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Factory visit dinilai mampu untuk membentuk image positif karena Public 

Relations PT Djarum dapat berkomunikasi secara langsung. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yakni dengan 

melakukan wawancara langsung dengan informan serta observasi. Dari analisis 

tersebut diperoleh bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Public 

Relations untuk membangun corporate image melalui factory visit adalah 

pertama, dengan menjalin nilai kekeluargaan antara pihak perusahaan dengan 

pengunjung PT Djarum selalu menganggap layaknya saudara kepada semua 

stakeholdernya. Kedua, berusaha membuat pengunjung merasa sengang selama 

berada di lingkungan perusahaan. Ketiga, memberikan hadiah kecil untuk para 

pengunjung yang hadir sebagai wujud kepedulian PT Djarum. Kegiatan ini 

menjadi sangat penting bagi PT Djarum karena banyaknya manfaat yang dapat 

diambil yang terpenting adalah image positif dari para pengunjung, sebagai sarana 

untuk memperkenalkan produk, serta penguatan brand Djarum kepada para 

pengunjung. Saran yang dapat penulis berikan adalah manajemen waktu yang 

lebih baik pada kegiatan ini.  
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A. PENDAHULUAN 

Corporate image sangat penting untuk sebuah perusahaan mengingat 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Semakin baik image yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut maka akan semakin baik pula apresiasi dari stakeholdernya. 

Stakeholder memiliki peranan penting dalam kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Peran Public Relations diharapkan mampu untuk membentuk 

corporate image yang positif perusahaan dimata stakeholdernya. 

Penyampaikan informasi yang efektif oleh Public Relations diharapkan 

mampu mengubah perspektif pihak stakeholder dalam penilaianya tehadap 

perusahaan. Komunikasi dan hubungan yang baik dengan stakeholder menjadi 

sebuah kewajiban agar perusahaan mampu untuk mencapai apa yang diharapkan. 

Komunikasi lisan dapat menjadi media organisasi yang paling efektif dan paling 

murah untuk menyampaikan informasi kepada publik (Moore, 2005:237).  



PT Djarum termasuk salah satu perusahaan internasional yang bergerak 

dibidang industri rokok. Perusahaan rokok berskala internasional tentu selalu 

mendapat kunjungan dari berbagai daerah untuk studi banding maupun kunjungan 

resmi dari instansi pemerintah. Pengunjung yang datang ke PT Djarum Kudus 

terus meningkat setiap tahunnya.  

Dalam setiap pesan dan informasi yang disampaikan oleh divisi Public 

Relations pada setiap pengunjung harus disampaikan secara terarah dan 

dipersiapkan agar komunikasi yang disampaikan dapat mengena dan mengubah 

persepsi pengunjung terhadap perusahaan yang lebih baik. 

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana stategi 

yang digunakan oleh divisi Public Relations PT Djarum Kudus dalam upaya 

membangun corporate image melalui komunikasi terhadap pengunjung/ tamu 

yang berkunjung dilingkungan perusahaan (factory visit) 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti jelaskan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk: “Mengetahui strategi komunikasi Public 

Relations dalam membangun corporate image oleh divisi Public Relations 

melalui factory visit di PT Djarum Kudus”. 

C. LANDASAN TEORI 

1. Tantangan Public Relations di Era Globalisasi 

Public Relations bertugas mencapai tujuan dari perusahaan serta untuk 

membangun citra positif perusahaan dimata publiknya, yakni publik internal 

maupun eksternal. Public Relations yang baik harus mampu mendengar apa yang 

diharapkan oleh publiknya terhadap perusahaan dan berusaha untuk mewujudkan 

apa yang diinginkan oleh publiknya tersebut. 

Public Relations adalah pekerjaan yang menghubungkan perusahaan 

dengan stakeholdernya. Perkembangan teknologi dapat memudahkan tugasnya 

untuk tetap berhubungan dan menjalin relasi dengan stakeholder perusahaan. 

Tantangan yang dihadapi oleh Public Relations pada era globalisasi adalah arus 

informasi kedepan yang semakin tinggi. Arus informasi dari berbagai saluran 

komunikasi teknologi datang dari mana saja kita berada tanpa mengenal waktu 

(Nova, 2011:62). 

Surat elekronik (e-mail) dapat menjadi saluran komunikasi internal 

maupun eksternal. Pada komunikasi internal, email dapat digunakan sebagai 

pengganti media cetak seperti koran, memo dan beberapa komunikasi langsung. 



