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MOTTO

Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 

lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 

(Qs. Insyiraah: 6-8) 

Keyakinan bahwa segalanya hanyalah milik Alloh atau tidak merasa dimiliki 
dan memiliki kecuali hanyalah milik Alloh, adalah lunci yang sangat luar biasa 

dampaknya bagi kenyamanan dan kebahagiaan hidup

(A’a Gym)
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Skripsi dengan judul PUBLIC RELATIONS DAN CITRA 

PERUSAHAAN (Studi Deskriptif Peranan Public Relations MORO Grosir dan 

Ritel dalam Membentuk Citra Perusahaan di Kalangan Masyarakat Sekitar) ini 
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baik dengan publiknya. Salah satu publik eksternal perusahaan yang harus dijaga 

hubungan baiknya adalah masyarakat di sekitar perusahaan.

Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, perusahaan komersil juga 

harus mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat sekitar demi kelangsungan 

hidupnya. Simpati dan dukungan ini dapat diperoleh apabila perusahaan tersebut 

mempunyai citra positif di mata masyarakat sekitar. Disinilah peran public 

relations sangat dibutuhkan untuk membentuk citra perusahaan, terutama melalui 

program-program community relations baik yang dilakukan secara rutin maupun 

tidak.
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ABSTRAK

Hani Putranto (D0299052), PUBLIC RELATIONS DAN CITRA 
PERUSAHAAN (Studi Deskriptif Mengenai Peranan Public Relations 
MORO Grosir dan Ritel Purwokerto Melalui Program Community Relations 
Dalam Membentuk Citra Perusahaan di Kalangan Masyarakat Sekitar), 
Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2003.

Public Relations ada karena adanya tuntutan untuk mengembangkan atau 
membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan publiknya. Salah satu 
publik eksternal yang dihadapi oleh organisasi dalam hal ini perusahaan baik 
perusahaan besar maupun kecil adalah komunitas atau masyarakat di sekitarnya. 
Dalam pelaksanaan fungsi public relations mereka dipandang sebagai suatu 
kesatuan dengan perusahaan yang dapat memberi manfaat timbal balik. Fungsi ini 
dinamakan community relations. Prinsip program kegiatan community relations
adalah mengharmoniskan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di 
sekitarnya dalam jangka waktu yang panjang.

Demikian pula halnya dengan MORO Grosir dan Ritel sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang bisnis penjualan grosir dan ritel juga mulai
memperhatikan arti penting dari public relations sebagai sebuah proses kegiatan 
yang akan memberikan kontribusi bagi pembentukan citra yang positif baik di 
dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri. Sejak awal berdiri tahun 1997 
MORO Grosir dan Ritel telah memiliki satuan kerja yang menjalankan perannya 
sebagai Humas sekaligus bertanggung jawab atas tugas-tugas kehumasan MORO 
Grosir dan Ritel. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan public 
relations MORO Grosir dan Ritel melalui program community relations yang 
dilakukannya dalam rangka membentuk citra MORO di kalangan masyarakat 
sekitar. Peranan public relations yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
bagaimana ia menjalankan tugasnya sehari-hari dengan fungsi Humas melalui 
hubungan dengan komunitas (community relations) sehingga ia bisa memenuhi 
harapan dan tujuan Humas  yang sesungguhnya yaitu membentuk citra MORO 
Grosir dan Ritel sebagai perusahaan dimana ia berada yang diwakilinya di 
kalangan masyarakat sekitar. Program community relations yang dilakukan 
Humas MORO terbagi menjadi 2 yaitu program reguler dan non reguler baik di 
bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan hiburan. Selain itu Humas MORO juga 
membuka layanan complain 24 jam guna menampung segala keluhan, kritik dan 
saran dari warga masyarakat sekitar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang didukung dengan 
data kualitiatif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak perusahaan yaitu 
sejumlah 910 orang karyawan dan dari masyarakat sekitar sejumlah 1.610 KK 
(Kepala Keluarga). Penarikan sampelnya menggunakan purposive sampling. 

xii



Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan observasi 
serta menggunakan teknik analisa data yaitu analisis interaktif.

Hasil penelitian yang dilakukan di MORO Grosir dan Ritel menunjukkan 
Humas MORO telah menjalankan peranan cukup penting serta memanfaatkan 
kedudukan dan kewenangan terbatas yang dimilikinya dengan cukup maksimal 
dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan termasuk keterlibatannyan dalam 
program community relations. Program community relations yang dijalankan 
MORO Grosir dan Ritel secara umum telah menunjukkan hasil citra yang cukup 
baik di kalangan masyarakat sekitarnya terutama melalui kegiatan maupun 
bantuan sosial kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari tanggapan positif para wakil 
masyarakat sekitar terhadap keberadaan MORO mengenai berbagai kontribusi 
yang  telah diberikan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pembangunan bidang ekonomi merupakan tujuan utama dari 

pembangunan nasional. Diharapkan dengan sektor ekonomi yang kuat akan 

tercipta pondasi yang kokoh untuk pembangunan di bidang lain. Banyaknya 

perusahaan yang terkena imbas krisis ekonomi pada tahun 1997 dengan menutup 

sektor usahanya, tidak menjadikan perusahaan lain surut. Justru sebaliknya  

perusahaan-perusahaan lain semakin berusaha untuk menghindari krisis, bahkan 

banyak pihak swasta yang semakin terdorong untuk mendirikan perusahan-

perusahaan swasta.

Tujuan didirikannya perusahaan, baik perusahaan besar maupun kecil, 

perusahaan negara maupun swasta adalah untuk meningkatkan usaha dan 

pendapatannya. Bagi perusahaan negara tujuan itu ditekankan pada meningkatkan 

usaha demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Sedangkan bagi perusahaan 

swasta lebih bertujuan mendapatkan keuntungan optimal. Namun semua itu harus 

direncanakan dengan baik dan tidak boleh merugikan pihak-pihak tertentu. Jika 

perusahaan menghendaki keuntungan yang besar maka timbal baliknya 

perusahaan harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.  

Perkembangan bisnis di bidang grosir dan ritel juga makin semarak 

dengan banyak didirikannya pasar swalayan. Pasar yang semula hanya sebagai 

tempat transaksi dengan fasilitas yang apa adanya pada akhirnya harus berusaha 
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untuk memenuhi keinginan konsumennya  yang sudah mengenal spesialisasi dan 

membutuhkan kenyamanan dan kepraktisan dalam berbelanja. Hal ini terjadi 

karena perkembangan teknologi yang semakin maju telah membawa manusia 

pada kehidupan yang lebih modern dengan tuntutan kebutuhan yang tentu saja 

semakin kompleks. 

Keberadaan pasar swalayan yang banyak bermunculan di kota-kota besar 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota besar lainnya memberikan 

alternatif bagi setiap konsumen untuk dapat memilih tempat berbelanja yang dapat 

memuaskan keinginannya. Perkembangan semacam ini juga terjadi di 

Purwokerto, dimana masyarakat mulai tertarik untuk berbelanja di pasar-pasar 

swalayan yang banyak bermunculan di kota tersebut di samping pasar-pasar 

tradisional, warung-warung, dan toko-toko yang telah ada sebelumnya.

Dengan banyaknya pasar swalayan yang ada di Purwokerto menyebabkan 

persaingan  bisnis retail ini semakin meningkat, sehingga setiap pasar swalayan 

berlomba-lomba untuk dapat menarik hati konsumen dengan upaya yang paling 

mencolok yaitu dengan meningkatkan mutu pelayanan mereka.

Bersamaan dengan itu perusahaan-perusahaan tersebut harus mampu 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk mengantisipasi persaingan 

pasar yang tajam. Seperti misalnya, bagaimana menentukan produk-produk yang 

ditawarkan dengan segala pertimbangannya misalnya kualitas, ukuran, bentuk, 

warna, kemasan dan lain-lain, menentukan berapa harga produk itu akan 

ditawarkan kepada konsumen, dan menentukan bauran promosi yang akan 

ditempuh untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Untuk 
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mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, perusahaan harus meningkatkan 

produktivitasnya, namun demikian sebuah perusahaan juga tidak boleh 

mengabaikan kepentingan publiknya. Untuk itu timbal baliknya perusahaan harus 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hubungan yang harmonis 

antara perusahaan dengan masyarakat perlu diupayakan agar perusahaan 

memperoleh simpati dan kepercayaan dari masyarakat. Pembinaan hubungan ini 

adalah salah satu usaha Public Relations (PR) atau Humas.

Tugas pejabat  PR dalam menciptakan hubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitar ini tentu saja dilakukan dengan konsep komunikasi melalui 

jalur-jalur tertentu yang dinilai paling efektif, dengan terlebih dahulu memahami 

permasalahan perusahaan dengan cermat. Konsep komunikasi tersebut tentu saja 

bertitik tolak pada kegiatan-kegiatan (action oriented), yaitu kegiatan yang 

dilakukan oleh lembaga, dalam hal ini tentu saja praktisi Humas sebagai 

pelaksanaannya yang bersifat partisipatif. Dengan partisipasi itu maka keuntungan 

bukan hanya pada perusahaan tetapi juga pada lingkungan sekitar.

