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ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi salah satu program corporate social responsibility
(CSR) perusahaan yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai upaya
membentuk citra perusahaan PT Petrokimia Gresik. Penelitian ini signifikan karena masih
sedikitnya penelitian pembentukan citra perusahaan ditinjau dari program CSR PKBL. Rumusan
masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik sebagai
upaya pembentukan citra perusahaan. Tinjuan pustaka yang digunakan adalah Public Relations
(PR) dan strategi pembentukan citra, citra dan macam-macam citra, masyarakat sebagai
stakeholder perusahaan, dan CSR sebagai community relations. Metode penelitian ini adalah
studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitiannya yaitu deskriptif. Hasil penelitian
ini adalah PKBL di PT Petrokimia Gresik selain memenuhi kewajiban sebagai BUMN, juga
menjadi strategi perusahaan untuk membentuk citra positif. Pemberian bantuan dalam PKBL PT
Petrokimia Gresik untuk membentuk citra perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu
sentralistik yang mana sama dengan bina lingkungan dan desentralistik sama dengan program
kemitraan.

Kata kunci: PKBL BUMN, Departemen Humas PT Petrokimia Gresik, Strategi Pembentukan
Citra Perusahaan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini hendak mendeskripsikan mengenai program corporate social responsibility

(CSR) pada perusahaan BUMN sebagai strategi public relations (PR) dalam pembentukan citra

perusahaan PT Petrokimia Gresik. PR merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk

memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian, dan citra yang baik dari publik, untuk

menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi, dalam penelitian ini perusahaan,

dengan karyawan maupun masyarakat melalui proses komunikasi.

Sebuah perusahaan dengan masyarakat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya

seperti yang disebutkan oleh Harahap (2006):

“Filosofi bisnis yang dimiliki sejak awal seharusnya adalah pihak korporasi
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar. Begitu juga
sebaliknya, masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pihak
korporasi. Untuk itu, perlu keharmonisan dan keselarasan antara pihak



korporasi dan masyarakat sekitar, agar saling menguntungkan (simbiosis
mutualistik).”

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa eksistensi suatu perusahaan tidak bisa

dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal

(timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Dua aspek penting harus

diperhatikanadalah, dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan

(profit) dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada

masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan

tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba

perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan

aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan

merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan

menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk

berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi,

sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep CSR perusahaan.

CSR adalah suatu bentuk kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara

mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal

(Schermerhorn, 1993). Secara konseptual, CSR adalah pendekatan di mana perusahaan

mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi perusahaan dengan para

pemangku kepentingan (stakeholder) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana,

2005). Sita Supomo (dalam Wahyudi & Azheri, 2008) menegaskan bahwa penekanan signifikan

dalam prinsip CSR diberikan pada kepentingan stakeholders perusahaan. Wujud penekanan dan

kepentingan stakeholders dapat dilakukan dalam bentuk menciptakan nilai tambah (value added)

dari produk atau jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai

tambah yang diciptakan tersebut. Dengan kata lain prinsip CSR lebih mencerminkan

stakeholders-driven concept. Stakeholders-driven concept yaitu konsep kebijakan yang lebih

mengutamakan kepentingan stakeholders yang meliputi pihak-pihak yang berkepentingan

terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen,

pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator.



Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan

mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha

di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 74 UU Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas (Solihin, 2011). PT

Petrokimia Gresik yang menjadi obyek penelitian merupakan perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN). Pada perusahaan BUMN berbentuk perseroan, selain melekat tujuan

perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan

layanan kepada publik (Solihin, 2011).

PKBL adalah istilah CSR untuk BUMN di seluruh Indonesia (Kartini, 2009). Dasar

hukum PKBL adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor 4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN

wajib membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat di mana besaran alokasi PKBL tersebut bernilai 2% dari laba bersih

perusahaan. Tujuan dari program-program CSR itu sendiri berkaitan dengan keberlanjutan

jangka panjang perusahaan (Oktaviani, 2011). Dapat juga dikatakan bahwa perusahaan

mempertahankan eksistensinya dengan melakukan program-program CSR.

