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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Public Relations merupakan satu divisi yang kini sering dibicarakan. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat perusahaan harus lebih banyak 

membuat strategi agar lebih banyak menarik konsumennya. Perusahaan yang 

mampu bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin kuat itulah yang dianggap 

pemenang. 

Menarik perhatian konsumen tidaklah pekerjaan yang mudah. Perusahaan 

harus bekerja keras dan mempunyai strategi yang matang untuk dapat 

mencapainya. Divisi Public Relations merupakan divisi yang penting  untuk 

membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan tersebut. Public Relations 

sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang ingin bertahan untuk memenangkan 

persaingan bisnis. 

Dengan didukung divisi Public Relations, suatu perusahaan akan sangat 

terbantu dalam berhubungan dengan stakeholdernya. Salah satu kunci utama 

kesuksesan suatu perusahaan adalah ketika berhasil membentuk corporate image 

yang positif kepada para stakeholder dari perusahaan tersebut.  

Public Relations memiliki tanggung jawab atas penyampaian informasi 

secara lisan, tertulis, melalui gambar (visual) kepada publik, supaya publik 
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mempunyai pengertian yang benar tentang organisasi atau perusahaan, tujuan, 

serta kegiatan yang dilakukan (Rumanti, 2002:39). Ini membuktikan bahwa 

Public Relations sangat berpengaruh untuk menjalin hubungan baik terhadap 

publiknya baik internal maupun eksternal untuk menciptakan corporate image 

yang baik oleh publiknya. 

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. 

Menurut Kadarwati (2011:47) dalam penelitiannya “Peran Public Relations 

Dalam Mempertahankan Citra Lembaga, menyatakan bahwa membangun 

corporate image harus diterapkan pada suatu perusahaan atau lembaga yang 

ditangani langsung oleh Public Relations dari perusahaan tersebut. Penelitian 

tersebut disebutkan bahwa humas Rumah Sakit melakukan berbagai cara untuk 

mendapatkan citra positif yaitu menerbitkan leaflet kepada pasien RSDM,  

melakukan kerjasama dengan pihak luar, melakukan survey kepuasan pelanggan 

dan pelayanan pengaduan/kotak saran, surat pembaca, dan pengaduan via telepon. 

Public Relations PT Djarum Kudus juga memiliki peran yang sama yaitu 

membangun corporate image. RSDM lebih cenderung memilih media untuk 

berkomunikasi dengan stakeholdernya. Sedangkan PT Djarum cenderung 
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berkomunikasi langsung dengan stakeholdernya dalam factory visit. Komunikasi 

dapat dilakukan dengan presentasi company profile maupun tanya jawab secara 

langsung dengan Public Relationsnya. Keduanya memiliki cara yang berbeda, 

namun memiliki kaitan yang sama yaitu membangun corporate image kepada 

stakeholdernya. 

Berbagai cara dapat dilakukan oleh Public Relations dalam membentuk 

corporate image positif. Diantaranya melaui strategi komunikasi yang 

disampaikan kepada stakeholder yang datang berkunjung di lingkungan 

perusahaan (factory visit). 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.  
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No Tahun Banyak Pengunjung 

1 2009 63 Rombongan 

2 2010 79 Rombongan 

3 2011 123Rombongan 

Gambar 1.1 Tabel data pengunjung Factory Visit PT Djarum tahun 2009-2011 

(Sumber : PT Djarum Kudus) 

 

Presentase pengunjung tahun 2011 berasal dari universitas sebanyak 33%, 

sekolah 25%, asosiasi 16%, pemerintah 11%, instansi 7%, dan lain-lain 8%. 

Sebagian besar pengunjung berasal dari akademisi yang datang untuk mengenal 

lebih dalam mengenai industri rokok dan menambah pengetahuan tentang PT 

Djarum sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Dampak positif 

yang bisa diambil oleh PT Djarum dalam kegiatan ini adalah membentuk image 

positif dengan pengunjung serta dapat menginformasikan mengenai produk-

produk baru yang sedang ditawarkan. Anggaran PT Djarum dalam factory visit 

tahun 2011 adalah sebesar kurang lebih Rp 273.000.00 dengan total 70 

kunjungan. Jumlah ini akan disesuaikan dengan berapa jumlah pengunjung yang 

datang (Sumber. PT Djarum) 

Komunikasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada pengunjung menjadi 

sangat penting, mengingat pengunjung yang datang merupakan bagian dari 

stakeholder perusahaan yang memiliki peranan penting untuk kesuksesan 

perusahaan. Public Relations bertugas membina hubungan yang baik dengan 
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pihak-pihak tersebut (stakeholder) melalui suatu proses komunikasi (Kasali, 1994: 

63). 