Pada komunikasi eksternal dapat menjadi penghubung dengan media massa, dan 

berbagai hubungan media. E-mail juga dapat memberikan komunikasi langsung 

dengan konsumen, investor dan berbagai target publik lainnya. 

2. Pentingnya Coorporate Image Bagi Perusahaan 

Corporate image atau yang biasa disebut dengan citra perusahaan adalah 

sikap masyarakat terhadap sebuah organisasi, bagaimana mereka memahaminya 

dengan baik, dan apa yang mereka sukai atau tidak sukai tentang organisasi 

tersebut (Moore, 2005:115). 

Public Relations harus membuat strategi yang matang untuk membangun 

image positif perusahaan dimata publiknya. Diantaranya adalah melalui 

Corporate Social Responsibility (CSR), publikasi, event, citra perusahaan, 

lobbying, negosiasi dan sebagainya. Perusahaan diharuskan mampu menangani 

semua publiknya dengan baik, jika semua publiknya dapat ditangani dengan baik 

maka image positif perusahaan juga akan semakin mudah untuk diraih. 

3. Factory Visit Sebagai Sarana Mengubah Persepsi Stakeholder 

Factory visit atau kunjungan pabrik merupakan suatu kegiatan oleh 

organisasi atau kelompok konsumen untuk melihat operasi pabrik dan mendengar 

langsung dari pimpinan. Kunjungan yang demikian memberi kesempatan kepada 

manajemen untuk menerangkan operasi perusahaan dan menciptakan kesan baik 

terhadap kondisi kerja yang baik (Moore, 2005:519). 

Melalui Factory visit inilah perusahaan dapat mengubah persepsi 

stakeholder dengan dengan strategi tertentu melalui proses komunikasi yang 

disampaikan. Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada didalam maupun 

diluar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan (Nova, 2011:11). Stakeholder perusahaan diantaranya adalah pemilik 

saham, suppliers, media, karyawan maupun konsumen.  Pengunjung yang datang 

di lingkungan perusahaan juga merupakan salah satu dari stakeholder perusahaan. 

Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan pihak dari perusahaan 

untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung. Komunikasi 

secara langsung serta sambutan yang baik dari pihak perusahaan mampu 

mengubah persepsi negatif menjadi lebih positif. 

Stakeholder yang datang ke lingkungan pabrik berasal dari berbagai 

kalangan. Dari kalangan akademisi, sekolah, pemasok maupun pemerintah. Para 

akademisi berkunjung keperusahaan untuk melakukan studi banding maupun 

untuk mengetahui pengetahuan industri. Dari sekolah datang untuk mengetahui 

proses pembuatan suatu produk, sebagai sarana pengetahuan dalam pembelajaran. 

Dari pemerintah, mengunjungi pabrik untuk melihat dan mengecek kondisi 

perusahaan agar tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



D. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif 

kualitatif berusaha memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi pada 

subyek yang menjadi obyek penelitian untuk mengungkap segala permasalahan 

yang mungkin ditimbulkan dari subyek penalitian tersebut. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata 

atau tindakan dan sumber tertulis. Sumber berupa kata-kata diperoleh melalui 

wawancara.  Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama (Moleong, 2007:157). 

Penulis menggunakan analisis data dari Newman (2000:421-423). 

Newman membagi teknik analisis data wawancara menjadi tiga tahapan yaitu: 

open coding, axial coding, dan selective coding. 

E. HASIL PENELITIAN 

1. Factory Visit Sebagai Bagian Komunikasi Eksternal PT Djarum 

Kepada Stakeholder 

Sebagai perusahaan besar PT Djarum mampu menarik pengunjung yang 

datang dengan sendirinya tanpa undangan resmi dari perusahaan. 

pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan yaitu akademisi, 

pemerintahan, media, petani tembakau dan sebagainya. Menurut 

penemuan yang ada dilapangan mereka yang datang sebagian besar adalah 

kalangan akademisi yang datang untuk melakukan study banding. 

Sedangkan pengunjung dari pemerintahan datang untuk mengecek pajak. 

Public Relations PT Djarum menyampaikan informasi kepada 

pengunjung yang berkaitan dengan perusahaan secara lisan dengan cara 

menyampaikan company profile secara langsung kepada pengunjung. 

Public relations juga memberikan penjelasan secara langsung kepada 

pengunjung yang datang pada setiap lokasi-lokasi tujuan pengunjung. 