Eksistensi perusahaan erat hubungannya dengan citra perusahaan, pun juga merupakan

tujuan akhir dari PR itu sendiri. Menurut Elkington (1997), perusahaan yang ingin berkelanjutan

atau eksis harus memperhatikan triple bottom line (profit, people, planet) yaitu bahwa selain

mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga

kelestarian lingkungan (planet). Dengan demikian, CSR adalah salah satu bentuk investasi masa

depan. Karena melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, timbal

baliknya, masyarakat juga ikut menjaga eksistensi perusahaan serta meningkatkan citra baik

perusahaan.

Terkait dengan konteks PR, citra diartikan sebagai kesan, gambaran atau impresi yang

tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai berbagai kebijakan, personil, produk

atau jasa-jasa dari suatu organisasi atau perusahaan. Citra merupakan tujuan pokok sebuah

lembaga atau perusahaan. Pada dasarnya pengertian citra lebih bersifat abstrak (intangible),

tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian, penerimaan, kesadaran, dan pengertian baik

semacam tanda respek dan rasa hormat dari publik sekelilingnya atau masyarakat luas terhadap



personelnya (percaya, profesional) dan dapat diandalkan dalam pemberian pelayanan yang baik

(Ruslan, 1995).

PT Petrokimia Gresik menjadi menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik terbesar yang berskala multi-nasional di Gresik yang

mana berada di tengah kota, bahkan bersebelahan dengan pemukinan penduduk. Kegiatan CSR

merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial dengan

masyarakat sekitar. Maka dari itu, penelitian ini akan meneliti tentang implementasi salah satu

program CSR perusahaan yaitu PKBL sebagai upaya membentuk citra perusahaan PT

Petrokimia Gresik. Lebih menarik lagi karena PKBL merupakan program CSR yang diatur oleh

pemerintah dan disusun sesuai dengan undang-undang, yang mana mendorong rasa ingin tahu

peneliti mengenai bagaimana PKBL yang telah diatur sedemikian rupa tersebut dapat menjadi

strategi pembentukan citra perusahaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik sebagai upaya pembentukan citra

perusahaan? Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Public Relations dan Strategi

Pembentukan Citra, Citra, Masyarakat sebagai Stakeholder Perusahaan, dan Corporate Social

Responsibility sebagai Community Relations. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam (in depth interview). Wawancara

dilakukan dengan Moch. Sjaiful Ansor (Bagian Infokom Kelembagaan dan Media Dept. Humas)

dan Wahyu Budiono (Dept. PKBL).

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga (3) sub bab utama yang akan dianalisis

dan diinterpretasikan. Pada sub bab pertama dapat dilihat bagaimana PT Petrokimia Gresik

menerapkan strategi dalam membentuk citra perusahaannya. Selanjutnya, pada sub bab kedua

peneliti menjelaskan tentang bagaimana PKBL memiliki peran sebagai strategi pembentukan

citra perusahaan PT Petrokimia Gresik. Sub bab ketiga, peneliti menjabarkan pelaksanaan PKBL

untuk perusahaan selama program tersebut dibuat.

Strategi Pembentukan Citra Perusahaan di PT Petrokimia Gresik

Departemen Humas PT Petrokimia Gresik dibentuk salah satu tujuannya adalah untuk

mengetahui keadaan lingkungan menyangkut kebutuhan masyarakat, dan berfungsi sebagai



penyeimbang informasi bagi masyarakat. Humas sebagai mediator antara kebutuhan PT

Petrokimia Gresik dan masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi hubungan yang harmonis.

Tujuan dan fungsi humas yang ada pada PT Petrokimia tersebut sesuai dengan teori Cutlip

(2006), bahwa Public Relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan

hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi

kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.

Departemen Humas PT Petrokimia Gresik berupaya untuk membentuk citra perusahaan

lebih kepada empowerment atau pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan

perwujudan dari visi dan misi PT Petrokimia Gresik, ada misi perusahaan nomor 3, PT

Petrokimia Gresik berperan aktif dalam community development (pemberdayaan masyarakat).

Bantuan-bantuan yang diberikan PT Petrokimia Gresik melalui PKBL saat ini lebih bersifat pada

pelatihan, karena menurut PT Petrokimia Gresik hal tersebut dapat bertahan dalam jangka waktu

yang lama. Lebih lanjut, PT Petrokimia Gresik menyadari akan munculnya peluang terbukanya

lapangan kerja yang lebih besar dengan adanya pemberdayaan masyarakat, pun masyarakat akan

mampu meningkatkan taraf hidupnya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate  Social  Responsibility) (Annual Report,

2012).

