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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indira Abidin, Managing Director PR Fortune mengatakan bahwa dunia 

bisnis semakin kompetitif dan dinamis, masyarakat semakin pintar untuk memilih 

maka public relations menjadi tonggak perusahaan untuk membangun 

kepercayaan, pemahaman dan kedekatan dengan masyarakat, melalui komunikasi 

yang dirancang strategis.
1
 The (UK) Chatered Institute of Public Relations (CIPR) 

pernah menyatakan bahwa kegiatan public relations (PR) pada dasarnya 

berhubungan dengan reputasi. Yaitu apa yang kita katakan, kita lakukan dan pihak 

lain katakan tentang kita. Reputasi inilah yang akan menjadi penentu jalannya 

bisnis sebuah perusahaan (Newsom dkk, 2012 : 2). 

Perkembangan dunia bisnis menuntut PR untuk berperan strategis dan 

membuat program-program PR untuk menciptakan reputasi yang baik di mata 

masyarakat dan melancarkan aktivitas perusahaan. Pada satu titik, reputasi 

menjadi satu-satunya penentu akankah perusahaan dapat terus berjalan atau malah 

sebaliknya, collapsed.  

Salah satu kegiatan utama PR yang kritikal menyangkut reputasi 

perusahaan adalah media relations. Media relations dapat diartikan bagian dari 

                                                           
1 “Kenapa PR Semakin Penting”, 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/26/15360634/Kenapa.PR.Semakin.Penti

ng, diakses pada tanggal 13 Maret 2013. 
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PR eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan publiknya, untuk 

mencapai tujuan organisasi (Iriantara, 2008 : 32). 

Media merupakan faktor penting dalam membentuk reputasi perusahaan. 

Media menganggap dirinya sebagai watchdog dan berkewajiban untuk 

menceritakan kebenaran kepada masyarakat, terkait dengan hal-hal yang menjadi 

perhatian masyarakat. Oleh karena itu, media akan memberitakan segala hal yang 

menurut mereka penting mengenai perusahaan, baik itu bersifat baik atau buruk. 

Untuk itulah kegiatan media relations dibuat, yaitu melalui kegiatan yang 

membangun hubungan yang baik dengan media, perusahaan dapat membangun 

citra yang positif. 

Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat mengalami krisis bila tidak 

memiliki hubungan yang baik dengan media. Salah satu pepatah lama mengatakan 

bahwa bagi media, ‘bad news is a good news’.  Maksudnya adalah bila 

perusahaan mengalami gangguan atau mendapat keluhan dari masyarakat, maka 

media dengan ‘senang hati’ dapat menjadikannya berita. Dan dalam kebanyakan 

kasus, hal ini dapat memperburuk situasi. Apalagi bila perusahaan berhadapan 

dengan media yang tidak menyukainya, permasalahan bisa menjadi tambah buruk 

dan fakta dapat diputar-balikan atau di atur menurut kepentingan. 

Dari penjelasan di atas memproyeksikan betapa PR dari suatu organisasi 

atau perusahaan membutuhkan media. Namun begitu juga sebaliknya. Bahkan 

dalam buku Media Relations: Konsep, Strategi & Aplikasi karya Rini Darmastuti 

dijelaskan tentang hubungan antara PR dengan media massa yang ditinjau dari 
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perspektif PR. Dari perspektif tersebut, PR menyatakan diri berperan penting 

dalam terselesaikannya pekerjaan media massa, dikarenakan media mendapatkan 

segala informasi yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan yang mereka 

butuhkan dari PR. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa PR adalah corong dari 

organisasi tempatnya bekerja (2012 : 17).  

Di sini juga dikatakan bahwa PR adalah mediator antara wartawan dengan 

narasumber perusahaan, di mana PR-lah yang menjadi penghubung ketika 

wartawan ingin berhubungan atau mendapatkan informasi dari narasumber di 

perusahaan. Beberapa fakta dipaparkan demi menunjang argumen ini, di 

antaranya (2012 : 17-18): 

a) 43,8% Public Relations memberikan prasangka personal terhadap 

reporter 

b) 31,1% Public Relations memberikan prasangka terhadap tulisan, 

majalah, dan lain-lain ketika suatu pemberitaan dari kasus-kasus 

besar itu tidak dapat dipercaya 

Dari berbagai fakta dan perspektif di atas, dapat dilihat pentingnya 

mengelola hubungan dengan media, yaitu bukan agar media dapat memanipulasi 

berita baik bagi perusahaan atau agar PR dapat mengontrol pemberitaan di media, 

namun agar terbukanya jalur komunikasi yang  fair antara perusahaan dengan 

media, yang pada dasarnya saling membutuhkan. 

Kegiatan media relations yang dilakukan oleh perusahaan idealnya tidak 

hanya didasarkan pada keuntungan semata. Meski pada kenyataannya dengan 

terjalinnya hubungan baik dengan media membawa berbagai keuntungan bagi 
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perusahaan, di mana media masa kini cukup kritis dalam menghadapi perusahaan. 

Media-media utama dan kredibel di Indonesia memiliki banyak kriteria dan latar 

belakang yang mempengaruhi proses pembuatan berita. Dalam menanggapi hal 

ini, dibutuhkan sikap PR untuk proaktif memahami kriteria dan sifat media 

tersebut.  

Selain menjalankan bisnis dengan baik dan jujur, perusahaan juga 

diharapkan membina hubungan baik dengan para publiknya. PR membutuhkan 

media sebagai perantara dalam berhubungan dengan publik. PR memberi materi 

yang ingin disampaikan kepada publik kepada media untuk dibuat menjadi berita. 

