanaman, pemanenan maupun

kegiatan lainnya demi menjaga hubungan baik yang sudah terbina harus di

sosialisasikan terlebih dahulu. Mewujudkan semua visi dan misinya harus selalu

disosialisasikan diawalnya. Sosialisasi penting dilakukan  untuk menghindari

kesafahaman antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Sebagaimana kelima

informan memberikan jawaban mengenai hasil produksi kayu yang akan dipanen

85Harmonis, wawancara Rabu 27 Mei 2015
86 M. Daim, wawancara Jumat 17 April 2015
87 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015
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komunikasi yang dilakukan SGR selalu menginformasikan dan mensosialisasikannya

terlebih dahulu kepada masyarakat ketika tiba masa pemanenan dan penanaman

tanaman kembali agar tidak timbul konflik untuk memperlancar produksi  kayu.

Selanjutnya informan keempat menjelaskan bahwa sosialisasi memang penting tetapi

itu adalah bagian daripada kerja  SGR dan bukan cakupan bidangnya.88 SGR PT.

RAPP Estate Teso sudah melakukan sosialisasi di awal dan setiap kegiatan

perusahaan. 89 Jadi masyarakat memang sudah mengetaui sebelumnya akan ada

penanaman dan juga penebangan kayu termasuk sosialisasi awal pembukaan lahan.

b. Relationship

Merupakan kemampuan Public Relations untuk membangun hubungan yang

positif antara lembaga yang diwakilinya dengan publik internal dan eksternal. Untuk

menjelaskan salah satu dari fungsi public relations sebagai relationship, maka

dilakukan wawancara dengan Askep SGR dan SGR Officer PT. RAPP Estate Teso

dan salah satu masyarakat desa Gunung Sari. Bahwa, aktivitas perusahaan mulai

tahap input sampai menghasilkan produk, merupakan proses panjang yang memiliki

dampak terhadap masyarakat di sekitar perusahaan, karyawan, kontraktor dan

masyarakat.

Penjelasan wawancara dari tiga informan yaitu bersama-sama membangun

dan menjalin komunikasi yang baik terhadap publik internal perusahaan seperti

88 Agus, wawancara 27 April 2015
89 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015
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departemen Plantation, Harvesting, Planning, Common Service, Forest & Protection,

Security memberikan  rasa aman dan nyaman terhadap publik internalnya (karyawan

dan kontraktor) yang bekerja di lingkungan perusahaan kemudian jalin hubungan

dengan masyarakat juga pemerintah90 dan terus mengupayakan dalam hal produksi

pulp dan kertas berkualitas dengan memperhatikan tiga unsur mendasar PT. RAPP

yaitu Planet, People dan Profit91 dan informan ketiga memberikan jawaban bahwa

hubungan baik yan dijalin oleh perusahaan melalui program pemberdayaan

masyarakat Community Development (CD) dilakukan secara terus-menerus.92

Membangun hubungan ini diperlukan kemampuan komunikasi persuasif yang

baik agar tujuan yang ingin dicapai tepat sasaran dalam proses membangun

komunikasi dengan masyarakat sehingga apa yang diharapkan oleh perusahaan dapat

berjalan dengan baik untuk mewujudkan hubungan saling pengertian, kepercayaan,

dukungan serta kerjasama dan berusaha memberikan rasa aman terhadap publik

internal maupun eksternalnya seperti yang disampaikan oleh Askep SGR dan SGR

Officer PT. RAPP Estate Teso dan salah satu masyarakat desa Gunung Sari bawa

untuk sukses berkomunikasi memangharus dibutuhkan keluwesan, kemampuan

retorika yang baik, etika baik terhadap lawan bicara, khususnya pada perusahaan ini

sangat dibutuhkan sehingga dapat menunjang keberhasilan perusahaan. Kemampuan

komunikasi saja tidak bisa dijadikan pedoman sifat dan kepribadian dari seorang PR

itu sendiri adalah yang pertama proses awal dari keberasilannya.

90 Subhan Daulay ,wawancara Senin 13 April 2015
91 Harmonis, wawancara Rabu 27 Mei 2015
92 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015
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Sebagaimana informan pertama memberikan jawaban mengenai hubungan

saling pengertian, percaya, dukungan dan kerjasama terhadap publik internal dan

eksternal yang paling utama adalah lakukanlah komunikasi itu dengan berdasarkan

rasa kekeluargaan dan berusaha menciptakan rasa aman dan nyaman.93 Ketika proses

komunikasi yang dilakukan sudah benar maka dengan sendirinya pasti perusahaan

akan mendapatkan feedback positive dari publiknya. Selanjutnya informan kedua

menyampaikan selalu menjalin hubungan baik dengan mayarakat sekitar perusahaan

dan beri perhatian kepada para karyawan dan kontraktor agar memperlancar

produktifitas kerja.94 Lain halnya informan ketiga memberikan jawaban bahwa

masyarakat hanya mendukung kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan tidak

mendukung perluasan lahan konsesi yang dijadikan HTI.95

c. Good Image Maker

Suksesnya suatu organisasi/perusahaan dapat dilihat dari pencitraan baik yang

diciptakan. Menciptakan citra atau publikasi yang positif merupakan prestasi, reputasi

dan sekaligus menjadi tujuan utama bagi aktivitas PR dalam membangun citra atau

nama baik perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjelaskan salah satu dari indikator

fungsi public relations sebagai good image maker, maka dikemukakan pertanyaan

dan dilakukan wawancara dengan Askep SGR dan SGR Officer dan CDO PT. RAPP

Estate Teso salah satu masyarakat desa Gunung Sari.

93 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015
94 Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015
95 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015
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SGR Estate Teso mereka cukup sadar seberapa penting kedudukan dan

keberadaannya sebagai ujung tombak citra sebuah perusahaan berada ditangan SGR

dan berperan sebagai corong komunikasi yang akan menghantarkan komunikasi

dengan publik dan juga membentuk hubungan yang harmonis bersama rekan teamnya

yaitu bagian CD (Community Development) tumbuh dan berkembang bersama

masyarakat. Sebagaimana keempat informan menjelaskan yaitu tentang kontribusi

perusahaan kepada masyarakat dalam mengkomunikasikan visi dan misi perusahaan

untuk memperoleh citra positif dilakukan melalui program community development.

Daim bersama Yudianto adalah CDO yang menjalankan salah satu pencapaian citra

program perusahaan.