Berkomunikasi dengan pengunjung serta menyampaikan informasi 

mengenai profil perusahaan (company profile) menjadi tugas dari divisi Public 

Relations. Kemampuan dari divisi Public Relations dalam penyampaian informasi 

perusahaan terhadap pengujung serta jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul 

dari pengunjung merupakan keterampilan yang wajib dikuasai oleh divisi Public 

Relations. 

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. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
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“Bagaimana strategi komunikasi Public Relations PT Djarum Kudus dalam upaya 

membangun corporate image perusahaan melalui kegiatan factory visit?” 

 

C. 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”. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan memberikan manfaat untuk 

peneliti, PT Djarum Kudus, dan masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut 

diantaranya: 

1. Manfaat akademis: 

a. Bagi peneliti, dapat mendeskripsikan implementasi atau penerapan 

peran Public Relations dalam berkomunikasi yang efektif dengan 

stakeholder untuk membangun citra positif perusahaan. 

b. Menambah wawasan peneliti tentang menjalin hubungan yang baik 

dengan stakeholder guna diterapkan dalam dunia kerja yang nyata. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi PT Djarum penelitian ini dapat menjadi sebuah evaluasi 

kinerja Public Relations dalam meningkatkan corporate image 

melalui komunikasi dalam factory visit. 
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b. Penelitian ini dapat menjadi pandangan bagi divisi Public Relations 

yang dapat digunakan untuk membangun corporate image di 

perusahaan-perusahaan lain. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Sebelumnya 

Dalam membuat penelitian ini penulis merujuk oleh penelitian 

sebelumnya yaitu: Pertama, Trisupo (2011:92) dengan judul (Studi 

Deskriptif Kualitatif) Strategi Public Relations The Sunan Hotel 

dalam Membangun Corporate Image Tahun 2011, dalam 

penelitiannya disebutkan bahwa hotel melakukan upaya menbangun 

citra positif perusahaan melalui dua strategi Public Relations , yaitu 

strategi Public Relations eksternal dan strategi Public Relations 

internal yang meliputi arcivement motivations training, open 

management system dan media komunikasi internal. Sedangkan 

strategi Public Relations eksternal dikembangkan melalui dua cara 

yaitu strategi Public Relations yang frontal yaitu kreatif dan intervensi 

serta strategi Public Relations secara gerilya yaitu persuasif dan 

edukatif. 

Strategi hotel sebagai sebuah perusahaan layanan jasa 

membangun corporate image dengan cara meningkatkan kualitas 

manajemen, mempertahankan kualitas barang dan jasa, menjaga 

kesehatan keuangan, melakukan inovasi, melakukan investasi jangka 
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panjang, menarik, mengembangkan dan mempertahankan karyawan 

berprestasi dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan 

sosialnya. 

Kedua, Kadarwati (2011:48) dengan judul “Peran Public 

Relations Dalam Mempertahankan Citra Lembaga (Studi Deskriptif 

Kualitatif Peran Public Relations RSUD Dr Moewardi Surakarta 

Dalam Mempertahankan Citra Lembaga)”. Dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa corporate image yang harus diterapkan pada 

suatu perusahaan atau lembaga yang ditangani langsung oleh Public 

Relations dari perusahaan tersebut. “Public Relations mempunyai 

fungsi dan peran utama dalam sebuah lembaga sebagai ujung tombak 

dalam pembentukan Citra. Citra yang dibentuk hingga dapat melekat 

dihati khalayak tidaklah mudah dan dalam waktu yang singkat. Citra 

ini dibentuk secara perlahan dengan cara menjalin hubungan yang 

baik dengan konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik dan 

menghadirkan berbagai bentuk pelayanan unggulan yang menciptakan 

kepuasan konsumen. 

Upaya yang dilakukan oleh humas dalam membangun citra 

lembaga positif adalah melalui kegiatan menerbitkan leaflet kepada 

pasien RSDM, melakukan kerjasama dengan pihak luar, melakukan 

survey kepuasan pelanggan dan pelayanan pengaduan (kotak saran, 

surat pembaca, dan pengaduan via telepon). 
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2. Landasan Teori 

a.     Tantangan Public Relations di Era Globalisasi 

Menurut Cutlip, Public Relations adalah fungsi manajemen 

yang mengidentifikasi, membangun dan mempertahankan 

hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan 

berbagai publik yang menjadi penentu kesuksesan dan 

kegagalannya (Cutlip dalam Butterick, 2012:9). 