Masyarakat sekitar atau masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi 

perusahaan merupakan sebagian kecil dari keseluruhan pihak yang menjadi publik 

yang dihadapi perusahaan.  Opini mereka akan perusahaan merupakan kesan dan 

opini dari seluruh publik, dengan demikian selalu dibutuhkan hubungan yang baik 

antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Salah satu pembinaan hubungan dengan masyarakat adalah melalui 

pelaksanaan kegiatan perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat (eksternal 
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relations). Kegiatan yang dilakukan untuk membina hubungan dengan masyarakat 

sekitar disebut community relations.    

Kegiatan community relations yang dilakukan MORO Grosir dan Ritel 

akan mempengaruhi citra MORO di kalangan masyarakat sekitar perusahaan. 

Sebagai salah satu perusahaan grosir dan ritel terbesar di wilayah eks-karesidenan 

Banyumas, MORO mampu menyadari arti pentingnya kehadiran masyarakat 

sekitar sebagai pihak yang mempunyai hubungan dekat dengan perusahaan. Maka 

sudah sewajarnya MORO memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 

masyarakat. Terlebih lagi MORO harus bersaing dengan sejumlah supermarket 

lainnya yang terdapat di kota Purwokerto seperti Sri Ratu, Super Ekonomi, Rita 

Pasaraya dan lainnya.

Kegiatan-kegiatan community relations yang dilakukan MORO Grosir dan 

Ritel antara lain, kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat reguler yaitu donor darah 

massal dan pasar murah di daerah-daerah yang sekiranya membutuhkan bantuan. 

Sedangkan kegiatan-kegiatan sosial yang bersifat non reguler diantaranya 

pengobatan gratis dan sumbangan ke Posyandu. Selain itu di bidang keagamaan, 

MORO juga ikut berpartisipasi dalam perayaan hari-hari besar seperti pelaksanaan 

sholat Idul Fitri dan Idul Adha, pemotongan hewan qurban dan lainnya. Untuk 

mengajak masyarakat sekitar dalam hal menjaga kesehatan, MORO secara aktif 

dan rutin selalu mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti misalnya aerobik 

massal, lomba basket, jalan sehat, dan sepeda santai yang semuanya selalu 

melibatkan keikutsertaan masyarakat sekitar. Keterlibatan MORO dalam berbagai 
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kegiatan kemasyarakatan ini berlangsung secara rutin dan berkala sejak MORO 

didirikan pada tahun 1997  hingga sekarang. 

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlepas dari peran aktif seorang kepala 

PR atau sering disebut Public Relations Officer (PRO). Ia harus dapat 

menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menjalankan 

hubungan dengan masyarakat guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat. 

Dengan terciptanya hubungan baik, PRO dapat mengetahui sikap dan opini 

masyarakat, sehingga dapat mengantisipasi persepsi negatif yang muncul secara 

dini. Dengan demikian citra positif perusahaan dapat terbentuk hingga kemudian 

dapat dipertahankan.

Citra yang baik dari suatu organisasi atau perusahaan akan menimbulkan 

kepercayaan di mata publik, sedangkan citra yang jelek akan merugikan 

organisasi atau perusahaan. Citra yang baik berarti masyarakat mempunyai kesan 

positif terhadap  suatu organisasi atau perusahaan, sedangkan citra yang kurang 

baik berarti masyarakat mempunyai kesan yang negatif.

Sering kita mendengar bahwa suatu organisasi atau perusahaan 

mempunyai citra yang buruk dan tidak jelas. Sebagai salah satu pasar swalayan 

yang belum lama berdiri, sudah selayaknya jika MORO berusaha untuk 

membentuk citra yang positif sejak dini serta selalu mengupayakan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat. Hal ini karena MORO menyadari bahwa citra yang 

positif akan menimbulkan dukungan dari masyarakat, yang  tentunya akan 

melancarkan produktivitas kerja, ikut melindungi aset perusahaan seperti menjaga 

bangunan-bangunan perusahaan dari segi keamanan. 
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Agar citra yang dipersepsikan oleh masyarakat baik dan benar (dalam arti 

ada konsistensi antara citra dengan realitas), citra perlu dibangun secara jujur dan 

melalui kegiatan-kegiatan nyata. Walaupun misalnya pada awalnya masyarakat 

merasa bahwa citra suatu organisasi atau perusahaan cukup baik, tetapi jika pada 

akhirnya masyarakat merasakan bahwa sebenarnya citra yang mereka rasakan 

sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami  maka citra akan menjadi 

rusak.

Hal semacam inilah yang ingin dihindari oleh MORO, sehingga melalui 

pejabat PR atau Humasnya, MORO mengadakan kegiatan-kegiatan community 

relations yang positif dan sesuai dengan kenyataan yang mampu menjaga dan 

mendorong pengembangan citra positif dari perusahaan. Citra positif yang 

melekat di benak masyarakat inilah yang nantinya menimbulkan kepercayaan, 

pengakuan dan dukungan terhadap perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanakah gambaran peranan public relations MORO Grosir dan 

Ritel Purwokerto melalui community relations dalam membentuk citra perusahaan 

di kalangan masyarakat sekitar ?”

C. Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat 

ditetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
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mengenai peranan public relations MORO Grosir dan Ritel melalui community 

relations dalam membentuk citra perusahaan di kalangan masyarakat sekitarnya.

D.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat diperoleh 

manfaat teoritis yang berupa informasi mengenai deskripsi peranan public 

relations MORO Grosir dan Ritel melalui community relations dalam membentuk 

citra di kalangan masyarakat sekitarnya.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis 

sebagai masukan bagi perusahaan tersebut demi kemajuan peranan public 

relations yang lebih optimal.

E. Kerangka konsep

Pada kenyataannya baik disadari atau tidak disadari setiap organisasi baik 

yang bersifat komersil maupun non komersil, mempunyai kegiatan public 

relations atau hubungan masyarakat. Kegiatan ini ada karena adanya tuntutan 

untuk mengembangkan atau membangun hubungan yang baik antara organisasi 

dengan publiknya. Dalam menjalin hubungan baik dengan publik diperlukan 

peran public relations atau Humas. Bovee’ dan Arens dalam buku 

“Contemporary Advertising” mengungkapkan tentang keberadaan PR yaitu :

“Every company, organization, association, and government body 
has groups of people who are affected by what that organization does or 
says. These groups might be employees, customers, stockholders, 
competitors, or just the general populations of customers. Each of these 
groups may be reffered to as one of the organization’s  “publics”. To 
manage the organization’s relationship with these publics, the process 
called Public Relations (PR) is used.”
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(Setiap perusahaan, organisasi, perkumpulan dan badan-badan pemerintah 
mempunyai kelompok-kelompok orang yang dipengaruhi oleh tindakan 
atau ucapan perusahaan. Kelompok-kelompok ini bisa berupa para 
karyawan, pelanggan, pemegang saham, para pesaing atau hanya 
sekelompok konsumen. Kelompok ini masing-masing bisa disebut sebagai 
“organization’s public”. Untuk mengatur hubungan antara organisasi 
dengan publiknya proses yang digunakan disebut hubungan  masyarakat).1)

Selain Bovee’ dan Arens, Cutlip dan Center dalam buku “Effective 

Public Relations” juga mengemukakan pendapatnya tentang PR yaitu : 

“Public Relations is the deliberate, planned and sustained effort to 
establish and maintain mutual understanding between an organization and 
its publics”.
(Hubungan masyarakat adalah upaya yang sungguh-sungguh, terencana 
dan berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara saling 
pengertian antara organisasi dan publiknya).2)

Dari definisi tersebut terlihat bahwa tujuan utama PR adalah 

menciptakan dan memelihara saling pengertian antara organisasi dan 

publiknya. Dimana usaha menciptakan saling pengertian ini harus 

direncanakan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara terus menerus. Saling 

pengertian tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi tersebut 

senantiasa dimengerti oleh pihak-pihak lain yang turut berkepentingan.

Sedangkan istilah PR atau Humas menurut Prof. Byron Christian 

adalah: “Suatu usaha yang sadar untuk mempengaruhi orang terutama melalui 

komunikasi, guna berfikir baik terhadap suatu organisasi, menghargainya, 

mendukungnya dan ikut simpati bersamanya jika mendapat tantangan dan 

kesukaran”.3) Pengertian tersebut mengandung arti bahwa dalam setiap 

                                               
       1) Bovee’, Courtland L., and William F. Arens. Contemporary Advertising, 2nd Edition, 
Homewood, Illinois, Richard D. Irwin Inc.,1986. hal 550.
       2)  Wilcox, Dennis L., Philip H. Ault, Warren K. Agee. Public Relations Strategies and Tactics, 
Fifth Edition, Addison-Wesley Educational Publishes Inc., 1998. hal 5.
       3)  Bonar, SK. Humas Modern. Jakarta. 1993. Rineka Cipta,  hal 12.



9

kegiatan public relations, komunikasi memegang peranan penting sebagai 

jembatan yang menghubungkan usaha dan pencapaian dukungan publik.