Estate Teso memiliki desa binaan sebanyak 21 desa, untuk membangun  citra positif

kegiatan-kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Wawancara yang peneliti lakukan SGR melalui programnya senantiasa

menjalin hubungan baik dan memaparkan berbagai informasi perusahaan sehingga

diperlukan kerjasama yang baik antara perusahaan. Sebagaimana masing-masing

informan memberikan jawaban mengenai kegiatan tertentu dalam menciptakan citra

positif yaitu informan pertama dari beberapa program CD ada yang namanya

Masyarakat Peduli Api (MPA) mengajak masyarakat ikut serta menjaga kelestarian

hutan dengan meminimalisir kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran

hutan melalui program tersebut SGR memberi pemahaman bahwa PT. RAPP ikut

serta menjaga ekosistem linkungan dan agar persepsi masyarakat terhadap perusahaan
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berubah.96 Selanjutnya informan kedua menjelaskan kegiatan-kegiatan yang

melibatkan masyarakat di setiap tahunnya merupakan kegiatan umum untuk Estate

Teso yaitu Employe ghatering yaitu perwakilan dari semua departemen ikut bersama-

sama gotong-royongserta jalin silaturahmi dengan desa, untuk desa mana yang

menjadi tujuan itu adalah tugas dari CD yang menentukannya kegiatan ini rutin

dilakukan setiap tahunnya sehingga harapan yang ingin dicapai adalah citra baik dan

masyarakat dapat mencintai perusahaan.97 Kemudian informan ketiga menyampaikan

program-program tertentu yang sering dan bahkan rutin diadakan adalah program

beasiswa siswa-siswi yang kurang mampu  dan berprestasi juga program Pertanian

Terpadu SMEs.98 Dan informan keempat merangkum semua kegiatan dari program

CD.

Dari kesemua program yang dilakukan sebagai wujud tanggung jawab sosial

perusahaan hasil yang ingin dicapai adalah saling menguntungkan antara perusahaan

dengan masyarakat. Sehingga dari apa yang sudah diberikan oleh perusahaan untuk

publiknya dapat mencetak citra positif di mata publik. Wawancara tentang kontribusi

perusahaan sudah berjalan dengan baik peneliti melakukan wawancara dengan empat

orang informan bahwa kontribusi perusahaan sudah berjalan dengan baik.

Wawancara informan pertama menyampaikan bahwa masyarakat mulai memberikan

stimulus dan dukungan kepada perusahaan sehingga ini merupakan bentuk

96 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015
97 Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015.
98 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015
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keberhasilan dari manivestasi yang mereka usahakan.99 Informan kedua juga

menyampaikan kontribusi perusahaan telah membawa kemandirian dan kemajuan

desa sekitar perusahaan.100 Kemudian informan ketiga menyampaikan kontribusi

perusahaan kepada masyarakat saat ini sudah berjalan dengan baik dilihat dari surfey

kepuasan masyarakat Community Satisfaction Survey.101 Namun informan keempat

memberikan jawaban kontribusi perusaaan suda dirasakan denan baik tapi tu

keuntungan sosial perekonomian, pendidikan menenai ekosistem linkungan dan lahan

sama sekali tidak ada keuntungan yang mereka dapat dapat.102 Observasi dan

partisipasi penulis dalam mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan bersama Askep

SGR dan juga team CDO bagian pemberdayaan masyarakat terlihat perkembangan

dan kemajuan perekonomian desa yang lebih baik tetapi sampai saat ini ada sebagian

masyarakat yang merasa tidak menerima dampak yang ditimbulkan dari berdirinya

PT. RAAPP terhadap lingkungan mereka.

d. Problem Solver

Kemampuan praktisi public relations mengatasi masalah-masalah antara

organisasi/perusahaan dengan masyarakatnya. Dalam setiap perusahaan pasti terdapat

masalah-masalah kriminal, sosial, ekonomi dan budaya. Untuk menjelaskan salah

satu dari fungsi public relations sebagai problem solver, dilihat dari indikator diatas

maka dikemukakan pertanyaan dan dilakukan wawancara dengan Askep SGR, SGR

99 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015
100 Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015.
101 M. Daim, wawancara Rabu, 27 Mei 2015
102 Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015.
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Officer, Askep Planning PT. RAPP Estate Teso dan salah satu masyarakat desa

Gunung Sari.

Bahwa berdirinya suatu perusahaan di bidang tertentu akan menimbulkan

masalah baik berdampak pada lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

setempat. PT. RAPP merupakan perusahaan dibidang Pulp dan kertas masalah yang

sering terjadi dihampir semua sektor adalah ilegal loging, pencurian kayu alam

maupun tanaman industri milik PT. RAPP secara diam-diam, pembakaran lahan.

Persamaan jawaban dari ketiga informan diatas yaitu Untuk Estate Teso masalah

yang sering terjadi adalah perambahan lahan.103 Kasus perambahan memang sudah

kerap sekali terjadi tidak saja antar perorangan ataupun kelompok tetapi juga pada

perusahaan industri seperti sawit dan hutan tanaman industri.

Sesuai  salah satu fungsi PR yaitu kemampuan menyelesaikan berbagai

masalah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut setiap perusahaan memiliki cara

tersendiri dalam menangani masalah tersebut, hasil wawancara yang peneliti lakukan

SGR PT. RAPP Estate Teso sebagai penyampai informasi dan membantu

meminimalisir isu-isu negatif yang berkembang dimasyarakat. Semua penjelasan dari

wawancara ketiga informan saling berkaitan dan mempunyai kesamaan dan saling

melengkapi. Seperti Penjelasan informan pertama dan kedua yaitu usaha yang

dilakukan oleh SGR adalah yang pertama diberikan sosialisasi kepada masyarakat

ketika ada masyarakat desa yang merambah maka SGR memberikan masukan

103 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015., Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei
2015., Agus Setya Budi, Wawancara Senin 27 April 2015.
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melalui kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan keluarga disampaikan bahwa apa

yang dilakukan adalah salah, pemberian surat teguran dan peringatan apabila  semua

teguran dan peringatan tersebut tidak dihiraukan maka diambil sifat tegas secara

hukum yang berlaku supaya ada efek jera.104 Beda halnya dengan penjelasan

informan ketiga penyelesain masalah yang dilakukan perusahaan adalah bagian SGR

dan ketika dibutuhkan maka mereka akan membantu. 105

Sebelum sampai ke tahap pengadilan SGR wajib menyampaikan masalah

tersebut dengan estate manager. Sehingga segala keputusan dan penyelesaian

diselesaikan secara organisir. SGR dalam menyelesaikan masalah tersebut dibantu

oleh departemen yang terkait, wawancara yang peneliti lakukan penyelesaian kasus

perambahan tidak melibatkan semua departemen. Departemen yang terkait dalam

penyelesaian kasus perambahan ini adalah departemen planning bertanggung jawab

pada kegiatan perencanaan kerja, pemetaan dan pengukuran areal kerja106 dan forest