Tujuan jangka panjang CSR PT Petrokimia Gresik bertekad untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada konsumen, memegang teguh komitmen terkait pengembangan sumber

daya manusia, pelestarian lingkungan, sehingga seluruh kegiatan Perseroan berdampak positif

bagi peningkatan kualitas hidup serta kemandirian masyarakat sekitar dimana perseroan

beroperasi (Sustainability Report, 2012). Tujuan tersebut sesuai dengan pendapat tentang strategi

perusahaan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan atau eksis harus memperhatikan triple

bottom line (profit, people, planet) yaitu bahwa selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan

juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan

turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Elkington, 1997).

Sebagai bentuk penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), PT Petrokimia Gresik

membagi kegiatan kepedulian kepada masyarakat pada dua bidang, yaitu social development

yang terdiri dari community involvement dan economic development, serta environment.

Community involvement PT Petrokimia Gresik adalah kegiatan yang bertujuan untuk



menyediakan fasilitas dan prasarana serta melakukan kegiatan kemitraan dan bina lingkungan

(PKBL).

PKBL sebagai Strategi Pembentukan Citra Perusahaan

PT Petrokimia Gresik melalui Departemen Humas selaku pelaksana program, menjadikan

PKBL sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh good will, kepercayaan, saling pengertian,

dan citra yang baik dari publik. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi

sinergis antara perusahaan dengan masyarakat, yaitu dari aspek ekonomi, perusahaan harus

berorientasi mendapatkan keuntungan (profit) dan dari aspek sosial, perusahaan harus

memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

PKBL sebagai pembentukan citra perusahaan, diarahkan untuk mewujudkan tiga pilar

utama pembangunan (triple tracks) yaitu pengurangan jumlah pengangguran (pro–job),

pengurangan jumlah penduduk miskin (pro-poor) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro–

growth). Adapun program PKBL terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Program Kemitraan :

Bentuk-bentuk program kemitraaan antara lain berupa pinjaman modal investasi. Selain

itu ada juga pinjaman khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha kurang dari satu

tahun. Ada lima sektor yang menjadi mitra binaan yaitu bidang pertanian, bidang peternakan,

bidang perdagangan, bidang industri, bidang jasa. Wilayah binaan mencakup lima daerah yaitu

Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, dan Yogyakarta.

b. Program Bina Lingkungan

Kegiatan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Petrokimia Gresik terdiri

dari bantuan bencana alam, pendidikan masyarakat, prasarana & sarana umum, sarana ibadah,

kesehatan masyarakat, pelestarian alam.

Pemberikan bantuan dalam PKBL dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Sentralistik

Adalah sebuah kegiatan yang berasal dari inisiatif perusahaan, perusahaan akan mencoba

bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya mengetahui kebutuhan riil masyarakat

berdasarkan ranking yang masyarakat buat.



2. Desentralistik,

Adalah sebuah kegiatan usulan wacana dari masyarakat, dimana perusahaan secara periodik akan

melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk mengetahui dan meng-update data kebutuhan

masyarakat saat ini. Pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam

operasi bisnis dan interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (stakeholder)

berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Nuryana, 2005).

Berdasarkan penjelasan mengenai PKBL sebagai strategi pembentukan citra PT

Petrokimia Gresik di atas, selanjutnya peneliti akan mengimplementasikan program tersebut ke

dalam teori terkait dengan metode pembentukan citra perusahaan. Scott  M.  Cutlip  dan  Allen

H. Centre (2006) dalam bukunya berjudul “Effective Public Relations” menyatakan strategi

pembentukan Public Relation 7 circle yang akan dijelaskan dalam gambar 1 tentang metode

Circle Public RelationsProgramming and Communication sebagai berikut:

Gambar 1. Method of Program  and Communication of Public Relation Activities Circle
Sumber: Scott  M.  Cutlip  dan  Allen  H. Centre (2006)

Penggiatan tujuan dan target dari rangkaian perencanaan dalam metode  Circle PR

Programming and Communication yang akan dicapai berupa “citra” atau kepercayaan” dari

public sasaran atau masyarakat umum. Tujuan dan sasaran tersebut dapat mengikat baik untuk

kepentingan organisasi dan public internal maupun public eksternal dan sebagai feedback-nya

adalah dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan.