Sesuai dengan pengertian tersebut, 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 harus dibekali dengan keterampilan yang 

baik untuk berkomunikasi dengan publiknya. Menurut Moore 

(2005) komunikasi melibatkan tiga unsur yaitu pengirim 

(sender) media komunikasi dan penerima (receiver). Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi adalah pengiriman 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan melalui media 

tertentu dan diharapkan menghasilakan feedback (umpan balik). 

Berkomunikasi secara tepat dan terarah mampu membuat publik 
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menerima apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan. Pesan 

yang hendak disampaikan harus di persiapakan agar tidak 

melakukan kesalahan informasi yang disampaikan. 

Manusia bebas untuk mengakses informasi dari segala 

penjuru dunia melalui teknologi internet. Manusia dihubungan 

oleh internet seakan tanpa mengenal jarak dan waktu. Internet 

mampu mengubah dunia yang luas menjadi seakan-akan sempit. 

Teknologi yang semakin canggih mengharuskan manusia untuk 

masuk dan mengikuti perkembangan zaman.  

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 
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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. 

“Email has become the dominant form of communications 

both internally and externally. Email has virtually replaced 

internal print materials, such as newsletter written memos, 

and some face to face communicating. Externally, email has 

become the major meansof communicating news release, 

media alert, and other forms of media relations. Email also 

provides instant communications with costumers, investors, 

and variety of other targeted publics” (jerry dkk, 2007:5). 

 

Di era Globalisasi Public Relations dimudahkan dengan 

berbagai kemajuan tekhnologi yang bisa digunakan oleh 

perusahaan untuk berkomunikasi dengan publiknya tanpa 

bertemu secara langsung. Contohnya adalah menggunakan 

website resmi perusahaan yang dapat digunakan untuk 

mengkomunikasikan acara yang akan diadakan perusahaan 

maupun informasi company profile. Divisi Public Relations 

harus lebih sering up date informasi kepada publiknya agar 

publik juga mengetahui informasi dari perusahaan.   

”Many organizations have created internal internet to 

handle volumes of internal communications with employees 

and member. Some organizations also have created selected 

external internet to reach targeted external group such us 

investors, journalist, consumers and other”(Jerry dkk, 

2007:5). 
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Internet menjadi suatu kemudahan bagi Public Relations 

untuk lebih mendekatkan perusahaan kepada publiknya. 

Interaksi dengan publikpun semakin mudah dengan adanya 

internet, contohnya dengan menggunakan fasilitas chatting 

maupun comment yang ada pada website, perusahaan mampu 

berkomunikasi secara langsung dengan publiknya. 

Saluran informasi saat ini sedang berkembang dan terus 

membuka peluang baru untuk berkomunikasi dengan target 

audiens. Saat ini, banyak kesempatan emas yang terbuka 

sehingga dapat mengubah pola perekrutan tradisional yang 

selama ini dipakai oleh industri Public Relations. Kesempatan 

besar terbuka bagi para genarasi muda untuk mengembangkan 

Public Relations dengan strategi terbaru dengan memanfaatkan 

jejaring sosial (Butterick, 2012:241). 

Pemanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan Public 

Relations dirasa mampu untuk mempermudah menyebarkan 

informasi kepada publik. Informasi yang disampaikanpun dapat 

lebih cepat dan tepat sasaran serta biaya yang relatif terjangkau 

dibandingkan dengan menyebarkan informasi melalui media 

lainnya. Teknologi internet juga dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk merekrut karyawan dengan lebih mudah dan 

praktis tanpa menyita banyak waktu. 
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Public Relations di era globalisasi akan menjadi lebih 

penting keberadaanya bagi perusahaan mengingat semakin 

kompleksnya masalah-masalah yang sering dialami oleh suatu 

perusahaan. Masalah tersebut dapat berupa persaingan bisnis 

maupun tuntutan teknologi yang membuat manusia semakin 

kritis dalam menghadapi setiap permasalahan. 

b.     Pentingnya Coorporate Image Bagi Perusahaan. 

Menurut Moore, 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). 

Menurut Dewney citra perusahaan merupakan keseluruhan 

impresi mengenai perusahaan yang ada dalam benak konsumen 

(Nova, 2011:301). Citra perusahaan merupakan suatu keharusan 

yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yang menginginkan 

kejayaan pada perusahaannya. 

Membangun Corporate Image bukanlah pekerjaan yang 

mudah. 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 
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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. Berikut ini adalah model 

pembentukan citra: 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Model Pembentukan Citra Soleh Soemirat 

  Dalam skema pembentukan citra tersebut dapat di jelaskan 

pengunjung diberikan rangsangan berupa pesan yang disampaikan 

oleh Public Relations (stimulus). Penggunjung akan memiliki persepsi 

untuk menafsirkan apa yang telah diberikan oleh PT Djarum, setelah 

mendapatkan pengetahuan (kognisi), secara bersamaan pengunjung 

akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan pengunjung. 