& protections bertanggung jawab pada kegiatan penanganan kebakaran, kelestarian

lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), serta penanganan lingkungan

yang diakibatkan karena kecelakaan maupun lingkungan.  Dimana departemen

tersebut sering menemukan kasus-kasus ketika di lapangan.107 Departemen SGR,

security, planning, forest & protection turun bersama kelapangan dalam patroli

keamanan hutan. Ketika terjadi suatu masalah maka departemen yang paling

104 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015., Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015.
105 Agus Setya Budi, Wawancara Senin 27 April 2015.
106Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015.
107 Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015.
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berkaitan adalah planning, karena perambahan lahan dapat diketahui dengan pasti

berdasarkan data luasan konsesi PT. RAPP yang sepenuhnya berada di departemen

planning.

Selanjutnya dilakukan wawancara tentang penyebab terjadinya perambahan

lahan industrialisasi tidak hanya berusaha mendapatkan profit/untung dari

operasionalnya tetapi juga harus memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi

lingkungan di sekitarnya. Seperti yang disampaikan informan pertama dan ketiga

yaitu sebab perambahan lahan tersebut adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

faktor pendidikan, lapangan kerja, penyempitan lahan desa yang semakin

berkembang dan lahan kosong RAPP.108 Sedangkan informan kedua dan keempat

sama-sama menyampaikan sebab perambahan lahan adalah pengelolaan lahan milik

ninik mamak dan atas persetujuan dari ninik mamak desa setempat.109

Kesimpulan wawancara dari indikator yang terakhir adalah populasi

masyarakat yang semakin hari semakin berkembang mengacu timbulnya berbagai

masalah-masalah sosial. Harmonis memberikan jawaban berbeda tentang kasus

perambahan lahan dilakukan oleh warga Desa Makmur Sejahtera Blok A dusun

Sidomulyo disebabkan karena beliau merasa lahan tersebut merupakan tanah miliik

ninik mamak desa tempat tinggal beliau sehingga enggan untuk meninggalkan

dengan alasan  sudah mengelolanya selama berpuluh tahun. Agus Setiya Budi

menegaskan tentang isu yang beredar dan telah menjadi persepsi umum masyarakat

108 Subhan Daulay, wawancara Rabu, 27 Mei 2015., Agus Setya Budi, Wawancara Senin 27
April 2015.

109 Harmonis, wawancara Rabu, 27 Mei 2015., Adi Ismanto, wawancara 21 Desember 2015.
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bahwa dalam operasionalnya PT. RAPP bersifat semena-mena dan mengambil lahan

masyarakat. Beberapa hutan yang tampak tidak ditebang merupakan lahan yang

memang tidak boleh ditanami ini sesuai standarisasi perusahaan, sehingga disamping

lahan tersebut di anggap milik ninik mamak desa setempat yang sebenarnya sesuai

dengan peta pengukuran lahan tersebut merupakan milik PT. RAPP menjadi

penyebab perambahan lahan.

B. Pembahasan

Data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diatas dianalisis untuk

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan yakni bagaimana fungsi public

relations dalam membangun hubungan dengan masyarakat PT. Riau Andalan Pulp &

Paper (RAPP) Estate.

1. Fungsi Public Relations Dalam Membangun Hubungan Dengan Masyarakat

Beberapa praktisi dan perusahaan berusaha menghindari penggunaan

istilahpublic relations karena publik dan media kadang-kadang mencerminkan

kesalahfahaman mengenai bidang ini. Menurut Odwyers Directory of Corporate

Communications edisi 1986, komunikasi merupakan istilah yang paling populer di

antara perusahaan yang tercantum dalam fortune 500, dan 107 perusahaan

menggunakannya. Istilah populer lain adalah urusan umum/public Affairs (58

perusahaan menggunakannya), dan hubungan perusahaan/corporate relations (25

peruahaan). Dalam banyak hal, perusahaan dan organisasi menggunakan “informasi

masyarakat” atau “komunikasi perusahan” sebagai penghalusan istilah public
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relations.110 Seperti yang dinyatakan oleh SGR PT. RAPP Estate Teso sebagai

berikut:

“.........Sebelum masuk kedalam fungsinya terlebih dahulu ketahui dulu apa itu
PR. Kalau di beberapa perusahaan banyak nama-nama macam PR untuk
RAPP  Estate Teso itu namanya SGR (Social Goverment Relations)
sebelumnya kami menggunakan istilah Public Relations diawalnya terus
Corporate Relations kemudian diganti menjadi SGR sampai sekarang hanya
berbeda nama saja tetapi dalam kegiatanya menjalankan fungsi-fungsi public
relations. Nah fungsi dari pada SGR di Estate Teso ini adalah salah satu
jembatan untuk membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat, baik
kepada pemerintah, baik kepada lembaga desa yang ada maupun lembaga
aparatur negara. Fungsi PR di Estate Teso sudah berjalan dengan baik, karena
estate teso sudah berjalan cukup lama dari tahun 1990-an  jadi komunikasi
yang dijalin dengan masyarakat sudah dibangun dengan baik” (Suban Daulay,
wawancara Senin 13 April 2015).

Dapat disimpulkan bahwa banyak nama lain dari pada public relations dalam

suatu perusahaan, untuk estate teso bagian public relationsnya adalah SGR (Social

Government Relations) yaitu departemen  kusus yang menjalankan fungsi-fungsi

public relations.

Fungsi public relations dianalogikan sebagai “penata jalan”. Jadi, public

relations merupakan “garda” terdepan yang dibelakangnya terdiri dari “rombongan”

beserta tujuan-tujuan perusahaan.111 Fungsi public relations dalam hal ini

mempersiapkan mental publik untuk menerima kebijakan organisasi untuk

mengetahui kepentingan publik, mengevaluasi perilaku publik maupun organisasi

untuk direkomendasikan kepada manajemen, menyiapkan prakondisi untuk mencapai

110Kadar Nurjanis, Op. Cit. , 109-110.
111Sutikno, Op.Cit. , 27.
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saling pengertian, percaya dan saling membantu terhadap tujuan-tujuan publik atau

organisasi yang diwakilinya.