Hal serupa juga dinyatakan oleh F. Rachmadi dalam bukunya “Public 

Relations dalam Teori dan Praktek” yaitu:

“Public Relations adalah penyelenggara komunikasi timbal balik  
antara suatu lembaga dengan publik yang mempengaruhi sukses tidaknya 
lembaga tersebut dari pihak suatu lembaga, komunikasi seperti ini 
ditujukan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi 
terciptanya tujuan kebijakan dan tindakan lembaga tersebut”.4)

Definisi public relations lainnya yang lebih lengkap dikemukakan oleh 

Dr. Rex Harlow, yaitu :

“Public Relations adalah fungsi manajemen yang khas yang 
mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antar organisasi 
dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan 
kerjasama; melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan; 
membantu manajemen menjadi tahu mengenai dan tanggap terhadap opini 
publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk 
melayani kepentingan publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan 
memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem 
peringatan dini dalam membantu mengantisipasi kecenderungan; dan 
menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis 
sebagai sarana utama”.5)

Pernyataan-pernyataan tersebut menekankan bahwa PR adalah 

pelaksana fungsi komunikasi perusahaan untuk mengetahui kepentingan publik 

serta menciptakan pengertian dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. 

Jadi public relations pada dasarnya berfungsi untuk membina dan memelihara 

hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga, organisasi atau 

perusahaan.

                                               
       4) Rachmadi, F. 1992. PR dalam Teori dan Praktek. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. hal 7.
       5) Ruslan, Rosady, S. H. 1999. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi Konsepsi dan 
Aplikasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. hal 17. 



10

Fungsi PR selengkapnya dikemukakan oleh Cutlip, Center dan Canfield 

sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 
(fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi).

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau  organisasi dengan 
pihak publiknya, sebagai khalayak sasarannya.

3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan terhadap 
badan/organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 
pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama.

5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dan mengatur arus informasi, 
publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau terjadi 
sebaliknya demi tercapainya citra positif kedua belah pihak.6)

Dari pernyataan diatas, jelas pula bahwa fungsi PR adalah mendukung 

tercapainya tujuan organisasi atau lembaga dimana ia berada, dengan 

melibatkan seluruh insan dalam organisasi atau lembaga yang bersangkutan. 

Hal ini dikarenakan secara struktural  public relations merupakan bagian 

integral dari suatu kelembagaan, organisasi atau perusahaan dan bukan 

merupakan fungsi yang terpisahkan dari sistem manajemen suatu lembaga, 

organisasi atau perusahaan.

Selain itu, ciri hakiki komunikasi dalam PR sebagaimana dinyatakan di 

atas ialah komunikasi dua arah (bersifat timbal balik). Hal ini mutlak harus 

berlangsung, jika tidak terjadi dengan sendirinya maka harus diusahakan agar 

terjadi. Dengan demikian seorang pejabat PR atau Public Relations Officer

(PRO) tidak hanya berperan sebagai komunikator yang mengirimkan pesan 

atau informasi perusahaan kepada komunikan, tetapi di saat lain ia juga 

                                               
       6) Ibid.,  hal 20.
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bertukar peran menjadi komunikan dan menerima pesan dan informasi yang 

masuk ke perusahaan.

Komunikasi yang dilakukan oleh seorang PRO dimaksudkan untuk 

mencapai pengertian bersama (mutual understanding) dan mempertahankan 

niat baik (goodwill). Dalam melakukan komunikasi, PRO membutuhkan 

komunikan yang dalam istilah PR disebut publik. Publik menurut Cutlip dan 

Center merupakan “sebuah kata benda kolektif bagi suatu kelompok –

sekelompok orang yang sama-sama terikat oleh suatu kepentingan yang sama 

dan menunjukkan perasaan kebersamaan”.7) Dengan demikian publik adalah 

orang-orang yang mempunyai kesamaan kepentingan terhadap sesuatu hal dan 

karena persamaan kepentingan inilah sehingga terkadang muncul rasa 

kebersamaan diantara mereka.

Public relations memiliki publik sasaran tersendiri seperti yang 

diungkapkan Onong Uchjana, E dalam bukunya berjudul “Humas Suatu Studi 

Komunikologis”: “Publik sasaran dari kegiatan kegiatan Humas terbagi 

menjadi dua jenis kelompok besar yakni publik intern dan publik ekstern”.8)

Dari penggolongan tersebut, dapat diuraikan bahwa publik internal adalah 

publik yang berada di dalam perusahaan misalnya para karyawan, Satpam, 

penerima telpon, supervisor, manajer, pemegang saham dan sebagainya. 

Sedangkan publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap 

perusahaan dengan berada di luar perusahaan. Misalnya penyalur, pemasok, 

pemerintah, komunitas dan pers. Kedua komponen publik tersebut disebut 

                                               
       7) Effendy, Onong Uchyana. 2002. Humas Suatu Studi Komunikologis. Bandung. CV Remadja 
RosdaKarya. hal 140.
       8) Ibid.,  hal 107.
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stakeholders yakni kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan.9)

Hubungan dengan publik internal meliputi hubungan dengan pemegang 

saham (stockholder relations), dan hubungan dengan para karyawan (employee 

relations) dinamakan internal relations. Sedangkan hubungan dengan publik 

eksternal meliputi hubungan dengan pelanggan/konsumen (consumen 

relations), hubungan dengan pemerintah (government relations), hubungan 

dengan pers (press relations) dan hubungan dengan komunitas (community

relations) dinamakan eksternal relations. 

Pembentukan citra perusahaan tidak hanya diarahkan pada publik 

internal saja tetapi juga pada publik eksternal khususnya komunitas atau 

masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Menurut Rhenald Kasali dalam 

bukunya “Manajemen Public Relations”:

“Masyarakat sekitar lokal adalah masyarakat yang bermukim atau 
mencari nafkah di sekitar pabrik, kantor, gudang, tempat pelatihan, tempat 
peristirahatan atau di sekitar aset tetap perusahaan. yang terpenting disini 
bahwa masyarakat sekitar merupakan kelompok kesatuan yang tinggal di 
sekitar lokasi, baik pabrik atau perusahaan maupun asetnya”. 10)

Dilihat dari penggolongannya, hubungan dengan masyarakat sekitar 

atau dalam istilah lain community relations termasuk kedalam eksternal 

relations. Definisi mengenai community relations itu sendiri dikemukakan oleh 

Wilbur J. Peak dalam karyanya “Community Relations” yaitu:

“Hubungan dengan masyarakat sekitar, sebagai fungsi Humas, 
merupakan partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif dan sinambung 
dengan dan di dalam suatu masyarakat sekitar untuk memelihara dan 

                                               
       9) Kasali, Rhenald.1994. Manajemen Public Relations. Pustaka Utama Grafiti Jakarta. hal 10-11.
       10) Ibid..,,hal 127. 
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membina lingkungannya demi keuntungan kedua pihak, lembaga dan 
masyarakat sekitar”.11)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa untuk hubungan dengan 

masyarakat sekitar dapat dibina melalui partisipasi lembaga dimana partisipasi 

ini bersifat aktif, terencana dan terus menerus serta berorientasi pada kegiatan-

kegiatan public relations tertentu.

Kegiatan-kegiatan kehumasan dari suatu perusahaan bisa bermacam-

macam. Dalam buku “Contemporary Advertising”, Bovee’ dan Arens 

mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan PR atau  Humas itu meliputi :

1. Publicity and Press Agentry (mengangkat berita tentang seseorang, produk 
atau pelayanan yang ditampilkan melalui siaran atau media cetak dan 
merencanakan serta melaksanakan kegiatan untuk menarik perhatian dan 
menimbulkan publisitas yang merupakan kepentingan  yang berkaitan 
dengan media).

2. Public Affairs and Lobbying (membuat janji dengan pejabat-pejabat 
masyarakat, bekerja sama dengan badan-badan pemerintahan dan legislatif 
serta berurusan dengan segala macam kegiatan masyarakat). 

3. Promotion and Special Events Management (mempromosikan produk/jasa 
dan meningkatkan reputasi melalui iklan, press release, open house dan 
perayaan kegiatan-kegiatan tertentu).

4. Publication (membuat publikasi perusahaan, news release, buklet, pamflet, 
brosur dan buku-buku tentang perusahaan).

5. Research (melakukan penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat 
dan dapat dipercaya).

6. Fund Raising and Membership Drives (bertanggungjawab dalam mencari 
dana, menggerakkan anggota dalam memberikan kontribusi terhadap 
organisasi, mengkomunikasikan maksud dan tujuan organisasi terhadap 
anggota).

7. Publik Speaking (kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan 
berbicara di depan umum).

8. Planning and Execution (merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan 
PR dengan menganalisis hubungan antara organisasi dengan publiknya 
masing-masing).12)

                                               
      11) Effendy, Onong Uchyana. Op Cit., hal 114. 

       12) Bovee’, Courtland L., and William F. Arens.Op. Cit., hal 564.
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Kegiatan yang dilakukan oleh PR harus jelas dan terarah serta seimbang 

antara publik internal maupun publik eksternal, dalam hal ini publik eksternal 

diwakili oleh masyarakat sekitar. Keseimbangan ini sangat penting karena 

bagaimanapun perusahaan membutuhkan kepercayaan dan goodwill dari kedua 

belah pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. 

