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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jasa angkutan udara memiliki peran yang sangat penting di dunia, termasuk 

di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada sisi angkutan 

udara, selama kuartal I pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah 

penumpang angkutan udara domestik sebesar 20,35% dari periode yang 

sama tahun lalu (www.bps.go.id). Peningkatan minat masyarakat 

menggunakan jasa angkutan udara ini didukung oleh membaiknya kondisi 

perekonomian nasional. Di sisi lain, masyarakat pun sudah tidak lagi 

resisten menggunakan moda transportasi udara. Faktor lain, banyak 

Bandara yang dikembangkan, terutama pada terminal penumpang dan 

landasan pacu. Ditambah lagi, banyak maskapai membuka rute-rute baru 

pada awal tahun ini.  

Kebutuhan ini kemudian merangsang tumbuhnya perusahaan- 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi udara khususnya 

dalam pengelolaan Bandara. Dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara Indonesia, Kementrian Perhubungan pada saat ini 

mengelola kurang lebih 211 bandar udara yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. Selain itu, terdapat 26 bandar udara yang dikelola oleh BUMN. 

Sehingga total Bandar udara yang ada di Indonesia mencapai 237 bandar 

udara yang dikelola oleh BUMN, otoritas setempat, dan Unit Penyelenggara 

Bandar Udara (UPBU) di bawah Kementrian Perhubungan 
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(www.dephub.go.id). Perusahaan BUMN yang dimaksud adalah PT 

Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II. 

PT Angkasa Pura I atau dikenal juga dengan Angkasa Pura Airports 

sebagai pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di 

Indonesia bermula sejak tahun 1962. Kemudian pada tanggal 15 November 

1962 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 1962 tentang 

Pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran. Tugas 

pokoknya adalah untuk mengelola dan mengusahakan Pelabuhan Udara 

Kemayoran di Jakarta yang saat itu merupakan satu-satunya bandar udara 

internasional yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri selain 

penerbangan domestik.  

Secara bertahap, Pelabuhan Udara Ngurah Rai (Bali), Halim 

Perdanakusumah (Jakarta), Polonia (Medan), Juanda (Surabaya), 

Sepinggan (Balikpapan), dan Sultan Hasanuddin (Ujungpandang), 

kemudian berada dalam pengelolaan PN Angkasa Pura. Berdasarkan PP 

Nomor 37 tahun 1974, status badan hukum perusahaan diubah menjadi 

Perusahaan Umum (Perum). Dalam rangka pembagian wilayah pengelolaan 

bandar udara, berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1987 tanggal 19 Mei 1987, 

nama Perum Angkasa Pura diubah menjadi Perusahaan Umum Angkasa 

Pura I, hal ini sejalan dengan dibentuknya Perum Angkasa Pura II yang 

secara khusus bertugas untuk mengelola Bandar Udara Soekarno-Hatta dan 

Bandar Udara Halim Perdanakusuma.  
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Saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola tigas belas Bandara di 

kawasan tengah dan timur Indonesia, yaitu: Bandara I Gusti Ngurah Rai 

(Denpasar), Bandara Juanda (Surabaya), Bandara Sultan Hasanuddin 

(Makassar), Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan 

(Balikpapan), Bandara Frans Kaisiepo (Biak), Bandara Sam Ratulangi 

(Manado), Bandara Syamsudin Noor (Banjarmasin), Bandara Ahmad Yani 

(Semarang), Bandara Adisutjipto (Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo 

(Surakarta), Bandara Internasional Lombok (Lombok Tengah), Bandara 

Pattimura (Ambon) Bandara El Tari (Kupang). Selain itu, Angkasa Pura 

Airports juga memiliki Ngurah Rai Commercial Strategic Business Unit 

(SBU) dan lima anak perusahaan, yaitu PT Angkasa Pura Logistik, PT 

Angkasa Pura Properti, PT Angkasa Pura Suport, PT Angkasa Pura Hotel, 

dan PT Angkasa Pura Retail.  

PT Angkasa Pura II merupakan perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di lingkungan dapartemen perhubungan yang bergerak 

dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa 

terkait bandar udara di wilayah Indonesia Barat. Berdirinya PT Angkasa 

Pura II bertujuan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan dalam 

bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara dengan 

mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki dan 

penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut diharapkan 

agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dan 
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kepercayaan masyarakat.  