Pengunjung merasa yakin dengan apa yang telah didapatkan (sikap) 

sehingga melakukan perbuatan sesuai dengan sikapnya tersebut 

(perilaku). PT Djarum tentunnya menginginkan perilaku positif bagi 

perusahaan dari pengunjungnya.  
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Public Relations digambarkan sebagai input-output. Proses 

dalam model ini adalah pembentukan citra sedangkan input 

adalah stimulus yang diberikan dan output adalah tanggapan 

atau perilaku tertentu. Citra itu sendiri digambarkan melalui 

persepsi-kognisi-motivasi-sikap (Soemirat dan Ardianto dalam 

Nova, 2011:304). 

Suatu perusahaan harus memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada semua publiknya agar citra positif perusahaan 

tersebut dapat terjaga, jika hal itu tidak dilakukan maka akan 

berdampak terhadap buruknya reputasi atau citra perusahaan 

tersebut. ”Companies must also ensure that their product and 

service appear reliable to consumers and other public audience. 

Failure to do so can result in eroded profitability and damaged 

reputations” (Melewar, 2008:214). 

Menurut Nova (2010:320-321) layanan yang di dapat oleh 

pelanggan harus meliputi lima hal, yakni: 

Pertama, Tangible yaitu design gedung, seragam karyawan, 

kebersihan, peralatan dan fasilitas fisik lainya. Seragam 

karyawan, kebersihan, peralatan dan fasilitas fisik lainya. 

Kedua, reliability yaitu dimensi yang mengukur kehandalan dari 

perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan 

janjinya. Ketiga, responsiveness, adalah sejauh mana perusahaan 
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tanggap terhadap keinginan pasar. Keempat, assurance, yaitu 

kemampuan perusahaan untu menanamkan nilai percaya dan 

keyakinan kepada pelanggannya. Kelima, empathy, yaitu 

bagaimana memperlakukan konsumen sebagai individu. 

Perusahaan yang memiliki citra positif memiki banyak 

keuntungan yang diantaranya adalah lebih mudah menjual 

saham yang dimilikinya (Jefkins, 1995:19) manfaat lainnya 

adalah perusahaan lebih dikenal dan diterima oleh publiknya. 

Pentingnya corporate image telah disebutkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Kadarwati (2011) dalam penelitiannya, 

Rublic Relations rumah sakit melakukan berbagai cara unuk 

membangun corporate image dengan public eksternalnya antara 

lain menerbitkan leaflet kepada pasien, melakukan kerjasama 

dengan pihak luar, melakukan survey kepuasan pelanggan dan 

pelayanan pengaduan (kotak saran, surat pembaca, dan 

pengaduan via telepon). 

Setiap perusahaan harus mempunyai citra yang baik 

dimasyarakat, dan citra itu sendiri dapat berperingkat baik, 

sedang dan buruk. Dampak peringkat citra yang  berlainan 

tersebut terhadap keberhasilan kegiatan bisnis dan pemasaran 

produk berlainan. Citra buruk melahirkan dampak yang negatif 
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bagi operasi bisnis perusahaan dan juga dapat melemahkan 

kemampuan perusahaan untuk bersaing (Nova, 2011:303). 

Membangun citra perusahaan menjadi hal yang penting 

dilakukan, karena citra perusahaan merupakan salah satu cara 

untuk menjaga kelangsungan bisnis sebuah perusahaan. Tidak 

ada perusahaan yang menginginkan citranya buruk dimata 

publiknya. Oleh karena itu, perusahaan harus membangun citra 

agar publiknya mengenal perusahaan tersebut sebagai 

perusahaan yang baik.   

c.     Factory Visit Sebagai Sarana Mengubah Persepsi Stakeholder 

Menurut Kotler, persepsi adalah sebuah proses dimana 

seseorang melakukan seleksi, mengorganisasi dan 

mengintrepretasi informasi-informasi yang masuk kedalam 

pikirannya menjadi sebuah gambar besar yang penuh arti 

(Kotler dalam Nova, 2011:297). 

Stakeholder yang dimiliki oleh PT Djarum dapat berupa 

internal maupun eksternal. Stakeholder internal meliputi 

karyawan, pimpinan, keluaga karyawan dll. Sedangkan 

stakeholder eksternal meliputi akademisi, masyarakat sekitar, 

pemerintah, pemasok dll. 