Penjelasan  dari  rangkaian  perencanaan  dan  penggiatan  Circle  PR Programming and

Communication adalah sebagai berikut:



1.  Tahap Menganalisa Situasi dan Komunikasi

PT Petrokimia Gresik bertindak dengan cara melakukan survey langsung terkait dengan

kepentingan masyarakat (eksternal). Perusahaan selalu mengkaji kegiatan-kegiatan PKBL di

masa yang lalu. Dahulu lebih kepada bantuan atau sumbangan yang berbentuk fisik, bangunan

dan lain-lain, infrastruktur dan lain-lain, tetapi pada akhirnya perusahaan juga menyadari akan

perlunya empowerment, pemberdayaan masyarakat itu sehingga masyarakat bisa menggali

talenta yang dimiliki untuk di kemudian hari dapat dikembangkan, terlebih lagi kalau itu dapat

membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

2.  Merumuskan tujuan dan menetapkan waktu

Humas mengharapkan dengan menjadi mitra masyarakat, perusahaan ingin menjadi

mediator bagi kepentingan komunikasi masyarakat dan perusahaan, dalam artian antara

perusahaan dan masyarakat dapat berjalan beriringan, perusahaan dapat beroperasi dengan baik

dan masyarakat juga merasakan manfaat keberadaan perusahaan dengan memperoleh

kemudahan-kemudahan tersebut ketika memerlukan bantuan.

3.  Menentukan publik dan personel yang terlibat

Ada lima sektor yang menjadi mitra binaan yang telah ditentukan oleh pusat yaitu bidang

pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa. Wilayah binaan mencakup lima daerah

yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, NTB, dan Yogyakarta. Khusus untuk wilayah Gresik yang

menjadi mitra binaan adalah pedagang yang menjual bahan-bahan pertanian (pupuk, pestisida)

dan pengusaha pelelangan ikan.

Perusahaan melakukan survey dan mapping untuk kepentingan ranking prioritas bantuan,

akan tetapi perusahaan memiliki kebijakan bahwa masyarakat yang berada pada sekitar

perusahaan akan didahulukan, masyarakat tersebut sangat berdekatan dengan dampak dan

paparan yang dihasilkan akibat operasional perusahaan. Setelah kebutuhan yang berada pada

wilayah sekitar yaitu wilayah Ring I sudah terpenuhi semua, maka akan dilanjutkan dengan

masyarakat yang lebih jauh jangkauannya. Departemen Humas PT Petrokimia Gresik dalam

CSR PKBL beperan sebagai pelaksana program-program kemitraan dan bina lingkungan.

4.  Menentukan media (media planning)

PT Petrokimia Gresik menjalin komunikasi terhadap masyarakat dengan membuat jadwal

rutin untuk mengunjungi wilayah-wilayah, yang tentunya berisikan informasi sebagai wujud

updating data terkini dari masyarakat. Kemudian, dari data tersebut akan diperoleh data dan



informasi berupa transisi yang dialami oleh masyarakat dan perubahan-perubahan rangking

dalam masyarakat. Sehingga nantinya di dalam aktivitas kunjungan-kunjungan seperti itu akan

muncul informasi akan kegiatan pelatihan yang dilakukan daerah tersebut, sesuai dengan apa

yang dibutuhkan masyarakat.

5.  Anggaran (budget)

Setiap tahun perusahaan memberikan bagian laba setelah pajak untuk devidennya untuk

kegiatan maksimal 2%. Di setiap tahun berjalan akan ada perubahan-perubahan harga di dalam

penentuan budget. Alokasi dana tersebut sudah ditentukan dengan dasar hasil dari kajian

updating kebutuhan masyarakat setempat. Pada upaya pemberdayaan masyarakat, perusahaan

lebih memberikan bantuan agar usaha yang dilakukan masyarakat tersebut bisa sempurna, upaya

tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di masyarakat.