Mengenai fungi public relations Edward L. Bernaus dalam Scott M. Cutlip

seorang pelopor humas di Amerikat terdapat tiga fungsi public relations112 yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat

2. Mengajak masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku mereka

3. Melakukan usaha-usaha untuk menyatukan sikap dan tindakan suatu lembaga

atau organisasinya dengan publiknya atau sebaliknya.

Public Relations sebagai penunjang tercapainya tujuan perusahaan yang

menghubungkan atau sebagai ahli komunikator perusahaan dengan publik

diantaranya hubungan dengan masyarakat sekitar. 113 Hubungan masyarakat ini sangat

perlu untuk kelangsungan perusahaan. Dengan adanya public relations bisa

membantu proses terlaksananya kegiatan untuk membina hubungan dengan

stakeholdernya dan menjalankan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Publik eksternal sebagai kegiatan public relations terdiri atas orang-orang atau

anggota-anggota masyarakat diluar perusahaan yang ada kaitannya dengan

perusahaan. Dalam rangka membina hubungan dengan masyarakat, penting diketahui

apa yang didambakan masyarakat bagi kesejahteraan, apa yang diharapkan dari

perusahaan sebagai urunan untuk kesejahteraan itu.114

112Scott, Op.Cit. , 89.
113Depari, Op. Cit. , 45.
114Onong, Op. Cit. , 115.
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Hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa fungsi-

fungsi public relations di PT. RAPP Estate Teso sudah berjalan dengan baik karena

Estate Teso sudah berjalan cukup lama dari tahun 1990-an jadi komunikasi yang

dijalin dengan masyarakat sudah terbangun dengan baik meskipun terkadang ada

masalah yang timbul dari masyarakat kepada perusahaan merupakan hal yang sudah

biasa terjadi karena dalam kehidupan baik dalam bermasyarakat  maupun antar

perusahaan dengan perusahaan pasti terdapat suatu masalah yang timbul apakah itu

masalah sosial, perekonomian, kriminal dan lain-lain.

a. Communicator

Dalam komunikasi yang diutamakan adalah dapat mengalirnya informasi

secara baik dari komunikator ke komunikan, terutama dalam suatu organisasi. Sesuai

dengan teori Laswell yang mengatakan “Who Says What In Wich Channel To Whom

With What Efect”yaitu siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan

pengaruh apa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan lima unsur

komunikasi yang saling bergantung satu sama lainnya menurut mulyana yaitu115 :

sumber, pesan, saluran, penerima, dan efek atau respon yang ditimbulkan. Demikian

pula dengan Public Relations memegang peranan sentral dalam usaha

memperkenalkan perusahaan kepada publik agar semakin dikenal ataupun dicintai

oleh publiknya. Seperti yang dijelaskan SGR Estate Teso sebagai berikut 116:

“......bahwa inti dari suksenya komunikasi seseorang itu kan bagaimana
komunikasi yang kita ciptakan dapat tersampaikan dengan baik, dengan

115Mulyana, Op. Cit., 69.
116 Suban Daulay, wawancara Selasa, 7 April 2015.
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retorika yang baik dan harus disesuaikan dengan siapa lawan bicara  kita mau
dengan cara apapun yang penting lawan bicara kita itu ngerti dan respon yang
diharapkan adalah yang baik kan?”

Di dalam buku Widjaja dalam hal penyampaian pesan dari komunikator

kepada komunikan, banyak cara yang ditempuh, hal ini tergantung pada macam-

macam tingkat pengetahuan, pendidikan, sosial budaya. Komunikator dalam hal ini

adalah PR (Public Relations) akan selalu selektif terhadap ragam komunikan yang

dihadapinya sesuai dengan teori T-FLOW One Step Flow Communications.117

Gambar 5.1. Teori T-FLOW One Step Flow Communications.

PR (Public Relations)

Masyarakat Masyarakat Masyarakat

Asumsi teori diatas menjelaskan bahwa di mana komunikator dapat mengirim

pesan (sesuai dengan tujuan instansinya) langsung kepada komunikan/masyarakat,

sehingga akan timbul kemungkinan terjadi proses komunikasi dua arah (adanya

umpan balik dari masyarakat). Dalam hal ini petugas PR harus dapat membedakan

pesan-pesan  yang disampaikan dengan cara komunikasi satu tahap, karena umumnya

PR langsung bertatap muka sehingga benar-benar dapat menguasai medan.118

Yang ingin dicapai dalam pekerjaan public relations dalam proses komunikasi

yaitu119:

117Widjaja, Komunikasi & Hubungan Masyarakat (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 89.
118Ibid., 89.
119Sutikno, Op. Cit., 37
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1) Komunikasi Internal (anggota dalam perusahaan)

a) Memberikan informasi sebanyak dan sejelas mungkin mengenai institusi.

b) Menciptakan kesadaran anggota mengenai peran perusahaan dalam

masyarakat.

c) Menyediakan sarana untuk memperoleh umpan balik dari anggotanya.

2) Komunikasi Eksternal (masyarakat/ Public)

a) Informasi yang benar dan wajar mengenai institusi.

b) Kesadaran mengenai peran institusi dalam tata kehidupan umumnya dan

pendidikan khususnya.

c) Motivasi untuk menyampaikan umpan balik.

Komunikasi PR pada departemen SGR PT. RAPP Estate Teso yaitu supaya

publik mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan

serta kegiatan yang dilakukan menjembatani dan mengkomunikasikan  kepada

masyarakat apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa dipahami oleh masyarakat  dan

masyarakat bisa menerima tentang tujuan dari perusahaan sehingga hasil yang

diharapkan adalah operasional perusahaan berjalan dengan baik dan lancar.

Wawancara dari empat informan yang sudah di bahas pada penyajian data

menjelaskan tentang menjalin komunikasi antara perusahaan, masyarakat, pemerintah

dan lembaga lainnya. Subhan Daulay menjelaskan salah satu bentuk dari pada fungsi

PR itu sendiri adalah menjalin komunikasi baik dilihat dari lawan bicara dan

menciptakan hubungan emosionalnya. Komunikasi dilakukan dengan terus-menerus
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berusaha menciptakan suatu hubungan yang harmonis dan menguntungkan secara

tegas dan bersifat cerewet. Proses komunikasi bisa dijalin melalui monitoring mitra

dampingan CD. Dalam hal sosialisasi kegiatan perusahaan harus bersifat transparan

dan keterbukaan.