Kegiatan-kegiatan PR tidak akan berlangsung tanpa adanya alat-alat 

bantu, diantaranya yaitu: 1. News Releases and Media Kits (Berita dan 

Peralatan Media), 2. Photography (Fotografi), 3. Booklets, Brochures, 

Pamphlets, and Books (Buklet, Brosur, Pamflet dan Buku), 4. Letters, Insert 

and Enclosures (Surat, Sisipan dan Lampiran), 5. Annual Reports (Laporan 

Tahunan), 6. House Organs (Majalah Perusahaan), 7. Speeches and Position 

Papers (Pidato dan Kertas-kertas kerja), 8. Posters, Bulletin Boards and 

Exhibitions (Poster, Papan Pengumuman dan Pameran), 9. Audiovisual 

Materials, Films and Close Circuit TV (Alat-alat Audio Visual, Film dan TV), 

10. Open House, Plant Tours and Other Staged Events (Ramah tamah, 

Perjalanan keliling dan Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang lain).13)

Dalam pelaksanaan PR, masyarakat sekitar dipandang sebagai suatu 

kesatuan dengan perusahaan yang memberikan manfaat timbal balik. Suatu 

lembaga atau organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif dan berhasil tanpa 

dukungan dari masyarakat sekitar karena pada hakikatnya hubungan dengan 

masyarakat sekitar adalah titip diri kepada lingkungan dan masyarakat di 

sekitarnya agar tidak mengganggu perusahaan, lembaga atau organisasi dan 

                                               
       13) Ibid..,, hal 565-569.
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segala aktivitasnya melainkan dapat bersama-sama saling menjaga satu dengan 

yang lainnya.

Diantara para anggota kelompok masyarakat, seringkali muncul apa 

yang disebut sebagai opini publik. Opini publik adalah suatu ungkapan 

keyakinan yang menjadi pegangan bersama diantara para anggota sebuah 

kelompok atau publik, mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut 

kepentingan umum. Proses pembentukan opini publik berasal dari opini-opini 

individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang 

pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan 

kelompok itu.14)

Opini publik ini bisa menguntungkan atau sebaliknya justru merugikan 

perusahaan, tergantung dari bagaimana sikap masing-masing anggota 

masyarakat dalam melihat situasi. Untuk mengantisipasi munculnya opini 

publik yang negatif dan cenderung merugikan maka hubungan dengan publik 

yang merupakan masyarakat sekitar dari perusahaan ini harus dibina dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena itu  seorang PRO harus mempunyai ketrampilan 

khusus,  yaitu sebagai :

- Creator: Memiliki kreatifitas dalam penciptaan suatu gagasan , ide-ide atau  
buah pemikiran yang cemerlang.

- Conceptor: Mempunyai kemampuan (skill) sebagai konseptor dalam hal 
penyusunan program kerja kehumasan dan program lainnya.

- Mediator: Kemampuan menguasai teknik komunikasi baik secara lisan 
maupun tertulis dalam penyampaian pesan atau informasi dari 
lembaga/organisasi.

                                               
       14) Moore, H. Frazier. 1988. Humas Prinsip, Kasus dan Masalah Satu. Bandung. CV Remadja 
Karya. hal. 56. 
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  - Problem Solver: Mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, 
baik secara pro aktif, inovatif, dinamis, dan solutif.15)

Ketrampilan khusus diatas sangat diperlukan terutama dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan perusahaan. Sebagai orang yang 

ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan, 

seorang PRO juga dituntut agar dapat menjalankan peranannya dengan baik. 

Menurut Soerjono Soekanto peranan (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai 

dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.16)

Ada 4 peranan public relations seperti yang telah dinyatakan oleh 

Cutlip, Center dan Broom, yaitu :

a. Communication Technician
Praktisi PR memiliki keahlian di bidang komunikasi dan 

jurnalistik – menulis news releases, feature stories dan mengedit 
naskah berita. Sebagai communication technician, praktisi PR tidak 
berperan dalam pengambilan keputusan manajemen atau kebijakan 
baru, tetapi hanya melaksanakan keputusan, memberikan keterangan 
kepada para karyawan dan press. 

b. Expert Prescriber
Seorang praktisi public relations terkadang berperan sebagai 

ahli dan mempunyai kewenangan terhadap apa yang harus dilakukan 
dan bagaimana seharusnya yang harus dilakukan dalam menghadapi 
suatu masalah. Ia juga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 
program. 

c. Communication Facilitator
Dalam hal ini seorang praktisi PR bertindak sebagai 

“pendengar” yang baik dan juga berperan sebagai penghubung, 
interpreter dan mediator antara organisasi dengan publiknya. Ia juga 
menjaga agar komunikasi dua arah antara kedua belah pihak tetap 
tercipta.

                                               
       15) Ruslan, Rosady, S. H., Op. Cit.,  hal 14-15. 
       16) Soekanto, Soerjono. 1982. Pengantar Sosiologi. hal 288. 
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d. Problem-Solving Facilitator
Seorang praktisi PR bekerja sama dengan pihak lain dalam 

organisasi untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga berpartisipasi 
dalam proses perencanaan strategis program-program PR , 
mengetahui sepenuhnya motivasi dan tujuan program, membuat 
keputusan taktis, melakukan perubahan dan menyediakan sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.17)

Dalam menjalankan peranannya, seorang PRO di sebuah perusahaan 

secara independen dapat memberikan masukan-masukan dalam pengambilan 

keputusan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap 

pelaksanaan program PR. Sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu program 

tersebut harus direncanakan secara matang. Ketika akan merencanakan suatu 

program, dalam hal ini program community relations, suatu perusahaan 

sebaiknya mengetahui terlebih dahulu sikap masyarakat sekitar terhadap 

perusahaan, masalah-masalah kemasyarakatan, sosial, politik maupun 

ekonomi.

Selain hal tersebut, perlu diketahui pula apa yang diharapkan 

masyarakat sekitar bagi kesejahteraannya, karena tidak bisa dipungkiri 

masyarakat sekitar mempunyai peranan penting bagi perusahaan dalam hal 

memberikan kontribusi positif seperti penyediaan tenaga kerja, bahan baku, 

tempat-tempat makan dan lain sebagainya.

Menurut Cutlip harapan-harapan masyarakat sekitar terhadap 

perusahaan disebut dengan istilah “Community Overriding Needs”,

diantaranya yaitu:

                                               
       17) Cutlip, Scott. M,  Allen H. Center and Glen M. Broom. Op Cit.,  hal 37-44.
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1. Commercial prosperity (Kesejahteraan komersial)
2. Support of religion (Dukungan agama)
3. Work for everyone (Lapangan kerja)
4. Adequate educational facilities (Fasilitas pendidikkan yang memadai)
5. Law, order and safety (Hukum, ketertiban dan keamanan)
6. Population growth (Pertumbuhan penduduk)
7. Proper housing and utilities (Perumahan beserta kebutuhan yang 

memadai)
8. Varied recreational and cultural pursuits (Kesempatan berekreasi dan 

berkebudayaan yang bervariasi)
9. Attention to public welfare (Perhatian terhadap keselamatan umum)
10. Progressive measure for good health (Penanganan kesehatan yang 

progresif)
11. Competent municipal government (Pemerintahan ketataprajaan yang 

cakap)18)

Setelah mengetahui harapan-harapan masyarakat sekitar, diharapkan 

perusahaan dapat memenuhinya meskipun tidak secara keseluruhan. 

Setidaknya perusahaan telah menunjukkan upaya untuk membantu baik dalam 

hal materi maupun non materi demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di 

sekitarnya.

Pemahaman akan sikap dan harapan masyarakat sekitar terhadap 

perusahaan serta masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, sekaligus akan 

memberikan arah dan menentukan kebijakan pada program community 

relations yang akan dijalankan.

Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat 

sekitar tentu saja merupakan salah satu tugas pejabat PR perusahaan atau 

lembaga yang bersangkutan. Kedalaman peran PR dalam program community 

relations setidaknya terlibat dalam lingkup :

1. Planning and conducting open houses or tours (merencanakan dan 
mengadakan ruang terbuka atau perjalanan).

                                               
       18) Effendy, Onong Uchyana. Op Cit.,  hal 115.
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2. Planning and helping to implement special events such as ground breaking 
or dedication of new facilities, change in location, anniversaries, reunions, 
conventions or exhibitions (merencanakan dan membantu melaksanakan 
kegiatan khusus seperti peresmian fasilitas baru, perubahan lokasi,  perayaan 
ulang tahun, reuni, pertemuan dan pameran).

3. Preparing publications for distribution to resident groups (mempersiapkan 
publikasi untuk masyarakat).

4. Representing the organization in all sorts of volunteer activities, including 
fund drives (mewakili organisasi dalam segala aktivitas sukarela termasuk 
sokongan dana).

5. Preparing advertising or position paers aimed at residents or local 
government (mempersiapkan iklan yang ditujukan pada masyarakat atau 
pemerintah setempat).