18 
 

Salah satu cara yang dapat digunakan oleh Public Relations 

dalam upaya membentuk persepsi yang positif di mata 

publiknya adalah melalui kegiatan factory visit. 

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 
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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. 

Pengunjung diajak oleh pihak perusahaan untuk melihat 

sekeliling pabrik. Perusahaan dapat berkomunikasi secara 

langsung dengan pengunjung untuk menjelaskan mengenai 

produknya dan berbagai hal yang berkaitan dengan perusahaan. 

Pengunjung dapat menilai seberapa sehatkan perusahaan 

tersebut dari segi kesejahteraan karyawan, produknya maupun, 

keuangannya.penilaian inilah yang mampu membentuk persepsi 

akan perusahaan tersebut dimata pengunjung. 

Public Relations tentu melakukan berbagai hal untuk 

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan demi kelancaran 

factory visit yang diharapkan. Persiapan itu diantaranya adalah 
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menyiapkan data-data yang mungkin ditanyakan oleh 

pengunjung serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para 

pengunjung mengenai perusahaan, sehingga Public Relations 

harus menguasai segala informasi tentang perusahaan.  

Factory visit yang efektif membutuhkan pengaturan dan 

administrasi, dengan pemandu yang terlatih, ceramah, atau 

diskusi kelompok dimana para pengunjung mendapat 

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendegarkan 

penjelasan mengenai operasi pabrik. Sikap para konsumen yang 

telah mengunjungi suatu pabrik dan telah mengetahui 

operasinya mungkin akan lebih menyenangkan (Moore, 

2005:519). 

Keuntungan lain yang dapat diambil oleh perusahaan 

melalui kegiatan factory visit adalah sebagai sarana untuk 

promosi dan mengenalkan produk baru oleh perusahaan kepada 

pengunjung. Factory visit merupakan media untuk beriklan yang 

lebih murah di banding dengan media yang lain. Perusahaan 

dapat langsung melakukan promosi produknya melalui 

pengunjung. 

Pengunjung yang merupakan stakeholder perusahaan akan 

senang jika mereka disambut dengan baik oleh perusahaan, 

sehingga memungkinkan untuk memberikan nilai positif 
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terhadap perusahaan tersebut. Setelah adanya kegiatan factory 

visit, perusahaan diharapkan mampu untuk menarik simpati dari 

stakeholernya, penegelolaan perusaahan yang baik akan 

mempengaruhi persepsi pengunjung. Perusahaan harus mampu 

memberikan kesan yang baik kepada pengunjung, sehingga citra 

positif perusahaanpun dapat diraih. 

d.     Kontroversi Perusahaan Rokok di Indonesia 

Rokok dikenal oleh masyarakat luas sebagai penyebab 

gangguan kesehatan terutama pernafasan. Namun, faktanya 

jumlah perokok aktif di Indonesia semakin meningkat setiap 

tahunnya. Bahkan Indonesia menempati urutan keempat 

pertumbuhan perokok aktif terbesar di dunia setelah China, 

Amerika dan Jepang (http://perokok.6te.net/?p=67 diakses 

tanggal 4 juli 2012 Pukul 18.25). 

Pemerintah sepertinya sulit mengatasi jumlah perokok yang 

justru semakin meningkat setiap tahunnya. Berbagai cara 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan laju 

pertumbuhan perokok, mulai dari peringatan akan bahaya rokok 

hingga iklan layanan kesehatan. Namun sepertinya usaha 

pemerintah belum menampakkan hasilnya. 

http://perokok.6te.net/?p=67
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Pemerintah mengaluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no 19 

tahun 2003 yang menyatakan bahwa rokok dilarang untuk 

beriklan pada media elektronik pada pukul 21.30 sampai dengan 

pukul 05.00 waktu setempat. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

anak dibawah 18 tahun untuk melihat iklan rokok tersebut. 

 

Rokok kembali menuai kontroversinya setelah MUI 

(Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram terhadap 

rokok pada tahun 2009. Pemerintah sebenarnya telah 

mengingatkan masyarakat akan bahaya rokok melalui himbauan 

yang tertera pada bungkus rokok. Pemerintah juga telah 

mengesahkan UU Kesehatan yang berkaitan dengan rokok pada 

tanggal 14 September 2009. Ayat 2 Pasal 113 UU Kesehatan itu 

berbunyi, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, 

cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat 

menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat 

sekelilingnya". 