Jadi dapat disimpulkan komunikasi yang dilakukan adalah selain menciptakan

komunikasi baik menjalin dan menjaga hubunan secara terus menerus baik melalui

monitoring program CD ataupun secara lansung merupakan kewajiban  agar

perusahaan-pemerintah-masyarakat hidup berdampinan secara harmonis.

Keterbukaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjaa

kepercayaan publik. SGR Estate Teso selalu menganalisis proses komunikasinya

untuk mengetahui feedback atau efek komunikasi berdampak baik bagi citra

organisasi atau sebaliknya justru kurang menguntungkan posisi organisai di mata

masyarakat.

b. Relationship

Public relations sebagai pelaksana pekerjaan teknis dari pimpinan dibidang

komunikasi dan menjalin hubungan dengan publiknya.Sebagaimana pengertian dari

public relations adalah salah satu usaha manajemen dalam menciptakan hubungan

yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Hubungan kerja meliputi

hubungan (berkomunikasi) dengan publik interen dan ekstern dari perusahaan. Ke

dalam, public relations menghadapi publik yang terdiri dari para pekerja pelaksana

yang berbeda-beda status, posisi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
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Ke luar perusahaan, public relations harus menghadapi publiknya yang terdiri dari

macam-macam golongan, lembaga atau orang, yangsatu sama lainnya mempunyai

kepentingan yang berbeda-beda pula.120

Usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau

perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya

sangat perlu dijalin dan dijaga  sebagai input yang sangat berguna bagi organisasi

atau perusahaan yang bersangkutan. Tujuan utama perusahaan untuk menghasilkan

laba yang sebesar-besarnya menuntut perusahaan untuk memperhatikan aspek dalam

bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam melakukan kegiatanya demi

menjamin keberlanjutan sebuah perusahaan di wilayah tertentu.

Sesuai dengan teori relations (hubungan) Watzlawick, Beavin, Jakson

menganalisa bahwa hubungan merupakan bagian penting pada suatu sistem. Ketika

mereka berkomunikasi, maka mereka akan menentukan relasi mereka. Orang-orang

yang terlibat dalam suatu relasi selalu menciptakan seperangkat harapan, memperkuat

harapan yang ada sebelumnya atau mengubah pola-pola interaksi yang tengah

berlansung.121

Oleh karena itu, merupakan kewajiban public relations mengatur semua relasi

dengan  publiknya baik ke dalam maupun ke luar. Semua hubungan (itu diatur

dengan tujuan untuk menciptakan public understanding (pengertian publik), public

120Kustadi, Public Relations Perusahaan (Kajian Program Implementasi) (Bandung : Nuansa,
2004),  180.

121Morisan,Op. Cit , 53.
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confidence (kepercayaan publik), public support (dukungan publik), dan public

cooperations (kerjasama publik) selain melakukan proses produksi dengan baik,

perusahaan juga dituntut untuk dapat membina hubungan baik dengan masyarakat

sekitar.122

Wawancara dari empat informan yang sudah di bahas pada penyajian data

menjelaskan tentang upaya SGR dalam membangun hubungan baik dengan publik

eksternanya (masyarakat) Subhan Daulay menjelaskan membangun hubungan baik

ini adalah memberikan rasa aman teradap publik internal yaitu karyawan, departemen

lain dan para kontraktor sedangkan publik eksternalnya adalah selalu jalin

komunikasi baik terhadap pemerintah dan masyarakat, hal terpenting adalah berikan

rasa aman dan keuntungan terhadap lawan bicara agar timbul rasa saling percaya, dan

mengerti. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan hubungan baik

agar terjalin hubungan saling pengertian, kepercayaan, dukungan dan kerjasama.

Sedankan masyarakat memberikan jawaban belum adanya sikap percaya, dukungan

dan kerjasama karena masyarakat hanya merasakan keuntungan sosial ekonomi dari

berdirinya PT. RAPP. Sikap tidak percaya, dukungan dan kerjasama ini yaitu

permasalahan lahan konsesi antara lahan masyarakat dengan PT. RAPP Estate Teso.

Jadi dapat disimpulkan dalam hal relationship (hubungan) public relations

sesuai fungsinya harus secara continue atau terus-menerus jalin hubungan baik

terhadap internal maupun eksternal sehingga masyarakat memahami akan keberadaan

perusahaan sehingga timbul hubungan saling pengertian, kepercayaan, dukungan,

122Kustadi, Op. Cit., 180.
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kerjasama dan toleransi dengan masyarakat sekitar perusahaan dan juga di luar

perusahaan. Sesuai dengan model komunikasi Two Way Asynumetrical menjelaskan

bahwa masalah feedback dan feedforward dari pihak publik diperhatikan, serta

berkaitan dengan informasi mengenai khalayak yang diperlukan sebelum

melaksanakan komunikasi. Maka kekuatan membangun hubungan (relationship)

pengambilan inisiatif selalu didominasi oleh si source (pengirim). 123

Gambar 5.2. Model Two Way Asynumetrical

Communication wit persuasive aim
Two way communication

Feedback from or Feedforward
About receiver (publik)

Model diatas hanya memfokuskan perhatian peran public relations secara

eksternal untuk mengetahui bagaimana umpan balik publik terhadap PT. RAPP

Estate Teso. Public relations atau SGR sebagai source (pengirim) dari Estate Teso

melaksanakan komunikasi dua arah, hubungan timbal balik dan komunikasi persuasif

yang ditujukan kepada publik agar mau bersifat terbuka sesuai dengan arapan

perusahaan. Dalam model ini masalah feedback (umpan balik) dan feedforward

(umpan harapan) dari publik berupa respon atau tanggapan tentang perusahaan untuk

mengetahui bagaimana kepercayaan publik terhadap perusahaan misalnya kolom

komentar dan call center di situs resmi perusahaan.

123Rosady, Op. Cit., 103-105

Receiver

(publik)

Source

(pengirim)
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c. Good Image Maker

Kegiatan public relations memiliki ciri khas diantaranya adalah bertujuan

untuk mempersuasi publik agar memberikan dukungan positif terhadap organisasi

melalui penyampaian informasi penting mengenai perusahaan. Persuasi adalah

kegiatan psikolois dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan tingkahlaku

dapat dilakukan dengan beberapa cara.124 Demikian pula halnya dalam upaya public

relations untuk mempengaruhi publiknya. Membina hubungan baik dengan

masyarakat merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar

perusahaan. Ini juga dapat diartikan sebagai tanda terima kasih perusahaan kepada

masyarakat sekitar. Dengan begitu menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya

mengambil keuntungan dari mereka, melainkan ikut peduli dan mau berbagi apa yang

diperoleh.