Dalam bentuk tulisan Public Relations juga memberikan brosur mengenai 

kegiatan PT Djarum maupun Corporate Social Responsibility yang telah 

dilakukan. Hal tersebut dilakukan oleh PR PT Djarum untuk memberikan 

informasi tentang perusahaan agar dimengerti oleh pengunjung pada 

khususnya. 

Public Relations PT Djarum memiliki keterampilan dalam 

berkomunikasi dengan pengunjung yang dapat menghidupkan suasana 

pada saat berinteraksi dengan pengunjung. Pengunjung yang diberikan 

kesepampatan untuk bertanya mengenai cara kerja perusahaan. 

Pengunjung yang telah mengetahui cara kerja perusahaan akan lebih 



menerima perusahaan tersebut serta memiliki penilaian lebih terhadap 

perusahaan tersebut.  

Dalam setiap komunikasi yang disampaikan kepada pengunjung 

dalam factory visit PT Djarum berupaya agar dapat menetralisir anggapan 

negatif yang sering ada pada pemikiran pengunjung mengenai rokok. Hal 

ini merupakan keuntungan tersendiri bagi perusahaan untuk bisa 

memberikan komunikasi yang efektif untuk menetralisir anggapan negatif 

tentang perusahaan rokok. Corporate affairs berupaya untuk 

menetralisirnya dengan mengungkapkan data-data yang sebelumya belum 

diketahui oleh pengunjung. Bahkan, PT Djarum mengundang pakar yang 

ahli dibidangnya untuk memperkuat argumennya. Hal ini dilakukan oleh 

Public Relations PT Djarum untuk  memanfaatkan  tamu yang  datang 

berkunjung sebagai jembatan penghubung komunikasi yang baik dengan 

pihak eksternal. Menampung pro maupun kontranya untuk kemudian 

dikaji dan di cari solusi terbaiknya. 

 

2. Strategi Public Relations PT Djarum Dalam Membangun Corporate 

Image melalui Factory Visit 

Komunikasi yang efektif dari Public Relations untuk mengubah 

persepsi pengunjung memiliki peranan penting. Public Relations dituntut 

untuk mampu berkomunikasi yang efektif dengan pengunjung. Pesan yang 

disampaikan harus terbuti kebenarannya, tidak hanya untuk kebaikan 

perusahaan semata. 

Public Relations harus pintar untuk membuat strategi agar pesan 

yang disampaikan tepat sasaran. Artinya, pesan yang disampaikan haruslah 

dapat dipahami oleh pendengar. PR PT Djarum memiliki beberapa cara 

agar komunikasi yang disampaikan dapat dipahami oleh pengunjung: 

Pertama, skill (kemampuan), mengasah skill berkomunikasi menjadi hal 

yang penting dilakukan agar kemampuan berbicara dapat terarah. Public 

Relations PT Djarum terus mengasah kemampuan dalam berkomunikasi 

dengan pengunjung agar pengunjung tertarik untuk mendengarkan apa 

yang dikomunikasikan.  

Kedua, trust (kepercayaan), membangun kepercayaan menjadi bagian dari 

strategi PR PT Djarum dalam berkomunikasi efektif kepada pengunjung. 

Kepercayaan perlu ditanamkan, karena tanpa kepercayaan semua yang 

dikomunikasikan akan sia-sia.  

Ketiga, Joke (candaan/gurauan). Bosan dengan apa yang disampaikan 

menjadi tanatangan bagi Public Relations dalam menyampaikan pesan. 

Public Relations perlu untuk membuat srategi agar komunikasi 

pengunjung merasa tertarik dengan apa yang disampaikan dan terjadi feed 

back dari pengunjung. Memberikan candaan atau gurauan disela-sela 

komunikasi mampu membuat pengunjung merasa tidak jenuh dan bosan. 

 



Public Relations PT Djarum juga menyadari akan pentingnya citra 

positif pada suatu perusahaan. Factory visit sebagai salah satu kegiatan 

untuk membentuk citra positif. Public Relations PT Djarum mempunyai 

stategi untuk membangun image positif melalui factory visit, yaitu: 

Pertama, kekeluargaan. PT Djarum menerapkan hubungan kekeluargaan 

dengan pihak internal maupun eksternalnya. Hubungan kekeluargaan ini 

udah menjadi pola akar yang sangat kuat. 