(http://news.detik.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rok

ok-yang-terus-terbakar-kontroversi diakses tanggal 04 Juli 2012 

pukul 18.36). 

http://news.detik.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-yang-terus-terbakar-kontroversi
http://news.detik.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-yang-terus-terbakar-kontroversi
http://news.detik.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-yang-terus-terbakar-kontroversi
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Gencarnya kontroversi dalam memerangi rokok besar-

besaran telah dilakukan oleh berbagai lembaga di Indonesia 

mengharuskan perusahaan rokok melakukan berbagai cara agar 

tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Kontroversi yang sering 

muncul tidak membuat perusahaan rokok berhenti untuk 

mencari berbagai strategi untuk mendapat simpati masyarakat. 

Membangun image positif dinilai mampu untuk membuat 

persepsi masyarakat menjadi lebih baik. Perusahaan rokok 

seakan berlomba-lomba untuk membangun citra perusahaan 

menjadi baik dimata publiknya agar perusahaan mereka dapat 

diterima oleh masyarakat. Mereka rela mengeluarkan anggaran 

perusahaan yang tak sedikit untuk meraih citra positif. 

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu yang 

banyak digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya 

tersebut. 

Menurut Kotler, CSR adalah komitmen untuk memperbaiki 

kesejahteraan komunitas melalui praktik-praktik kebijaksanaan 

bisnis dan keterlibatan-keterlibatan dari sumber-sumber 

perusahaan (Poerwanto, 2010:18). Contoh pelaksanaan CSR 

adalah PT Djarum yang berhasil menyelenggarakan CSRnya 

melalui tiga pilar yaitu Bakti Olahraga, Bakti Lingkungan, dan 

Bakti Pendidikan. 
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Mereka tentu mempunyai maksud dan tujuan 

menyelenggarakan CSR. Tujuannya adalah mendapatkan 

simpati dari para stakeholdernya, sehingga citra positif 

perusahaanpun dapat dicapai. Perusahaan memang yang 

memiliki kewajiban untuk mengeluarkan CSR sebagai salah satu 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 

Pemerintah juga telah mengesahkan UU tentang kewajiban 

perusahaan melalui CSR pada UU PT No 40 Tahun 2007 Pasal 

74 ayat 1 disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di 

bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib 

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040

%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf diakses tanggal 05 Juli 

2012 pukul 06.49). 

Perusahaan rokok khususnya, perlu untuk membangun 

corporate image agar mampu bertahan meskipun banyak 

kontroversi yang sering bermunculan di masyarakat. 

 

 

 

 

 

http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf
http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf
http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf
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F. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran 

 

PT Djarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar 

di Indonesia. PT Djarum memiliki divisi khusus Public 

Relations yang bertanggung jawab atas stakeholder perusahaan. 

Stakeholder PT Djarum meliputi pihak internal maupun 

eksternal. Pihak internal adalah pihak dalam perusahaan yaitu 

karyawan, keluarga karyawan, pemegang saham dan 
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sebagainya. Sedangkan pihak internal meliputi konsumen, 

pedagang, masyarakat dan sebagainya. 

Sebagai salah satu perusahaan rokok terbesar PT Djarum 

sering mendapat kunjungan dari stakeholder (Factory Visit) 

untuk proses pembelajaran maupun kunjungan dari pemerintah 

untuk melakukan pemeriksaan pabrik. Pengunjung yang berasal 

dari kalangan yang berbeda-beda. Sebagian besar pengunjung 

berasal dari mahasiswa maupun pelajar yang datang untuk 

mempelajari proses pembuatan rokok. 

Dalam kegiatan factory visit, pengunjung dilayani oleh 

pihak PT Djarum yakni divisi Corporate Affairs yang 

bertanggung jawab atas factory visit. Pengunjung diberikan 

presentasi company profile untuk penjelasan tentang diskripsi 

perusahaan. Pengunjung juga diajak ke pabrik pembutan rokok 

dan beberapa program Coorporate Social Responsibility (CSR). 

Setelah kegiatan factory visit diharapkan pengunjung 

merasa puas dengan pelayanan dari PT Djarum, sehingga 

membentuk asumsi pengunjung tentang perusahaan. Ketika 

asumsi pengunjung baik terhadap perusahaan maka citra positif 

dapat diraih oleh perusahaan yang menjadi tujuan utamannya 

dari kegiatan ini. 
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G. Metode Penelitian  

a. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian akan difokuskan di PT Djarum Kudus yang beralamat 

di Jl. Jend.A. Yani 28, Kudus dan beberapa bagian pabrik yang 

menjadi tujan khusus dari tamu perusahaan untuk melakukan factory 

visit. Peneliti akan dibantu Corporate Affairs yang merupakan divisi 

khusus dari PT Djarum Kudus dalam menerima kedatangan tamu 

perusahaan. 