6. Counseling management on contribution of employees as volunteer workers 
or board members, arranging for use of facilities and equipment by 
community groups (menasihati manajemen dalam hal kontribusi karyawan 
sebagai tenaga sukarela, mengatur pemakaian fasilitas kantor yang dilakukan 
oleh masyarakat sekitar.

7. Functioning as the organizations intermediary with local government, civic, 
educational and ad hoc groups concerned with reform, social problems and 
celebrations (menjalankan fungsi sebagai perantara organisasi dengan 
pemerintah setempat, rakyat kecil, pendidikan berkaitan dengan perubahan, 
masalah sosial dan perayaan).

8. Issuing news of interest to the community and providing top officials of the 
organizations with information on the status of community relations
(mengeluarkan berita tentang kepentingan masyarakat dan menyediakan 
informasi kepada pejabat tinggi organisasi tentang status hubungan dengan 
masyarakat sekitar). 

9. Managing the contribution function giving donation if a corporation, raising 
funds if a not for profit organization (mengatur fungsi kontribusi, 
memberikan donasi jika itu perusahaan, menambah jumlah dana jika itu 
lembaga non profit.19)

Hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar 

memang tidak dapat dibangun dengan mudah dalam waktu yang singkat. 

Namun dengan adanya program-program community relations yang tepat dan 

jelas, perusahaan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

                                               
       19) Center, Allen H and Patrick Jackson. 1995. Public Relations Practises Managerial Case 
Studies and Problems. Fifth Edition. New Jersey Englewood Cliffs. hal 83.
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kepentingan masyarakat sekitar sekaligus kepentingan perusahaan dalam hal 

pembentukan citra positif. 

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan 

prestasi yang hendak dicapai bagi dunia Humas atau PR. Oleh sebab itu 

kegiatan  PR erat hubungannya dengan pembentukan citra (image).

Untuk lebih menjelaskan konsep citra berikut ini disampaikan definisi 

citra dari beberapa ahli. Webster (1993) mendefinisikan citra sebagai gambaran 

mental atau konsep tentang sesuatu. Kotler (1995) secara lebih luas 

mendefinisikan citra sebagai jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-

gambaran dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu obyek. Obyek 

yang dimaksud bisa berupa orang, organisasi, kelompok orang atau lainnya 

yang dia ketahui, jika obyek itu berupa organisasi, berarti seluruh keyakinan 

gambaran dan kesan atas organisasi dari seseorang merupakan citra.20)

Sedangkan citra perusahaan menurut Frank Jeffkins adalah: “citra dari 

suatu organisasi secara keseluruhan jadi bukan citra atas produk dan 

pelayanannya saja”.21) Dari beberapa definisi tersebut, nampak bahwa citra itu 

ada akan tetapi tidak nyata atau tidak bisa digambarkan secara fisik karena citra 

yang berupa sejumlah keyakinan, gambaran dan kesan tersebut hanya ada 

dalam pikiran. Citra perusahaan tidak hanya terbentuk melalui produk yang 

dimiliki maupun pelayanan yang diberikan melainkan juga dari faktor-faktor 

lain seperti hubungan dengan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Menurut Frank Jenkins ada beberapa jenis citra (image) yang dikenal 

didunia PR, yaitu citra bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current 

                                               
       20) S. E, Sutisna. 2002. Komunikasi Pemasaran. hal 331. 
       21) Jeffkins, Frank. 1995. Public Relations. Edisi  keempat. Jakarta. Erlangga. hal. 72.
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image), citra yang diharapkan (wish image), citra perusahaan (corporate image)

dan citra majemuk (multiple image).

Citra bayangan merupakan citra yang dianut oleh orang dalam 

mengenai pandangan luar terhadap organisasinya. Citra ini melekat pada orang 

dalam atau anggota organisasi mengenai anggapan pihak luar tentang 

organisasinya. Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang 

melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Sedangkan citra 

yang diharapkan merupakan suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen.

Citra majemuk merupakan citra yang ada pada masing-masing 

individu yang memiliki perangai dan perilaku tersendiri, sehingga secara 

sengaja atau tidak mereka pasti memunculkan suatu citra yang belum tentu 

sama dengan citra organisasi secara keseluruhan.22)

Berkaitan dengan citra, hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sekitar perlu dibina dan terus dipelihara terutama bila perusahaan atau 

organisasi akan memulai usaha atau kegiatan yang diharapkan dapat 

mempengaruhi kehidupan lingkungan dimana kegiatan itu dilakukan. Akan 

tetapi pembentukan citra yang positif tidaklah semudah yang dibayangkan 

karena hubungan yang harmonis ini tidak dapat tercipta secara langsung ketika 

perusahaan atau organisasi tersebut didirikan.

Sudah menjadi tugas seorang pejabat PR untuk menegakkan citra 

perusahaan atau organisasi yang diwakilinya agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman dan tidak melahirkan opini publik yang dapat merugikan 

perusahaan. Salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

community relations.

                                               
       22) Ibid.., hal 17-19.
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Bila perusahaan sudah dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif 

tertentu yang menarik perhatian sekaligus memberikan sumbangan yang berarti 

pada masyarakat sekitar, maka hubungan yang terjalin akan lebih harmonis. 

Dengan terjadinya hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, maka 

diharapkan lambat laun akan timbul kepercayaan mereka akan perusahaan dan 

mempunyai citra positif terhadap perusahaan. 

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif yang didukung dengan data kualitatif. Sebagai sebuah 

penelitian deskriptif, penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, 

tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bimas Satria Perkasa MORO Grosir 

dan Ritel Purwokerto atau secara singkat disebut juga MORO Grosir dan 

Ritel, terutama pada bagian (divisi) Humas dan bagian terkait lainnya yang 

menangani community relations MORO Grosir dan Ritel.

Adapun beberapa alasan dipilihnya lokasi penelitian di perusahaan 

ini, yaitu:

a. Meskipun MORO Grosir dan Ritel Purwokerto belum lama berdiri akan 

tetapi perkembangannya cukup pesat sehingga dalam waktu yang singkat 

sudah menjadi perusahaan grosir dan ritel terbesar di wilayah eks-

Karesidenan Banyumas.
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b. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang sejenis, 

MORO Grosir dan Ritel seringkali melakukan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya baik dibidang sosial, 

kesehatan, keagamaan maupun hiburan.

c. Letak perusahaan yang cukup dekat dan mudah dijangkau, sehingga 

memudahkan dalam proses pengumpulan data.  

3. Populasi dan Sampel

 Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga.23) Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pihak MORO 

Grosir dan Ritel dan masyaraat di sekitar perusahaan. Jumlah populasi 

MORO Grosir dan Ritel sebanyak 910 orang karyawan, sedangkan populasi 

masyarakat di sekitarnya sebanyak 1.610 KK (Kepala Keluarga) yang 

tersebar di 5 RW (Rukun Warga). Dari keseluruhan populasi tersebut 

kemudian ditarik bagian yang merupakan pengkhususan obyek yang diamati 

yang disebut sebagai sampel dengan menggunakan teknik sampling tertentu.

Pada penelitian kualitatif, sampel yang digunakan sebagai sumber 

data tidak sekedar berfungsi mewakili populasinya tetapi lebih cenderung 

mewakili informasinya. Karena pengambilan sampling didasarkan atas 

pertimbangan tertentu maka pengertiannya sejajar dengan jenis teknik 

sampling yang dikenal sebagai purposive sampling, 

Dengan menggunakan penarikan sampel jenis purposive sampling 

ini, maka penulis cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui 

                                               
       23) Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3ES. hal 
152.
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informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang mantap.24)

Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian dari MORO Grosir 

dan Ritel adalah para pejabat atau karyawan yang bertanggung jawab 

didalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program community 

relations yaitu 1 orang direktur operasional, 1 orang manajer Humas dan 

promosi dan 1 orang supervisor Humas dan promosi. Sedangkan sampel 

dari masyarakat di sekitar perusahaan yaitu 1 orang lurah dan 1 orang staf 

Kelurahan Purwokerto Kulon, 1 orang staf Kecamatan Purwokerto Selatan 

dan 1 orang pedagang sekitar.

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu :

- Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari informan dan 

observasi.

- Data sekunder, yaitu data yang didapat dari kepustakaan.

b. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Wawancara langsung kepada informan dan pihak-pihak yang terkait.

2. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan dan pencatatan langsung yang diperoleh di lapangan.

3. Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca.

5. Validitas Data dan Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan cara triangulasi data yaitu 

mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan beragam sumber data 

                                               
       24) Sutopo, H. B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta. Sebelas Maret University 
Press. hal 56.
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yang tersedia. Artinya data yang sama akan lebih mantap kebenarannya bila 

digali dari sumber data yang berbeda. Dengan demikian kebenaran data 

yang satu akan dikonfirmasikan dengan data yang diperoleh dari sumber 

data yang lain, sehingga data-data yang terkumpul dalam penelitian ini akan 

terjamin validitasnya.