Tujuan utama Public Relation itu sebenarnya bagaimana menciptakan,

mempertahankan dan melindungi reputasi organisasi/ perusahaan, memperluas

prestis, menampilkan citra-citra yang mendukung. Riset menunjukkan bahwa

konsumen/pelanggan lebih sering melakukan buying decicision atau keputusan

pembelian berdasarkan citra perusahaan. Maksud dan tujuan yang terpenting dari PR

adalah mencapai saling pengertian sebagai obyektif utama. Pujian citra yang baik dan

opini yang mendukung bukan kita yang menentukan tetapi feed back yang kita

harapkan.125

124Abidin, Op.Cit. , 140.
125Kustadi, Op.Cit. , 56.
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Bagi public relations menyadari  citra yang baik tidak hanya terletak pada

bentuk gedung, presentasi, publikasi tetapi terletak pada bagaimana organisasi bisa

mencerminkan organisasi yang dipercayai, memiliki kekuatan, mengadakan

perkembangan secara berkesinambungan yang selalu terbuka untuk dikontrol dan

dievaluasihasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (good image),

kemauan baik (good will), saling menghargai (muttual appreciation), saling timbul

pengertia (muttual understanding), toleransi (tolerance) antara kedua belah pihak.126

Seperti yang dijelaskan oleh SGR Estate Teso sebagai berikut127:

“.......Kegiatan CSR ini dilakukan bahwa perusahaan menyadari mempunyai
tanggung jawab sosial untuk membina hubungan baik dengan stakeolder
selain untuk memperoleh citra yang baik perusahaan juga tidak ingin apabila
terjadi masalah masyarakat dan tidak dikomunikasikan masyarakat
menyalahkan perusahaan”

Dalam News of Peruhmas disebutkan, bagi suatu perusahaan, reputasi dan

citra korporat merupakan aset yang paling utama dan tidak ternilai harganya. Oleh

karena itu, segala upaya, daya dan biaya digunakan untuk memupuk, merawat, serta

menumbuh-kembangkannya.128 Tujuan utama penciptaan citra adalah mengubah hal

negatif menjadi hal yang positif. Public relations lebih berorientasi kepada pihak

perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan, dan hasil yang lebih baik dari

sebelumnya karena mendapatkan opini dan kritik dari publiknya.

126Onong, Op. Cit., 39.
127 Suban Daulay, wawancara Selasa, 7 April 2015.
128Kadar, Op.Cit., 126.
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Gambar 5.3.Public Relations Transfer Process Model

Kondisi Negatif Kondisi Positif

Antipati Simpati

Prasangka Percaya

Apatis Berminat

Tidak suka Suka

Model diatas memperlihatkan situasi klasik mengenai kendala umum yang

dihadapi oleh para praktisi public relations. Mereka harus berusaha menjernihkan

suasana yang tidak menguntungkan dan tidak dikehendaki, dengan meniadakan

rintangan-rintangan yang ada.129 Cara yang harus ditempuh adalah SGR PT. RAPP

Estate Teso berusaha mengalihkan situasi negatif  menjadi situasi positif.

Wawancara dari empat informan yang sudah di bahas pada penyajian data

tentang pencapaian citra positif bahwa kontribusi perusahaan dalam

menkomunikasikan visi dan misi untuk memperoleh citra positif adalah melalui

Coorporate Social Responsibility (CSR) yang diwujudkan dalam kegiatan

Community Development (CD). Hal ini juga sama dengan jawaban Harmonis dan M.

Daim pencitraan dicapai melalui CSR. Tentang kegiatan tertentu dalam menciptakan

citra positif Subhan Daulay menjelaskan kegiatan tertentu itu dilihat dulu dari

demografi dan budaya masyarakat setempat, tetapi ada kegiatan rutin yang selalu

dilakukan adalah MPA (masyarakat peduli api) ketika kabut asap beberapa bulan

yang lalu perusavaan kerap sekali jadi sasaran melalui program tersebut perusahaan

berusaha memberi pemahaman bahwa PT. RAPP ikut serta menjaga ekosistem

129Sutikno, Op.Cit., 27.
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linkungan dan agar persepsi masyarakat terhadap perusahaan  berubah. Beberapa

kegiatan CD Employe Ghatering (gotong-royong perwakilan dari semua departemen)

untuk desa mana yang menjadi tujuan itu adalah tugas dari CD yang menentukannya,

beasiswa kurang mampu dan berprestasi, peminjaman dana tanpa bunga, pelatihan

khusus para petani dan semuanya itu rutin dilakukan setiap tahunnya sehingga

harapan yang ingin dicapai adalah citra baik dan masyarakat dapat mencintai

perusahaan. Jawaban dari keempat informan bahwa kontribusi perusahaan sudah

berjalan dengan baik namun Adi Ismanto selaku masyarakat sekitar perusahaan

program-program kegiatan perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk pencitraan

positif telah merasakan tetapi itu pada aspek keuntungan sosial perekonomian,

pendidikan kan tapi kalau ekosistem linkungan dan lahan sama sekali tidak ada

keuntungan yang dapat dan itu merupakan kegiatan fungsi Public Relations yang

kurang maksimal dan harus diselesaikan oleh perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan CSR merupakan implementasi menjalin hubungan

dengan masyarakat melalui pembinaan masyarakat. Sesuai dengan visi SGR adalah

agar perusahaan berkembang bersama masyarakat dan hidup berdampingan

secaraharmonis dan misinya adalah membuat kehidupan yang serasi antara perusaaan

dan masyarakat sekitar melalui binaan dan kegiatan rutin yang dilakukan sehingga

masyarakat mengerti dan memahami keberadaan PT. RAPP adalah aset negara dan

juga aset masyarakat yang selalu berkontribusi kepada masyarakat. Hasil yang

dicapai dari apa yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah telah menunjukkan

bukti dari sumbangan sosial perusahaan bahwa masyarakat sekitar mulai tumbuh dan
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berkembang menjadi desa sejahtera. Melalui kegiatan ini masyarakat merasakan

manfaat untuk membantu kesejahteraan mereka sehingga yang diharapkan adalah

masyarakat menaruh rasa cinta terhadap perusahaan, dan dapat terbentuk citra yang

baik dimata publiknya. Hal ini dibuktikan kegiatan partisipan peneliti pada saat

melakukan kegiatan job training atau kegiatan praktek kerja lapangan.