Waktu penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan, 

yakni bulan September 2012.  

b.  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan ,dll., secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

Deskriptif kualitatif berusaha memahami dan menggambarkan 

fenomena yang terjadi pada subyek yang menjadi obyek penelitian 
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untuk mengungkap segala permasalahan yang mungkin ditimbulkan 

dari subyek penalitian tersebut. 

PT Djarum memiliki salah satu kegiatan yang menjadi 

penghubung komunikasi dengan para stakeholernya melalui factory 

visit. Peneliti tertarik untuk melakukan riset tentang factory visit 

karena ingin mengetahui apa saja yang dikomunikasikan oleh divisi 

Public Relationsnya untuk membangun corporate image.  

Menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan 

metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 

rumusan masalah. Peneliti menggunakan jenis penelitian ini untuk 

mengetahui strategi yang digunakan oleh PT Djarum untuk 

membangun corporate image melalui factory visit. 

c. Sumber Data 

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). 

Sumber berupa kata-kata dapat diperoleh dengan cara 

wawancara dengan orang yang dianggap berkaitan erat dengan apa 

yang akan diteliti. Wawancara akan dilakukan terhadap Bapak Teguh 

Waspada yang merupakan Officer di Corporate affairs PT Djarum 
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Kudus. Bapak Teguh dinilai mampu untuk menjadi sumber informasi, 

karena telah mengabdikan dirinya di PT Djarum selama 36 tahun, 

sehingga sudah mengetahui seluk-beluk PT Djarum terutama dalam 

kegiatan factory visit. Wawancara juga akan dilakukan kepada 

pengunjung perusahaan yang merupakan pihak yang terkait dalam 

factory visit. 

Sumber tertulis dikatakan sebagai sumber kedua. Dilihat dari 

sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan 

dokumen resmi (Moleong, 2007:159). 

Sumber arsip merupakan sumber yang didapat di PT Djarum. 

Sumber arsip dapat berupa data-data yang dimiliki oleh PT Djarum 

terkait kegiatan Factory visit. Dokumen pribadi dapat berupa foto 

yang diambil secara pribadi, sedangkan dokumen resmi diperoleh 

secara resmi dari PT Djarum, dapat berupa release yang diterbitkan 

oleh PT Djarum. 

Sumber tertulis merupakan sumber tambahan untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah. Peneliti dapat memanfaaatkan 

sumber tertulis untuk menambah referensi dan pengetahuan tetang apa 

yang ingin diteliti. 

Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut 

selanjutnya akan di analisis hingga menemukan jawaban atas apa yang 
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hendak diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam 

penelitian ini bersumber dari divisi Corporate Affairs PT Djarum dan 

beberapa tamu yang datang berkunjung ke perusahaan/ factory visit. 

d.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data untuk mendapatkan data yang terdiri dari dua jenis data, yaitu: 

1.     Data primer yaitu data pokok yang harus dicari melalui sumber-

sumber yang terpercaya atau langsung dari sumbernya. 

Teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer 

adalah menggunakan beberapa teknik, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang 

yang berharap mendapatkan informasi dan informan 

seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting 

tentang suatu objek (Berger dalam Krisyantono, 2010:100). 

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk 

mendapatkan data dari berbagai informan yang dianggap 

penting untuk proses penelitian. Informan yang menjadi 

sumber informasi penting adalah devisi Public Affair, 

wawancara akan dilakukan terhadap Bapak Teguh Waspada 

yang merupakan Officer di Corporate affairs PT Djarum 

Kudus. Bapak Teguh dinilai mampu untuk menjadi sumber 
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informasi, karena telah mengabdikan dirinya di PT Djarum 

selama 36 tahun, sehingga sudah mengetahui seluk-beluk 

PT Djarum terutama dalam menangani factory visit. 

Wawancara juga akan dilakukan kepada pengunjung 

perusahaan yang merupakan pihak yang terkait dalam 

factory visit. Hasil kemudian dicantumkan dalam penelitian 

sebagai sumber utama dari penelitian deskriptif kualitatif. 

Wawancara merupakan sumber data yang penting dalam 

penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara untuk mengumpulkan data-data yang bersifat 

primer.  

b. Observasi 

Peneliti menggunakan teknik observasi untuk memperoleh 

data. Observasi merupakan menghimpun data dan informasi 

melalui pengamatan atau observasi dilakukan dengan 

memperhatikan/ melihat dan/ atau mendengarkan orang atau 

peristiwa. Hasilnya yang telah terungkap selanjutnya dicatat 

(Sutama, 2012:92). Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. 