Reliabilitas adalah teknik yang berdasarkan pada perbandingan atau 

komparasi antara hasil-hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-

ulang pada sejumlah subyek yang sama.25)

6.  Analisis Data

Analisis merupakan proses pencarian dan perencanaan secara 

sistematik semua data dan bahan yang telah terkumpul agar peneliti 

mengerti benar makna yang telah dikemukakannya, dan dapat menyajikan 

kepada orang lain secara jelas.26)

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis yang digunakan tidak 

hanya dilakukan setelah data terkumpul secara seluruhnya, tetapi dilakukan 

bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Hal ini dilakukan 

karena analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran khusus yang 

bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang 

diteliti. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada model analisis interaktif (interactive model of analysis) yang terdiri 

dari 3 komponen, yaitu:

                                               
       25) Kartono, Kartini. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung. Mandar Maju. hal 125. 
       26) Moleong, Lexy J. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja RosdaKarya. hal 112.
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a. Reduksi data, merupakan komponen pertama dalam proses analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan   abstraksi 

data kasar dari fieldnote. Proses ini berlangsung  terus sepanjang proses 

penelitian.

b. Sajian data, merupakan rakitan organisasi informasi deskripsi dalam 

bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. 

Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis sehingga bila dibaca, akan bisa mudah memahami berbagai hal 

yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada 

analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut. 

c.Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari data yang telah terkumpul 

selanjutnya peneliti dapat menarik suatu kesimpulan. Namun simpulan 

akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data 

berakhir. Kemudian simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan 

benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

Ketiga komponen analisis tersebut aktivitasnya dapat dilakukan 

dengan cara interaksi, baik antar komponennya maupun dengan proses 

pengumpulan data, dalam proses yang berbentuk siklus. Penelitian begerak 

diantara ketiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama 

kegiatan pengumpulan data berlangsung. Untuk lebih jelasnya, proses 

analisis data dengan model interaktif ini dapat dilihat pada bagan berikut: 
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Interactive Models of Analysis

Pengumpulan Data

          Reduksi Data           Sajian Data

                                                               Penarikan Simpulan/
Verifikasi

Bagan. 1

Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka prosesnya dapat 

dilihat pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data 

dan sajian data. Dari dua bagian tersebut peneliti menyusun rumusan 

pengertiannya secara singkat. Pada waktu pengumpulan data berakhir, 

peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan 

verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun 

sajian datanya. Bila simpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya 

rumusan dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari 

pendukung simpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Dengan 

demikian analisis data yang dihasilkan cukup matang.27)

                                               
       27) Sutopo, H. B., Op. Cit ., hal 95-96.
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BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

A. Latar Belakang Berdiri dan Perkembangan Perusahaan

MORO Grosir dan Ritel berdiri kurang lebih sekitar enam tahun yang 

lalu, ditengah-tengah terjadinya krisis ekonomi yang tidak hanya melanda kota-

kota besar saja seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya melainkan juga 

kota-kota kecil lainnya yang sedang berkembang, termasuk diantaranya yaitu 

kota Purwokerto. Dampak yang paling besar dirasakan oleh masyarakat terutama 

lapisan menengah kebawah adalah meningkatnya sejumlah harga barang-barang 

kebutuhan pokok dan kelangkaan sejumlah barang-barang kebutuhan tertentu.

Hal ini menyebabkan kondisi persaingan yang semakin tajam diantara 

pasar-pasar swalayan  lainnya yang ada di Purwokerto pada waktu itu seperti Sri 

Ratu Plaza, Rita Pasaraya, Super Ekonomi dan lainnya. Persaingan ini terjadi 

karena masing-masing pihak saling berlomba untuk mencari keuntungan melalui 

penjualan barang-barangnya agar kondisi perusahaan tidak terpuruk dalam situasi 

krisis.  Namun sayangnya penjualan barang-barang ini tidak ditunjang dengan 

fasilitas yang lengkap serta promosi dan pendekatan yang baik kepada 

masyarakat. 

Latar belakang berdirinya MORO ini tidak terlepas dari peran para 

pengusaha Banyumas yang berjumlah sekitar 7 orang dan tergabung ke dalam 

PT. Bamas Satria Perkasa. Mereka mengusulkan agar di Purwokerto dibangun 

sebuah tempat perbelanjaan dengan konsep yang berbeda dibandingkan pasar-
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pasar swalayan lainnya. Konsep yang dimaksud adalah adanya tempat 

perbelanjaan yang menjual barang-barangnya baik dalam partai besar maupun 

secara eceran atau dengan kata lain grosir dan ritel dan dapat menyediakan segala 

macam barang terutama barang-barang kebutuhan pokok secara lengkap dengan 

harga yang lebih terjangkau. Tempat perbelanjaan ini juga harus dilengkapi 

dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan nyaman serta dengan pendekatan yang 

lebih baik kepada masyarakat melalui berbagai macam promosi dan kegiatan 

yang tentunya juga melibatkan masyarakat.  

Rencana pembangunan Moro Grosir dan Ritel ini dinilai cukup berani 

mengingat kondisi persaingan bisnis yang sedang terjadi. Akan tetapi demi 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan laju perekonomian di kota 

Purwokerto, PT. Bamas Satria Perkasa tetap mengambil langkah tersebut. Atas 

dasar pertimbangan inilah maka  akhirnya pada tanggal 17 Desember 1997 

berdirilah MORO Grosir dan Ritel sebagai pusat perbelanjaan. Pembangunan 

MORO itu sendiri memakan waktu kurang lebih setahun dengan luas areal secara 

keseluruhan sekitar 16.000 meter2.  

Adapun surat ijin usaha MORO Grosir dan Ritel yaitu sebagai berikut:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 20/11.7/SIUP/IV/1998 

dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa 

Tengah pada tanggal 4 April 1998.

- Surat Izin Usaha Pasar Modern Nomor 23/DJPDN/Keputusan/X/1998 

dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada tanggal 



30

14 Oktober 1998. Berdasarkan surat izin usaha yang telah dimilikinya maka 

MORO Grosir dan Ritel telah sah dan siap beroperasi.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa badan usaha MORO adalah 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bamas Satria Perkasa. 

Berdasarkan UU No 3 thn 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Perseroan 

Terbatas dan UU No 1 thn 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka PT. Bamas 

Satria Perkasa telah terdaftar sebagai perusahaan Perseroan Terbatas dengan No 

TDP 110715200184. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas ini 

dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Pemerintah 

Kabupaten Banyumas berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman No C. 2.  

7836 HT. 01. 01. HT. 1997. Sedangkan yang menjabat posisi sebagai Direktur 

Utama untuk saat ini adalah Bapak Made Widiana. PT. Bamas Satria Perkasa itu 

sendiri didirikan tidak terlalu lama sebelum MORO berdiri serta hanya 

mempunyai satu bidang usaha yaitu bisnis perdagangan grosir dan ritel. 

Pada awal berdirinya MORO, fasilitas-fasilitas yang dimilikinya masih 

sangat terbatas, seperti misalnya fasilitas tempat parkir. Pemanfaatan lahan untuk 

tempat parkir pada waktu itu hanya sedikit yaitu berada di halaman depan (barat). 

Namun demikian dalam perkembangannya, areal MORO mengalami perluasan 

yang cukup besar. Luas areal yang tadinya hanya 16.000 m2 berkembang 

menjadi kurang lebih 32.255 m2  dengan luas bangunan sekitar 11.000 m2. 

Seiring dengan perluasan areal maka pada akhir tahun 1999 MORO membuka 

tempat parkir baru yaitu di sebelah selatan seluas 12.055 m2 dan sebelah timur 

tempat perbelanjaan seluas 5.200 m2. Hal ini dilakukan karena dirasa tempat 



31

parkir lama sudah tidak mampu menampung jumlah kendaraan pengunjung yang 

semakin hari semakin bertambah. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya animo masyarakat untuk 

berkunjung dan berbelanja di MORO Grosir dan Ritel, terjadi peningkatan pula 

dalam hal jumlah karyawan dan stok barang. Jumlah karyawan MORO yang 

tadinya hanya sekitar 350 orang bertambah menjadi 910 orang yang terdiri dari 

152 orang staf dan 758 orang karyawan operasional. Selain itu stok barang yang 

ditawarkan pun semakin banyak dan beragam. 

Kapasitas tempat berbelanja yang hanya memiliki satu lantai ini saja juga 

dirasa sudah tidak cukup memadai untuk menampung bertambahnya jumlah 

konsumen. Atas dasar pertimbangan inilah maka pada akhir tahun 1999 

dilakukan pula penambahan areal berbelanja yaitu dengan dibangunnya lantai 

dua. Sehingga dengan demikian ruang untuk menempatkan etalase produk pun 

semakin luas, dengan begitu konsumen dapat menikmati berbelanja tanpa harus 

berdesak-desakkan. Lantai dua ini juga dimanfaatkan MORO untuk memberikan 

fasilitas hiburan untuk anak-anak maupun kalangan dewasa yaitu dengan 

bekerjasama dengan pihak Timezone dan membuka arena hiburan Timezone. 

Selain itu MORO juga bekerja sama dengan Rumah Makan Niki Eco dengan 

membuka Café di bagian depan tempat perbelanjaan demi kenyamanan 

konsumen.