d. Problem Solver

Berperan sebagai pemadam kebakaran,yakni apabila sebuah organisasi atau

lembaga terjadi masalah-masalah atau krisis dengan publik, maka public relations

harus berperan dalam mengatasi terselesaikannya masalah tersebut. public relations

melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen/krisis.Dia menjadi anggota

tim bahkan bila tidak memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis

manajemen.130

Dalam penerapannya Public Relations harus mampu menjadi pemecah konflik

sebagai tugas dan fungsi keprofesionalitasannya di dunia kerja. Menjadi sebuah

kewajiban sebagai seorang public relations di dalam komunikasi internal perusahaan

maupun dengan eksternal perusahaan dengan menjadi fasilitator proses penanganan

konflik. Hal ini menjadikan perannya sangat dominan di dalam fase komunikasi

manajerial. 131 Peranan PR dalam proses pemecahan masalah ini adalah bagian dari

tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik

130Sutikno, Op. Ci t. , 56.
131Sutikno, Ibid., 58
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sebagai penasihat hingga mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan atau krisis

yang tengah dihadapi secara rasional dan professional.

Ketika Seorang Public Relations melakukan peran ini, mereka berkolaborasi

dengan manager lain untuk mendefinisikan dan memecahkan masalah. Mereka

menjadi bagian dari tim perencanaan strategis. Kolaborasi dan musyawarah dimulai

dengan persoalan pertama dan kemudian sampai ke evaluasi program final. Public

Relations harus diposisikan sebagai bagian dari sistem tersebut. Public Relations

memang mencakup banyak hal, salah satunya adalah menjual. PR dapat menjual

banyak hal mulai dari yang tangible seperti produk dan yang intangible seperti

pelayanan, pembentukan image, reputasi dan lain-lain.132

Wawancara dari lima informan yang sudah di bahas pada penyajian data

menjelaskan tentang penyelesaian masalah Subhan Daulay, Harmonis dan Agus

Setya Budi menjelaskan masalah yang terjadi untuk Estate Teso adalah Ilegal loging,

perambahan lahan, pencurian kayu di hutan secara diam-diam dan pembakaran hutan

tetapi yang sering terjadi adalah ilegal loging dan perambahan lahan. Tentang sebab

perambahan lahan itu adalah menurut penjelasan Subhan Daulay perambahan lahan

terjadi karena faktor lapangan kerja, Lahan kondisi desa yang semakin padat.

Jawaban dari Agus Setya Budi penyebabnya adalah penggarapan lahan kosong milik

PT. RAPP. Harmonis menjelaskan lebih spesifik perambahan untuk estate teso yaitu

dilakukan oleh masyarakat desa Makmur Sejahtera Blok A dusun Sidomulyo di

132Ibid. , 60.



85

Compartement B 039 TE.  Namun tanggapan dari Adi Ismanto tentang perambahan

lahan tersebut masyarakat tidak merambah lahan RAPP. Lahan tersebut merupakan

milik ninik mamak masyarakat setempat dan masyarakat mengelola lahan tersebut

atas dasar persetujuan ninik mamak tersebut. Kemudian penyelesaian kasus dilakukan

bekerja sama dengan departemen yang terkait. Subhan Daulay memberi penjelasan

penyelesaian kasus perambahan yaitu melakukan sosialisai, pemasangan singhboad

(papan peringatan) pemutusan akses jalan, klarifikasi pelaku, berikan surat peringatan

1, 2, 3 dan kemudian tindak lanjuti melalui jalur hukum.

Jadi dapat disimpulkan banyak masalah yang terjadi tetapi untuk estate teso

masalah yang sering terjadi adalah perambahan lahan, yaitu seperti yang dilakukan

oleh warga desa  Makmur Sejahtera di  Compartement B 039 TE. Perambahan lahan

salah satunya disebabkan penggarapan lahan kosong PT. RAPP Estate Teso yang

dianggap ditinggalkan karena berbentuk hutan yang berisi spot-spot. Lahan kosong

ini merupakan spot-spot (kawasan yang memang tidak ditanami) yang merupakan

salah satu batas-batas lahan konsesi mana yang harus ditanam dan mana yang tidak di

tanami menurut SOP (Standar Operasional Perusahaan). Tetapi masyarakat

menyangkal bahwa mereka telah merambah karena menurut salah satu masyarakat

lahan tersebut merupakan milik ninik mamak daerah setempat. SGR dalam

penyelesaian masalah tidak dapat bergerak sendiri. Selain estate manager departemen

lain yang terkait juga memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah. Salah

satunya adalah departemen forest & protection yang beroperasi pada kegiatan
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penanganan kebakaran, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penanganan

lingkungan dan departemen planningyang beroperasi pada kegiatan perencanaan

kerja, pemetaan, dan pengukuran areal kerja. Meliputi tata batas, RWA (Residual

Wood Assesment), HQA (Harvesting Quality Assesment), PQA (Plantation Quality

Assesment).

Penyelesaian yang dilakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Subhan

Daulay adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kawasan PT. RAPP.

2. Pemasangan singhboad/papan peringatan.

3. Memutus/pemotongan jalan akses yang menjadi jalan masuknya

masyarakat yang nanntinya akan timbul masalah.

4. Klarifikasi siapa pelakunya dan kemudian sampaikan apa yang dilakukan

adalah salah.

5. Pemberian surat peringatan 1, 2, 3.

6. Tindak lanjut ke pihak yang berwajib jika surat teguran tersebut tidak

dihiraukan yang tembusannya akan disampaikan kepada Kapolda Riau,

Bupati Kampar, Kapolres Kampar, Kepala Dinas Kehutanan, Camat

Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar kiri,  dan Kepala Desa Makmur

Sejahtera.

Berkaitan dengan pendapat Grunig dan Hunt menggambarkan fungsi public

relations dalam organisasi melalui model sebagaimana terlihat pada bagan Gambar
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kedua anak panah pada bagian bawah segitiga mengindikasikan bahwa organisasi dan

publik saling mempengaruhi satu sama lain.133

Gambar 5.4. Model fungsi PR dalam organisasi

Komunikasi Komunikasi

Konsekuensi

Hubungan organisasi dan publik melalui konsekuensi ini menjelaskan

mengapa organisasi membutuhkan public realations.Sedangkan kedua panah di sisi

samping yang membentuk segitiga menunjukkan bagaimana public relations

berfungsi menyelesaikan masalah. Umumnya organisasi/perusahaan mengembangkan

departemen khusus public relations yang menjalankan peran komunikasi dua arah

antara pihak manajemen dengan publik134. Oleh karena itu departemen khusus public

relations di PT. RAPP Estate Teso adalahSGR dimana dalam aplikasinya yaitu sama

menjalankan fungsi-fungsi PR pada umumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh

133Prayudi, Op. Cit., 13.