PT Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah 

Repubilk Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan 

Pelabuhan Udara Jakarta – Cengkareng yang kini berubah nama menjadi 

Bandara Internasional Soekarno Hatta serta Bandara Halim Perdana kusuma 

sejak 13 Agustus 1984. PT Angkasa Pura II mengelola sebanyak 13 Bandara 

yakni Soekarno-Hatta (Jakarta), Halim Perdanakusuma (Jakarta), 

Kualanamu (Medan), Supadio (Pontianak), Minangkabau (Padang), Sultan 

Mahmud Badaruddin II (Palembang), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), 

Husein Sastranegara (Bandung), Sultan Iskandarmuda (Banda Aceh), Raja 

Haji Fisabilillah (Tanjungpinang), Sultan Thaha (Jambi), Depati Amir 

(Pangkal Pinang) dan Silangit (Tapanuli Utara).  

Dengan perkembangan dunia bisnis, setiap perusahaan 

membutuhkan dukungan publikasi dari setiap media massa dalam menjalin 

komunikasi dan relasi dengan stakeholders. Dukungan tersebut tentunya 

membutuhkan peran Public Relations guna mendapatkan publisitas 

sehingga dapat membangun awareness dan membentuk citra yang positif di 

mata publik. Public Relations memiliki peran yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Public Relations memiliki tugas untuk menciptakan atau 

mempertahankan citra positif dihadapan publik. Dalam menciptakan 

ataupun mempertahankan citra yang positif bagi perusahaan dapat 

dilakukan dengan menanamkan kepercayaan kepada para stakeholders, 
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yaitu publik internal maupun publik eksternalnya.  

Seorang Public Relations mempunyai tugas besar dalam 

menentukan saluran yang tepat dalam mencapai target publiknya. Banyak 

saluran komunikasi yang digunakan dan menjadi bagian yang umum untuk 

seorang Public Relations dalam menjalakan pekerjaanya, namum yang 

paling penting dan umum adalah media massa. Public Relations dan media 

massa tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya saling membutuhkan 

dalam membentuk sinergi yang positif. Public Relations menjadi sumber 

berita dan media massa menjadi sarana publisitas bagi Public Relations  

agar perusahaan nya lebih dikenal oleh publik dan masyarakat.  

Dukungan media dalam hal ini sangat penting maka dari itu PT 

Angkasa Pura II menggunakan jasa Public Relations untuk membina 

hubungan dengan media. Tugas Public Relations adalah untuk menjalin 

hubungan baik dengan media sehingga berita terkait PT Angkasa Pura II 

dapat terpublikasi secara terus menerus. 

(Cutlip, Center & Broom, 2013, h. 4). Public Relations adalah fungsi 

manajemen yang menilai sikap-sikap publik mengidentifikasi kebijakan-

kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar 

kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh 

pengertian dan pengakuan publik. Bagi seorang Public Relations, 

pemberitaan buruk dari media mengenai perusahaannya menjadi terpaan 

besar. Selain itu pemberitaan yang buruk dapat mengakibatkan 
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memburuknya hubungan dengan wartawan dan redaksi media yang 

bersangkutan. Oleh karena itu membangun hubungan baik dengan media 

sangat penting bagi seorang Public Relations dalam melaksanakan 

tugasnya. Untuk kelancaran berinteraksi dengan media maka seorang 

Public Relations harus dapat membangun hubungan baik dan media.  

(Yosal Iriantara, 2011, h. 32) bahwa Media Relations merupakan 

bagian dari kegiatan eksternal Public Relations yang membina dan 

mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai sarana 

komunikasi antara organisasi dan publik nya untuk mencapai tujuan 

organisasi. Perusahaan / organisasi menggunakan media massa sebagai 

media untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada publik. Adanya 

media massa informasi mudah disebarluaskan dengan cepat kepada publik. 

Melalui media relations, Public Relations dapat membentuk opini positif 

dari masyarakat. Media massa menjadi sarana yang cepat dan mudah untuk 

menjangkau khalayak.  

Dalam dunia organisasi hubungan dengan media merupakan 

aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu maupun pada profesi Public 

Relations. Suatu organisasi untuk menciptakan pengertian dan membangun 

hubungan baik dengan media massa bertujuan untuk pencapaian publikasi 

organisasi yang maksimal. Pada akhirnya dapat menciptakan keuntungan 

bagi kedua belah pihak baik itu dari perusahaan ataupun dari media itu 

sendiri.  
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Keberhasilan perusahaan PT Angkasa Pura II dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat tidak terlepas dari peran Public Relations 

dalam menjalin kerjasama dan membangun hubungan baik melalui 

komunikasi timbal balik dengan publiknya. Perusahaan melakukan 

pendekatan melalui media agar dapat mengenal lebih jauh keinginan dan 

kebutuhan publiknya serta berupaya dalam mempublikasikan informasi 

mengenai kebijakan organisasi kepada khalayak melalui sarana media yang 

ada.  