MORO Grosir dan Ritel mengalami perkembangannya yang cukup pesat 

yang ditandai dengan penambahan sejumlah fasilitas-fasilitas dan semakin 

banyaknya jumlah konsumen  yang tidak hanya berasal dari dalam kota saja 
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namun juga dari luar kota seperti Purbalingga, Cilacap, Tegal dan lainnya. Oleh 

karena itu maka MORO dijuluki sebagai “Hipermarket” dan menjadi pusat 

perbelanjaan grosir dan ritel terbesar se-wilayah eks karesidenan Banyumas. Hal 

ini tentunya sangat membanggakan, mengingat MORO belum cukup lama berdiri 

dan masih dalam tahap berkembang, akan tetapi telah berhasil mencapai kondisi 

semacam itu.

Meskipun  MORO telah mendapat julukan sebagai “Hipemarket” dan 

menjadi pusat perbelanjaan grosir dan ritel di wilayah eks karesidenan 

Banyumas, akan tetapi perkembangan MORO tidak berhenti sampai disini saja. 

Selain di kota Purwokerto, PT Bamas Satria Perkasa juga berkeinginan untuk 

melebarkan sayapnya dengan berusaha membuka cabang MORO di daerah lain. 

Usaha ini pernah dilakukan sekitar tahun 2001 dan yang menjadi daerah 

sasarannya pada waktu itu adalah kota Tegal. Namun setelah melakukan survey 

lokasi dan pangsa pasar serta melihat kondisi persaingan usaha yang ada, upaya 

perluasan jaringan usaha ini urung dilakukan. Usaha yang serupa juga dilakukan 

pada tahun 2003 dengan daerah sasaran yaitu kota Pekalongan. Akan tetapi 

karena beberapa pertimbangan tertentu, hal ini juga tidak jadi dilakukan. 

Upaya perkembangan usaha MORO Grosir dan Ritel terus dilakukan oleh 

PT Bimas Satria Perkasa. Namun hal ini masih dalam perencanaan ulang dan 

pematangan konsep serta tujuan. Hal ini dilakukan agar proses pengembangan 

usaha ini tidak salah langkah dan merugikan perusahaan namun justru sebaliknya 

akan menguntungkan perusahaan dan memperkuat posisi MORO di bidang bisnis 

usaha  grosir dan ritel.
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B. Lokasi Perusahaan

Secara administratif, MORO terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 7 

Purwokerto. Wilayah MORO termasuk kedalam Kelurahan Purwokerto Kulon 

dan Kecamatan Purwokerto Selatan.

 Lokasi ini terbilang cukup strategis karena berada dekat dengan pusat 

kota yaitu hanya berjarak  + 800 m dari Alun – alun kota dan Kantor Pemerintah 

Daerah Purwokerto. Letaknya yang juga tidak terlalu jauh dengan jalan utama 

yaitu Jalan Jendral Sudirman juga membuat MORO mudah dicapai dari segala 

arah.

Lokasi MORO ini tadinya merupakan areal gedung bioskop President 

Theatre, namun sejak akhir tahun 1997 tempat ini berubah menjadi pusat 

perbelanjaan. Lokasinya yang cukup lapang yaitu dengan luas areal secara 

keseluruhan + 32.255 m2 memungkinkan MORO untuk dapat memberikan 

pelayanan secara nyaman dan maksimal bagi para pengunjung. 

C. Filosofi Perusahaan

MORO berasal dari kata “moro” yang dalam bahasa Jawa mempunyai arti 

datang. Namun demikian kata “moro” bagi perusahaan mempunyai makna yang 

lebih dalam daripada hanya sekedar datang. Datang yang dimaksud disini adalah 

agar masyarakat yang mengunjungi MORO dapat menikmati layanan dan 

fasilitas yang telah disediakan oleh pihak MORO sehingga nantinya kedatangan 

ini menimbulkan suatu kepuasan dan tidak bersifat sementara. 
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MORO membuka diri untuk menerima kedatangan siapa saja dan 

darimanapun asalnya untuk berbelanja atau sekedar menikmati fasilitas yang 

tersedia. MORO tidak membidik target pasar dari kalangan tertentu saja, 

misalnya kalangan menengah keatas, melainkan dari semua lapisan baik itu 

menengah keatas maupun menengah keatas. Kedatangan pengunjung akan 

disambut dengan baik oleh semua karyawan dengan jalan pemberian pelayanan 

yang bersahabat, ramah dan memuaskan. Dengan demikian seluruh karyawan 

MORO diharuskan memiliki jiwa yang open, friendly dalam menghadapi 

pengunjung serta menerapkan human relation yang baik dalam setiap bentuk 

pelayanannya.

Melalui kepercayaan konsumen, MORO akan terus berkembang sehingga 

dapat meraih kesan yang baik dalam benak konsumen untuk terus loyal kepada 

MORO.

Secara lebih rinci, filosofi MORO tersebut dituangkan menjadi:

1. Bagaimana agar konsumen datang ke MORO

2. Bagaimana pelayanan pada saat konsumen datang ke MORO

3. Bagaimana agar konsumen kembali datang ke MORO

Dalam hal ini juga MORO Grosir dan Ritel mengutamakan konsumen 

dengan memberikan servis atau pelayanan yang maksimal agar konsumen itu 

merasa puas dan kembali datang lagi untuk berbelanja ke MORO Grosir dan 

Ritel. 
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D. Tujuan, Visi, Misi dan Slogan Perusahaan

Setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan 

dari PT. BAMAS SATRIA PERKASA dalam mendirikan MORO Grosir dan 

Ritel terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Tujuan eksternal:

a. Memberi kesempatan pada masyarakat akan pola belanja yang efisien 

dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk masyarakatdengan 

harga terjangkau.

b. Menciptakan kesempatan bagi home industry untuk dapat berperan dalam 

memasarkan hasil produknya.

c. Menampung dan menciptakan lapangan kerja bagi sumber daya lokal 

sebanyak-banyaknya.

d. Menjadikan mitra kerja  bagi Pemerintah Daerah baik dalam hal peningkatan 

pendapatan daerah maupun kontribusi dalam kemajuan daerah.

2. Tujuan internal

Sedangkan dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, 

sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain maka tujuan internal MORO 

yaitu memperoleh laba atau keuntungan secara maksimal.

MORO Grosir dan Ritel Purwokerto yang bergerak di bidang bisnis 

perdagangan ini , mempunyai visi dan misi perusahaan yang baik dan bermanfaat 

ke depan. Adapun visi perusahaan yang telah dirumuskan melalui perenungan 

yang dalam yaitu menjadi leader dalam bisnis usaha Grosir dan Ritel, yaitu 
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menjadi patokan atau pedoman untuk berkembang bagi perusahaan-perusahaan 

Grosir dan Ritel lainnya. 

Sedangkan misi perusahaan yang telah ditetapkan adalah:

- Menyediakan aneka macam produk yang lengkap dan bervariasi

- Memberikan pelayanan yang utama bagi konsumen dan mempertahankan 

pelanggan agar tetap setia kepada MORO Grosir dan Ritel

- Menjalin hubungan yang baik dengan segenap publiknya

Dengan adanya visi dan misi ini, maka setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh semua unsur dalam MORO Grosir dan Ritel diorientasikan untuk mencapai 

keduanya.

MORO Grosir dan Ritel memiliki slogan yang digunakan untuk menarik 

konsumen yang berbunyi “Belanja segala pilihan”, dimana pusat perbelanjaan 

MORO Grosir dan Ritel berusaha untuk dapat menyediakan segala pilihan 

kebutuhan belanja yang diperlukan oleh konsumen. Oleh karena itu, konsumen 

tidak perlu mencari tempat lain karena disini sudah dapat terpenuhi segala 

kebutuhannya. 

Sedangkan slogan yang digunakan oleh para karyawan dalam melakukan 

pekerjaan adalah “Senang Melayani”, yang berarti bahwa semua karyawan 

MORO akan melakukan yang terbaik untuk konsumen dengan hati dan perasaan 

yang senang.  Karena pelayanan adalah sesuatu yang menjadi dasar dalam bidang 

usaha ini dan konsumen adalah tujuan utama sehingga kepada mereka harus 

diberikan pelayanan yang memuaskan.
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E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk hubungan formal yang 

terencana antar kelompok fungsi-fungsi sejenis, faktor-faktor fisik dan personalia 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Struktur organisasi 

ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi serta 

sentralisasi maupun desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan 

kerja.

Pusat perbelanjaan MORO Grosir & Ritel Purwokerto menggunakan 

struktur organisasi fungsional yang merupakan bentuk yang paling umum.

Adapun susunan dan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai 

berikut :
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      1. Direktur Utama

      Memegang wewenang dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan 

kebijakan perusahaan secara keseluruhan.

2. Direktur Operasional

Melakukan perencanaan dan koordinasi yang berhubungan dengan 

operasi kerja perusahaan serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 

seluruh bagian-bagian dibawahnya.