134Ibid., 14.

Departemen

Public Relations

PublikSub sistem

Manajemen
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Widjaja seorang PR tentunya  dihadapkan dalam berbagai masalah yang harus

dihadapi dan diselesaikan, sehingga PR harus mempunyai kemampuan yang bersifat

Poly Merpys (dapat mengatasi segala hal) dan tidak selalu Monomorpys (hanya dapat

mengatasi satu hal saja).135

2. Rangkuman Hasil Penelitian

Penulis merangkum dari hasil analisa diatas berdasarkan teori dan konsep

operasionl, maka dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi-fungsi PR seperti

yang dituliskan dalam Sutikno136 pengelolaan bidang public relations mencakup

unsur-unsur yang mencerminkan fungsi dan perannya dalam perusahaan sesuai

dengan indikator  yaitu Comunicator, Relationship, Good Image Maker dan Problem

solver. Grunig dan Unt dalam prayudi137 menambahkan fungsi public relations dalam

suatu perusahaan melalui model fungsi PR dalam suatu organisasi yang menjelaskan

organisasi dan publik saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan perusahaan

dengan publik melalui konsekuensi ini menjelaskan mengapa suatu perusahaan

membutuhkan public relations, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Soemirat138 PR

berfungsi sebagai perpanjangan tangan perusahaan dengan publik internal maupun

eksternalnya, membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi,

pengertian, dukungan, serta kerjasama perusahaan dengan publiknya.

135Widjaja, Op. Cit , 91.
136Sutikno, Op. Cit , 28.
137Prayudi, Op. Cit , 13.
138Soemirat, Op. Cit , 13.
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Ruang lingkup tugas public relations adalah membina hubungan ke luar

(publik eksternal). Publik eksternal adalah publik umum atau masyarakat.Seperti

yang dijelaskan dalam teori hubungan Watzlawick, Beavin, Jakson dalam Morisan139

ketika dua orang berkomunikasi, maka mereka menentukan relasi mereka.

Selanjutnya untuk feedback ataupun hasil akhir yang ingin dicapai adalah agar visi

dan misi perusahaan dapat tersampaikan dan diterima dan masyarakat mengerti dan

menaruh rasa cinta terhadap perusahaan. Dalam menjalankan fungsi PR untuk

menimbulkan hubungan (Relationsip) yang kuat antara masyarakat terhadap PT.

RAPP Estate Teso mengedepankan hubungan berdasarkan nilai sosial, budaya dan

berlandaskan rasa kekeluargaan yangharmonis dan saling menguntungkan. SGR

bersama Corporate Social Responsibility (CSR) membina hubungan ini salah satunya

melalui program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sebagai wujud

tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ambadar140

menyatakan tanggung jawab perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR)

adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan konsep triple bottom line yaitu

keseimbangan antara mencetak keuntungan harus seiring dan berjalan selaras dengan

fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan linkungan hidup demi terwujudnya

pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya penulis jelaskan rangkuman fungsi public relations PT. RAPP

Estate Teso dalam membangun hubungan dengan masyarakat yaitu dari indikator

139Morisan, Op.Cit. , 53-57.
140Ambadar, Op.Cit. , 276.
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yang telah dipaparkan dan sesuai dengan kerangka teoritis bahwa fungsi PR yang

lebihdominan dilakukan PT. RAPP Estate Teso adalah good image maker yaitu

menciptakan citra atau publikasi yang positif menjadi tujuan utama SGR dalam

membangun nama baik perusahaan yang diwakilinya melalui program-program CSR

yang sering disebut dengan CD. Pesan atau informasi yang dibingkai bersifat

persuasif dengan melakukan beberapa kegiatan rutin perusahaan dengan tujuan

menimbulkan rasa cinta dan kepercayaan terhadap perusahaan dari masyarakat sesuai

dengan kebutuhan masyarakat tersebut seperti yang dijelaskan oleh Wilbur Shcramm

(dalam Onong)141 mengatakan bahwa agar komunikasi yang dilancarkan dapat lebih

efektif, maka pesan yang disampaikan harus dirancang dan disampaikan sedemikian

rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran dimaksud dan pesan harus

membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara

untuk memperoleh kebutuhan itu.

Kemudian fungsi PR yang lebih dominan dilakukan PT. RAPP Estate Teso

adalah problem solver, yaitu mengatasi masalah-masalah antara perusahaan dengan

publik/masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Widjaja142 seorang PR

tentunya  dihadapkan dalam berbagai masalah yangharus dihadapi dan diselesaikan,

sehingga PR harus mempunyai kemampuan yang bersifat Poly Merpys (dapat

mengatasi segala hal) dan tidak selalu Monomorpys (hanya dapat mengatasi satu hal

saja). Seperti penyelesaian kasus perambahan lahan di Compartement B 039 TE yang

141Onong, Op .Cit , 69.
142Widjaja, Op.Cit., 91.
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dilakukan warga Desa Makmur Sejahtera Blok A dusun Sidomulyo Kec. Gunung

Sahilan Kab. Kampar telah diselessaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Dalam

penyelesaiannya SGR bersama departemen terkait dan Estate Manager bersama

menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun kesimpulan dari semua fungsi yang dijalankan oleh SGR PT. RAPP

Estate Teso berjalan belum cukup baik karena dari fungsi-fungsi yang dilakukan oleh

perusahaan ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilakukan seperti

permasalahan lahan RAPP dengan masyarakat. Dengan demikian SGR Estate Teso

agar terus memelihara hubungan baik dengan para stakeholdernya agar terjalin suatu

hubungan dan kerjasama yang berkelanjutan tidak hanya dengan cara tanggung

jawab sosial perusahaan yang saling menguntungkan tetapi juga memperhatikan

semua aspek-aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan yang paling terpenting adalah

ekosistem sekitar perusahaan agar masyarakat  menaruh rasa cinta dan percaya dan

tidak merasa dikecewakan tetapi merasa diuntungkan dengan berdirinya PT. RAPP

Estate Teso sebagaimana menurut Ambadar143 paradigma perusahaan yang hanya

berorientasi memperoleh laba (profit) sebesar-besarnya sudah mulai bergeser dan

mulai berupaya memberikan dampak positif keberadaannya bagi kesejahteraan

masyarakat sekitar.

143Ambadar, Op. Cit., 48.