6.  Program dan Perencanaan (Programming and Planning)

Persiapan untuk program bantuan sembako, dalam hal ini humas berkomunikasi dengan

daerah setempat melalui lembaga, kalau di desa tentunya melalui lurah masing-masing,

kemudian dilakukan pendataan masyarakat yang perlu bantuan. Internal Humas melakukan rapat

untuk menyesuaikan dana dengan jumlah pengajuan masyarakat di beberapa desa. Kemudian

dikirimkan barang tersebut ke daerah-daerah dimana harus ada petugas dari humas dan PKBL

untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai aturan. Teori model pola CSR

(Saidi dan Abidin, 2004) adalah keterlibatan langsung, melalui yayasan atau organisasi sosial

perusahaan, dan/atau bermitra dengan pihak lain. Dalam hal ini PT Petrokimia telah

melaksanakan pada poin kedua yang mana pelaksanaan bantuan melalui perangkat desa

setempat, yaitu kepala desa selaku pimpinan masyarakat sebuah desa.

7.  Analisa hasil akhir (evaluasi)

PT Petrokimia melakukan pelaporan pada tingkat manajemen perusahaan dan pada

tingkat pusat, sampai diaudit BPK, BPK provinsi, BPK pusat, Depkeu. Departemen Humas di PT

Petrokimia Gresik memiliki SPI (Satuan Pengawasan Internal), tentang penggunaan dana,

program tersebut adalah deviden yang diberikan perusahaan bagi yang membutuhkan, sehingga

harus diketahui oleh perusahaan. Menyadari pentingnya laporan PKBL, pada periode 2010 dan

2011 PT Petrokimia Gresik mulai menyusun laporan PKBL secara terpisah. Melalui laporan

PKBL, diharapkan perusahaan dapat mempublikasikan kegiatan PKBL secara lebih optimal,

efektif, dan efisien.



Menurut Soewarno (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perusahaan akan

melakukan CSR dan kemudian menerbitkan laporan CSR, dan sebagai akibatknya perusahaan

akan memperoleh citra sebagai perusahaan yang memperhatikan kebutuhan lingkungan dan

bertanggung jawab secara sosial. Dampaknya lebih lanjut adalah pelanggan makin loyal, calon

investor akan dengan senang hati menanamkan dananya, kreditor dan pemasok akan dengan

senang hati bekerjasama dengan perusahaan, para pemerhati lingkungan tidak memiliki alasan

untuk protes, dan masyarakat sekitar akan mendukung eksistensi perusahaan. Dalam jangka

panjang, perusahaan akan memperoleh profit karena produknya dicintai pelanggan, akibat dari

citra perusahaan yang baik.

Implementasi PKBL dalam Pembentukan Citra Perusahaan

Bentuk implementasi dari PKBL dalam upaya pembentukan citra positif perusahaandapat

dilihat dari pencapaian PKBL PT Petrokimia Gresik tahun 2012 yang di lakukan oleh

departemen Humas berdasarkan data dari dokumen Annual Report dan Sustainability Report PT

Petrokimia Gresik Tahun 2012 sebagai berikut :

1. Program Kemitraan

Realisasi Penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2012. Kegiatan program kemitraan

terdiri dari 2 kegiatan sebagai berikut.

 Penyaluran pinjaman modal kerja di berbagai sektor, yaitu sektor industri, sektor

perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan,

sektor jasa.

 Pembinaan, yaitu realisasi penggunaan dana untuk kegiatan pembinaan berupa pelatihan

dan pameran/promosi mitra binaan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.

PER – 05/MBU/2007 pasal 11 ayat 1 c.2.

2. Program Bina Lingkungan

Hingga akhir tahun 2012, PT Petrokimia Gresik menyalurkan realisasi dana Program

Bina Lingkungan, yang disalurkan melalui berbagai kegiatan seperti bantuan korban bencana

alam, bantuan pendidikan masyarakat, bantuan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana

ibadah, bantuan kesehatan dan bantuan pelestarian alam.

PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang memproduksi pupuk dan non pupuk,

dimana dalam setiap proses produksi perusahaan selalu melibatkan bahan kimia. Kondisi ini

menimbulkan skeptisme pada masyarakat, terutama masyarakat sekitar beroperasinya pabrik,



walaupun perusahaan sudah melakukan pengelolaan limbah secara maksimal sehingga potensi

dampak negatif akibat aktivitas pabrik bisa diminimalisir, atau bahkan dieliminasi. Skeptisme

dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan

perspektif masyarakat terhadap penjualan, bahkan eksistensi masyarakat.