Observasi merupakan interaksi dan percakapan yang terjadi 

antara subyek yang diriset, berupa perilaku verbal maupun 

non verbal (Kriyantono, 2010:210-211). 
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Peneliti akan melakukan observasi pada divisi Corporate 

affairs yang bertanggung jawab dalam kegiatan factory 

visit. Peneliti akan bersama dengan divisi Corporate 

Affairsikut serta dalam mendampingi penjunjung. Sehingga 

peneliti mengetahui bagaimana kegiatan factory visit 

dilakukan dalam setiap tahapannya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi juga menjadi pilihan peneliti untuk 

menghimpun data untuk proses penelitian. Dokumen sudah 

lama digunakan dalam proses penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data 

yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

untuk meramalkan (Moleong, 2007:217). 

Dokumentasi merupakan data-data yang dapat diperoleh 

oleh peneliti dari PT Djarum. Dokumentasi berisi foto-foto 

yang diambil dalam kegiatan factory visit. 

2.     Data sekunder yaitu data yang berasal data kepustakaan. Dapat 

berupa buku-buku, majalah maupun jurnal ilmiah. 

Buku yang digunakan memuat hal-hal yang terkait dalam 

penelitian. Majalah dapat berupa majalah yang diterbitkan oleh 

PT Djarum mengenai factory visit. Sedangkan jurnal ilmiah 

digunakan untuk menambah pengetahuan penulis tentang 
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penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan penelitian 

yang akan diteliti. 

3.     Teknik penetapan informan 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan purposive sampling 

dalam menetapkan informan untuk mencari informasi tentang 

penelitian. 

Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar 

kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. 

Sedangkan orang-orang dalam populasi yang yang tidak sesuai 

yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel 

(Kriyantono, 2010:158). 

Peneliti menggunakan purposive sampling karena teknik ini 

dinilai paling tepat dalam dalam penelitian deskriptif kualitatif. 

Peneliti akan mengambil informan dari orang yang dinilai 

mampu untuk memberikan informasi yang diharapkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan dari peneliti, memiliki 

peran penting dalam masalah yang ingin diteliti. Berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan oleh peneliti untuk informan dalam hal 

ini maka peneliti menetapkan satu infornan dari PT Djarum 

Bapak Teguh Waspada selaku penanggung jawab factory visit 

dan beberapa pengunjung. 
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e. Validitas data 

Dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi 

untuk mengecek kesahihan data. Teknik triangulasi yaitu menganalisis 

jawaban subyek dengan data empiris (sumber data-data lain yang ada). 

Peneliti mengunakan triangulasi sumber untuk mengetahui 

kesahihan data. Triangulasi data adalah membandingkan informasi 

yang diterima dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan apa yang 

terjadi sebenarnya pada hasil pengamatan. Setelah peneliti 

menghimpun jawaban dari sumber informasi, selanjutkan peneliti 

akan membandingkan hasil wawancara dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

f. Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan analisis data dari Newman 

(2000:421-423). Newman membagi teknik analisis data wawancara 

menjadi tiga tahapan yaitu: 

Pertama, open coding yaitu tahapan pertama setelah data 

terkumpul, dengan cara memberi label atau kode.yang selanjutnya 

digolongkan menjadi beberapa kategori. Open coding memberikan 

gambaran dari sisi yang dalam pada sebuah data. 
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Kedua, axial coding yaitu tahapan kedua setelah data 

selesai dikumpulkan. Selama axial coding peneliti mulai dengan 

mengorganisasi inisial kode atau mempersiapkan konsep. 

Ketiga, selective coding yaitu peneliti sudah siap dengan 

tahap terakhir pada pengolahan data mengidentifiksasi tema utama 

dari penelitian.  

Analisis data observasi dan dokumentasi penulis 

menggunakan skema Miles dan Huberman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Skema model Miles dan Huberman 

1. Pengumpulan data  

 Peneliti sudah melakukan wawancara, observasi dan lain 

sebagainya dan hasil dari aktivitas tersebut adalah data. Peneliti 
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melakukan proses pengumpulan data yang cukup untuk diproses 

dan dianalisis. 

2. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu 

bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, 

observasi dansebagainya dapat diubah menjadi bentuk tulisan 

sesuai dengan formatnya masing-masing. 

3. Display data 

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang 

sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur 

tema yang jelas kedalam suatu matriks katagorisasi sesuai 

dengan tema-tema yang telah dikelompokkan dan dikategorikan. 

Serta memecah tema tersebut kedalam bentuk yang lebih 

kongkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang 

diakhiri dengan pemberian kode.  

4. Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses 

rangkaian analisis kualitatif yang disampaikan oleh Milies & 
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Huberman. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjurus 

pada jawaban dari pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan 

mengungkapkan hasil dari penemuan. 