Sebaliknya, publik menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada perusahaan 

melalui media. Dengan membangun dan menjalin hubungan baik dengan media, 

perusahaan secara tidak langsung memproyeksikan citra baik dirinya.  

PR membutuhkan media untuk membuat pemberitaan yang positif, 

sedangkan media juga membutuhkan bahan berita. Melalui hubungan baik yang 

terjalin antara keduanya, maka pekerjaan masing-masing tentunya menjadi lebih 

mudah. Oleh karena itu, PR di perusahaan harus membuat strategi dalam bentuk 

program-program media relations. 

Semakin besar suatu perusahaan, semakin penting bagi perusahaan 

tersebut untuk menjalankan media relations dan semakin engaged dengan media. 

Salah satu perusahaan besar di Indonesia yang melaksanakan media relations 

dengan baik adalah PT Astra International Tbk. Peneliti mengetahui hal ini karena 

berkesempatan melaksanakan praktek kerja magang di perusahaan tersebut.  

Kegiatan Media..., Brigietta Putri Kasih Chrisselia, FIKOM UMN, 2014



PT Astra International Tbk bergerak dalam enam lini bisnis dan memiliki 

163 anak perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keenam lini bisnis 

tersebut antara lain: otomotif, jasa keuangan, alat berat  dan energi, agribisnis, 

teknologi informasi, serta infrastruktur dan logistik. PT Astra International Tbk 

sebagai induk perusahaan harus memperhatikan keseluruh anak perusahaannya 

dalam membuat program-program PR termasuk media relations dan berlaku 

sebagai perwakilan dari seluruh perusahaan.  

PT Astra International Tbk terbukti sebagai salah satu holding company 

terbaik di Asia dengan memenangkan penghargaan untuk kategori Best Managed 

Company dalam ajang Asia’s Best Companies 2012. Astra telah memenangkan 

penghargaan yang sama sebanyak sembilan kali pada tahun 2001, 2003, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Pada ajang yang sama di tahun 2012 

pula, Astra turut memenangkan penghargaan Best Corporate Governance dan 

Best Corporate Social Responsiblity, serta menempati posisi kedua pada kategori 

Best Investor Relations, Most Committed to a Strong Dividend Policy dan Best 

CEO yang diraih oleh Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono 

Sugiarto.
2
 Selain itu, Astra juga mendapatkan penghargaan Wealth Added Creator 

Award 2012 sebagai perusahaan yang menempati peringkat terbaik untuk kategori 

Indonesia The Best Public Companies Based on Wealth Added Index (WAI) 

untuk seluruh kategori dan ASEAN The Best Public Companies Based on WAI 

2012 yang diselenggarakan konsultan bisnis internasional Stern & Co bersama 

Majalah SWA, bulan Juni 2012 lalu. 

                                                           
2
 Okezone.com, Aditya Maulana, “Astra International Raih Tujuh Penghargaan di Asia’s Best 

Companies 2012”, 10 Juli 2012, diakses pada tanggal 23 April 2013 pk. 23.00 WIB. 
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Penghargaan terbaru yang diraih Astra pada tahun 2013 ini semakin 

menunjukkan integrasi dan performa Astra dalam bisnisnya, sekaligus menjadi 

bukti reputasi Astra di mata masyarakat. Penghargaan yang dimaksud adalah 

peringkat pertama The Best 20 of Most Admired Companies in Indonesia sebagai 

The First Winner in Cross-Sector Industry pada acara Fortune Indonesia Most 

Admired Companies 2013. Selain itu Astra juga meraih penghargaan sebagai The 

First Winner in Multi Industry, sementara tiga anak perusahaan lainnya juga 

meraih penghargaan seperti PT Astra Otoparts Tbk meraih The Second Winner in 

Multi Industry, PT Astra Agro Lestari Tbk meraih The First Winner in 

Agriculture Industry dan PT United Tractors Tbk meraih The First Winner in 

Trading and Services Industry.
3
 

Meski merupakan leading company yang telah berdiri lama di Indonesia, 

Astra tetap memiliki saingan yang sangat kompetitif. Oleh karena itu dibutuhkan 

program PR yang strategis untuk membantu bisnis tetap berjalan dengan lancar, 

termasuk dari sisi program media relations. Astra juga menerima penghargaan 

Best PR Manager 2012 dari majalah Marketing Mix bagi Yulian Warman, selaku 

Head of Public Relations Division PT Astra International Tbk, yang menguatkan 

pernyataan sebelumnya. Karenanya, melalui penelitian ini, penulis berharap dapat  

mengungkapkan program-program dan kegiatan media relations apa saja yang 

telah dilaksanakan oleh Astra selama tahun 2012 kemarin.  

 

  

                                                           
3
 http://www.astra.co.id/index.php/media_room/press_release/124, ‘Astra dan Tiga Anak 

Usahanya Raih Indonesia Most Admired Companies 2013’, diakses pada tanggal 4 Mei 2013. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana kegiatan 

media relations yang dilakukan oleh PT Astra International dalam 

mempertahankan citra positif di kalangan media? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

 untuk mengetahui kegiatan media relations PT Astra International 

dalam mempertahankan citra positif di kalangan media. 

 untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam praktik media 

relations di PT Astra International. 

 

1.4 Signifikansi Penelitian  

1.4.1 Signifikansi Akademik 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih dalam bentuk 

kegiatan media relations yang dilakukan oleh perusahaan besar di masa 

kini. Juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Signifikansi Praktis 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberi masukan bagi 

perusahaan lainnya dalam menerapkan kegiatan media relations. Juga 

menjadi masukan bagi perusahaan yang menjadi subjek penelitian.  
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