Penerapan PKBL adalah usaha perusahaan dalam mengeliminasi situasi yang demikian.

PKBL diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa perusahaan tidak hanya

mencari laba dari aktivitas operasi, perusahaan juga peduli dengan kondisi masyarakat sekitar

pabrik dan juga lingkungan tempat pabrik beroperasi.

Citra baik PT Petrokimia Gresik merupakan hasil penerapan PKBL secara

berkesinambungan. PKBL merupakan instrument kunci dalam berkomunikasi dengan

masyarakat. Reputasi dan citra baik perusahaan akan membantu perusahaan dalam menjalin

hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah sehingga perusahaan akan memperoleh

license to operate dari masyarakat.

PKBL sangat berperan terhadap pembentukan citra perusahaan, hal ini ditunjukkan

dengan adanya kesan yang positif yang telah terbentuk dari masyarakat terhadap segala aktivitas

perusahaan, realisasi kegiatan melalui sektor UKM, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan

karang taruna. Ibu-ibu PKK juga memiliki apresiasi yang besar terhadap PKBL, antusiasme ibu-

ibu tersebut adalah bentuk dari kepercayaan kepada PT Petrokimia Gresik, sesuai dengan teori

bahwa citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu

sendiri muncul karena adanya informasi. Perhatian Public Relation terhadap penegakkan citra

berkaitan erat dengan sikap (pendirian), dan opini orang perseorangan di dalam kelompok-

kelompok tertentu (Kasali, 1994).

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis data, PKBL merupakan sebuah program PT Petrokimia

Gresik yang dijalankan Departemen Humas untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan untuk

berperan aktif dalam community development, fungsi Departemen Humas sebagai mediator

antara kebutuhan perusahaan dan masyarakat, dan tujuan CSR perusahaan untuk meningkatkan

kualitas hidup serta kemandirian masyarakat sekitar. Perwujudan tersebut diimplementasikan

dengan tujuan untuk membentuk citra positif bagi perusahaan.



Pemberian bantuan dalam Program PKBL PT Petrokimia Gresik untuk membentuk citra

perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sentralistik dan desentralistik. Strategi

pemberian bantuan melalui sentralistik dan desentralistik dapat dibangun dalam satu kesatuan

PKBL dimana kemitraan bersifat desentralistik dan bina lingkungan bersifat sentralistik. PKBL

dapat membentuk citra perusahaan apabila program yang disusun dapat bermanfaat bagi pihak

perusahaan dan masyarakat, agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang

pada akhirnya akan meningkatkan citra PT Petrokimia Gresik di mata masyarakat. Implementasi

PKBL PT Petrokimia Gresik dalam pembentukan citra perusahaan, dari sisi kemitraan adalah

sosialisasi ke daerah-daerah yang menjadi wilayah binaan, ada lima provinsi yang ditentukan

oleh SK menteri BUMN yaitu: Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan untuk bina lingkungan adalah inisiatif perusahaan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat, seperti contoh : khitanan massal, kesehatan masyarakat itu ada kampung sehat, saat

bulan Ramadhan diadakan bakti sosial untuk yatim piatu, untuk pondok pesantren, panti asuhan,

dan kemudian beasiswa.

Adapun implementasi PKBL PT Petrokimia Gresik dalam pembentukan citra perusahaan

melalui kegiatan program bina lingkungan bersifat sentralisasi, dengan cara mencari informasi

kebutuhan bantuan dari pemerintah daerah terkait, kemudian PT Petrokimia Gresik melalui

bagian Humas akan berkomunikasi dengan lembaga/perangkat di daerah untuk penyaluran

bantuan kepada masyarakat setempat. Akan tetapi sifat penyaluran bantuan sentralistik yang

dilakukan tidak sebatas memberikan bantuan saja, tetapi bagian Humas PT Petrokimia Gresik

secara aktif juga melakukan sosialisasi yang kemudian terjalinlah interaksi antara perusahaan

dan masyarakat, sehingga dapat terbangun citra positif bagi perusahaan. Bentuk interaksi yang

terjalin umumnya berdiskusi kemudian muncul sebuah wacana berupa kegiatan sesuai kebutuhan

masyarakat yang berasal dari ide dari masyarakat sendiri.
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