Namun, dilansir dari media news.detik.com sudah sekitar sepuluh 

tahun terakhir kepadatan Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng yang telah 

menimbulkan keresahan publik terkait kepadatan lalu lintas penerbangan 

dan Terminal. Menyadari hal tersebut, kemudian PT Angkasa Pura II telah 

merancang pengembangan Terminal 3 Ultimate . Terminal 3 Ultimate  yang 

kemudian telah dibangun dengan investasi sekitar Rp.5,2 Triliun dan 

memiliki kapasitas 25 juta pax / tahun menjadikannya Terminal terbesar dan 

yang paling modern di Indonesia (www.detik.com) Terminal 3 Ultimate 

dikhususkan untuk melayani penerbangan domestik dan Internasional 

maskapai Garuda Indonesia dan Skyteam.  

PT Angkasa Pura II melakukan soft launching / pre opening 

Terminal 3 Ultimate pada 9 Agustus 2016. Dalam pembukaanya, tentu tidak 

terlepas dari berbagai macam kendala, seperti tertundanya beberapa 

penerbangan, ketersidaan kursi di boarding room hingga terjadi kebocoran. 
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Pada saat hujan deras beberapa waktu yang lalu. Masih banyaknya terdapat 

kekurangan pada saat soft opening merupakan hal yang sudah sepatutnya 

dimaklumi. Semua fasilitas yang masih baru tentunya memiliki kekurangan 

dan kelebihan, dalam hal inilah dinamakan dengan uji coba atau soft 

opening dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang 

sudah cukup memadai. 

Membangun dan menjaga hubungan baik antara Public Relations 

dengan media bukanlah merupakan suatu hal yang mudah. Public Relations 

sangat berkaitan erat dengan citra perusahaan yang ditentukan oleh konten 

media yang dimuatnya. Pendekatan hubungan melalui media yang baik dan 

efektif menjadikan suatu indikator tersendiri bagi perusahaan untuk 

menentukan keberhasilannya dalam membangun komunikasi dengan 

publik.  

Seperti yang dikemukakan oleh Yosal Iriantara (2004, h. 76-77) bila 

suatu organisasi memiliki komitmen besar dalam menjaga reputasi sebagai 

aset amat berharga miliknya, maka bagian PR tentunya harus mewujudkan 

komitmen tersebut dalam program / kegiatannya. Bila organisasi sudah 

menetapkan strategi yang akan dijalankan untuk menjaga reputasi tersebut, 

maka tugas PR tentu harus mengembangkan strategi untuk menjaga reputasi 

sesuai dengan bidang kerja dan menjadi tanggung jawab dari PR.  

Berdasarkan uraian di atas, maka Public Relations  PT Angkasa Pura 

II berperan aktif dalam membangun dan menjaga hubungan yang baik 
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secara terus menerus dengan media. Dengan melakukan kegiatan media 

relations yang baik, dapat mewujudkan publikasi yang baik, serta dapat 

menciptakan kebutuhan media terhadap informasi dan kebutuhan PR dalam 

pemberitaan akan sama-sama tercapai.  

Bagi PT Angkasa Pura II menjalankan hubungan baik dengan media 

dianggap penting karena untuk mendapatkan publisitas dan citra yang baik 

dimata publik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian 

mengenai Implementasi media relations PT Angkasa Pura II dalam soft 

launching Terminal 3 Ultimate 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

sebagai berikut; bagaimana Implementasi media relations PT Angkasa Pura 

II dalam soft launching Terminal 3 Ultimate  

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi media relations PT Angkasa Pura II dalam soft 

launching Terminal 3 Ultimate. 

1.4  Kegunaan Penelitian 	

1.4.1. Kegunaan Akademis 	

	Secara akademis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi 
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pengembangan Ilmu Komunikasi terutama kajian-kajian penelitian yang 

berhubungan dengan menjaga hubungan baik dengan media disebuah 

perusahaan terbuka maupun perusahaan yang menjalankan usahanya 

dibidang jasa transportasi berdasarkan implementasi media relations yang 

efektif. 

1.4.2. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi PT Angkasa 

Pura II sebagai acuan untuk melihat proses Implementasi media relations 

dalam mengelola citra perusahaan dengan membangun hubungan dengan 

media massa yang efektif. 
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