Kedua, Kesenangan pengunjung. PT Djarum mengusahakan agar 

pengunjung yang datang merasa senang. Ketika pelayanan yang di 

dapatkannya sangat menyenangkan dan ramah.  

Ketiga, Gift (hadiah) & makan siang. Djarum memberikan hadiah kecil 

untuk pengunjung sebagai kenang-kenangan. Gift dapat berupa buku, 

mouse pad, pulpen dan sebagainya. Makan siang juga wajib diberikan 

kepada pengunjug, sebagai bukti PT Djarum menyambut pengunjung. 

Makan siang yang diberikan sangat diperhatikan mengenai mutu, rasa dan 

jenis makanan yang diberikan.  

Keempat, pelayanan yang terbaik untuk pengunjung. Sebagian besar 

pengunjung merasa senang dengan pelayanan yang diberikan oleh PT 

Djarum. Pengunjung merasa pelayanan Djarum yang baik sepenuhnya 

mulai dari awal kedatangan mereka sampai ke akhir kunjungan. Proses 

pengurusan izin berkunjung yang mudah juga menjadi alasan mereka 

untuk mengunjungi PT Djarum. 

 

F. KESIMPULAN 

Dalam setiap komunikasi yang disampaikan kepada pengunjung dalam 

factory visit PT Djarum berupaya agar dapat menetralisir anggapan negatif yang 

sering ada pada pemikiran pengunjung mengenai rokok. Corporate affairs 

berupaya untuk menetralisirnya dengan mengungkapkan data-data yang 

sebelumya belum diketahui oleh pengunjung. Bahkan, PT Djarum mengundang 

pakar yang ahli dibidangnya untuk memperkuat argumennya. Hal ini dilakukan 

oleh Public Relations PT Djarum untuk  memanfaatkan  tamu yang  datang 

berkunjung sebagai jembatan penghubung komunikasi yang baik dengan pihak 

eksternal. 

Dalam membangun corporate image oleh PT Djarum melakukan strategi 

khusus yaitu pertama, hubungan kekeluargaan yang diterapkan oleh perusahaan 

kepada pengunjung. Kedua, menjadikan pengunjung merasa senang dalam 

berkunjung menjadi faktor penting dalam factory visit. Ketiga, memberikan 

hadiah kenang-kenangan kepada pengunjung agar pengunjung selalu ingat dengan 

PT Djarum, serta pelayanan yang baik kepada pengunjung dari awal kedatangan 

hingga selesai kunjungan. 

Factory visit dapat dimanfaatkan untuk sarana promosi PT Djarum dengan 

biaya yang murah jika dibandingkan dengan promosi pada media lainnya. 

Komunikasi secara langsung dengan stakeholder juga dirasa lebih efektif dan 



tepat sasaran. Membangun corporate image juga menjadi tujuan utama PT 

Djarum dalam kegiatan ini. 

 

G. SARAN 

1. Saran Akademis 

Pada penelitian setelahnya peneliti harus menggali lebih dalam mengenai 

pokok permasalahan sehingga peneliti dapat mengetahui lebih jelas menengenai 

malalah yang ingin diteliti. 

2. Saran Praktis 

Dalam memberikan penjelasan pada masing-masing lokasi di perusahaan 

harus disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan sehingga menghindari 

pemotongan informasi yang dikomunikasikan kepada pengunjung. Komunikasi 

yang lebih mendalam mengenai identitas pengunjung pada saat screening, untuk 

menghindari sesalah pahaman dengan pengunjung mengenai usia yang 

mengakibatkan pengujung tidak diperbolehkan memasuki area produksi. Perlu 

adanya pembaharuan secara berkala pada materi yang diberikan untuk 

menghindari kebosanan pengunjung yang datang kembali ke perusahaan. 

H. Persantunan 

Dalam penelitian kali ini, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak PT 

Djarum Kudus yang telah membantu dalam proses penelitian ini. Ucapan 

terimakasih juga peneliti sampaikan kepada Progdi Ilmu Komunikasi, Bapak 

Dekan Dr. Husni Thamrin, Kaprodi Ibu Rinasari Kusuma, S.Sos, M.I.Kom. 

Kepada Ibu Dian Purworini, S.Sos.MM dan Bapak Agus Triyono S.Sos. M.Si 

yang membimbing peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini serta seluruh 

dosen Komunikasi UMS. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu peneliti selama proses penelitian tentang 

strategi komunikasi pubic relations PT Djarum Kudus dalam membangun 

corporate image melalui factory visit. 
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