3. Direktur Keuangan 

Melakukan perencanaan dan koordinasi yang berhubungan dengan 

masalah keuangan perusahaan serta melakukan evaluasi dan pengawasan 

terhadap bagian-bagian dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 4. Manajer Umum & Personalia

Membantu direktur dalam perencanaan, kooordinasi pelaksanaan dan 

pengawasan serta evaluasi dalam bidang-bidang personalia dan umum, sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5. Supervisor Personalia

Membantu manajer umum dan personalia dalam perencanaan, koordinasi 

pelaksanaan dan pengawasan bidang-bidang personalia, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Staff Personalia

Membantu supervisor personalia dalam perencanaan, koordinasi 

pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas di bidang personalia.
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7. Supervisor Umum

Membantu manajer umum dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan 

dan pengawasan tugas-tugas di bidang logistik dan umum.

8. Staff Umum & Logistik

Membantu supervisor umum dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan 

dan pengawasan tugas-tugas di bidang logistik dan umum.

9. Cleaning Service & Office Boy

Menjaga kebersihan kantor dan toko serta membantu tugas-tugas jajaran 

diatasnya dengan ketentuan yang berlaku.

10. Supevisor Teknik

Membantu manajer umum dan personalia dalam perencanaan, koordiansi 

pelaksanaan dan pengawasan tugas-tugas di bidang teknik secara 

keseluruhan, baik dari sistem kerjanya maupun dari alat atau sarana teknik 

yang ada.

11. Bagian Diesel

Membantu supervisor teknik dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas di 

bidang teknik secara keseluruhan, baik dari sistem kerjanya maupun dari alat 

atau sarana yang ada.

12. Keamanan atau Satpam

Membantu manajer umum dan personalia dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan tugas keamanan dan kenyamanan lingkungan toko 

serta kantor secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
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13. Manajer Toko atau Store

 Membantu direktur dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, serta 

evaluasi dalam pelaksanaan operasional penjualan sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan.

14. Supervisor Penjualan

Membantu manajer Store atau toko dalam perencanaan, koordinasi, 

pengawasan terhadap kegiatan operasional penjualan.

15. Asisten Penjualan

Membantu supervisor penjualan dalam perencanaan, koordinasi, 

pengawasan terhadap kegiatan operasional penjualan, khususnya atas 

departemen yang menjadi tanggung jawabnya.

16. Pramuniaga

Mampu menawarkan atau menjual barang sekalilgus juga memberikan 

pelayanan yang utama kepada  konsumen.

17. Supervisor Kasir

Membantu manajer toko atau store dalam perencanaan, koordinasi, 

pengawasan terhadap kegiatan dan kinerja jajarannya yaitu kasir lantai serta 

belakang kasir dalam operasional penjualan.

18. Kepala Kasir

Membantu operasional penjualan dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengawasi proses kerja kasir lantai serta belakang kasir.

19. Kasir Lantai

Menerima uang pembayaran dari konsumen dan bertanggung jawab atas 

uang setoran yang diserahkan kepada pejabat yang berwenang.
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20. Belakang Kasir

Membantu tugas kasir lantai dalam hal mengecek kesesuaian antara 

lembar strook dengan barang dagangan yang dibeli konsumen berikut 

memasukkan barang-barang kedalam plastik pembungkus.

21. Merchandiser

Membantu direktur dalam merencanakan, koordinasi, mengawasi serta 

evaluasi atas pelaksanaan proses pengadaan barang sesuai ketentuan yang 

ditetapkan.

22. Staff Administrasi Merchandiser

Membantu merchandiser dalam tugas pendatan kode harga.

23. Manajer Humas dan Promosi

Membantu direktur dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan 

evaluasi dalam bidang Hubungan Masyarakat dan promosi sesuai deengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.

24. Supervisor Humas dan Promosi

Membantu manajer Humas dan promosi dalam perencanaan, koordinasi, 

pengawasan serta evaluasi bidang kehumasan, layanan konsumen dan 

promosi sesuai sengan ketentuan yang ditetapkan.

25. Manajer Keuangan

Membantu direktur dalam perencanan, kooordinasi, pelaksanaan dan 

evaluasi atas kebijakan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.
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26. Supervisor Keuangan

Membantu manajer keuangan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan program  kerja divisi keuangan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.

27. Staff Keuangan

Membantu supervisor keuangan dalam perencanaan, kooordinasi, 

pelaksanaan tugas-tugas divisi keuangan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.

28. Supervisor Akuntansi

Membantu Direktur dalam perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan 

evaluasi dalam bidang akuntansi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

29.Staff Akuntansi

Membantu supervisor akuntansi dalam perencanaan, koordinasi, 

pelaksanaan tugas-tugas di bidang akuntansi sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan.

F. Bidang Usaha Perusahaan

MORO Grosir dan Ritel bergerak di bidang usaha bisnis perdagangan 

yang menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat baik makanan, 

minuman, buah-buahan, sayur-mayur, alat-alat rumah tangga serta kebutuhan 

yang lainnya.

Grosir dan Ritel yang dimaksud disini adalah MORO melayani pembelian 

aneka macam produknya dalam partai besar tentunya dengan harga yang lebih 

murah yaitu ada istilah harga hemat, yang artinya setiap pembelian produk 
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minimal 3 item akan lebih murah dibandingkan pembelian produk hanya 1 item. 

Akan tetapi, MORO juga melayani pembelian secara ritel atau eceran dengan 

harga yang juga terjangkau dan lebih murah dibandingkan tempat-tempat 

perbelanjaan lainnya. Hal ini karena keberhasilan MORO dalam melakukan 

lobby harga dan kerjasama mengenai pengadaan barang  dengan para supplier 

yang berasal dari dalam maupun luar kota. 

Untuk pembelian secara grosir atau partai besar, MORO memberikan 

pelayanan istimewa yaitu konsumen dapat memesan secara langsung ke nomor 

bebas pulsa 0-800-1-402166 dan dapat juga diantar ketempat pemesan selama 

masih berada di wilayah kota Purwokerto.

Selain itu MORO juga mempunyai Department Store yang menjual 

produk-produk seperti misalnya  pakaian, sepatu, tas, kosmetik alat tulis dan 

kantor, mainan anak-anak, alat musik dan elektronik. Hanya saja produk-produk 

ini tidak dapat dibeli dalam partai besar namun secara eceran.

G. Fasilitas-fasilitas Perusahaan

MORO dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 16.000 meter2 yang 

dalam perkembangannya mengalami perluasan menjadi 32.255 m2 dengan luas 

bangunannya sekitar 11.000 m2. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang 

usaha penjualan barang kepada masyarakat, pihak MORO mempunyai fasilitas 

penunjang atau kemudahan dalam berbelanja antara lain:

1. Parkir

Area parkir MORO Grosir dan Ritel ada 3 buah, antara lain:
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a. Parkir barat (seluas + 4.000 m2) disediakan untuk motor atau mobil 

konsumen. 

b. Parkir selatan (seluas + 10.000 m2) disediakan untuk mobil konsumen.

c. Parkir timur (seluas + 5.200 m2) disediakan untuk motor karyawan dan 

mobil pelanggan.

2. Toilet

Ada 3 buah Toilet yaitu:

a. Bagian utara: di sebelah pintu masuk kendaraan

b.Bagian timur: di depan pintu keluar timur atau di depan parkir kendaraan 

karyawan

c. Bagian atas: di samping arena bermain Timezone

3. Mushola

Ada 2 lokasi yaitu:

a. Utara: di depan cafe MORO

b. Timur: disamping WC timur atau di samping gudang MORO

4. ATM

Merupakan kerjasama yang dilakukan dengan beberapa instasi Bank agar para 

konsumen dapat dengan mudah menarik uang untuk keperlulan berbelanja pada 

saat di MORO. Macamnya antara lain:

a. ATM BNI 46

b. ATM BCA

c. ATM LIPPO

d. ATM BRI (alto)
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5. Kartu Kredit (Credit Card)

Bagi para konsumen atau pelanggan MORO Grosir dan Ritel yang tidak 

membawa uang tunai dapat bertransaksi dengan menggunakan fasilitas credit 

card seperti Debit BCAdan BII Super Kassa.

6. Bangku tempat duduk berada di dapan kasir sebagai tempat melepaskan lelah 

sejenak setelah berbelanja.

7. Bagian Informasi

a. Sebagai sarana penukaran barang yang telah dibeli akibat kesalahan 

perusahaan

b. Sebagai tempat penukaran hadiah.

c. Tempat membungkus kado.

d. Membantu dalan menginformasian pencarian orrang.

e. Sebagai tempat menerima complain konsumen.

f. Menginformasikan produk-produk baru atau yang up to date.

8. Televisi

Terdapat beberapa televisi yang dipasang di atas kasir lantai agar konsumen 

tidak merasa jenuh dalam mengantri dan dapat lebih santai dengan 

menyaksikan beberapa informasi dan hiburan yang ditayangkan.

9. Musik

Fasilitas musik disediakan untuk memberi nuansa yang gembira, tenang dan 

senang kepada konsumen ketika hendak memilih barang. 
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10. Penitipan Barang

Para konsumen atau pelanggan dapat menitipkan barang, jaket, tas dan 

lainnya di tempat penitipan barang agar lebih mudah dalam memilih barang 

tanpa perlu repot-repot membawanya.

11. AC

Fasilitas AC disediakan agar para konsumen atau pelanggan dapat merasa  

nyaman dalam berbelanja.

12. Arena Hiburan

Berbagai macam permainan yang menarik disediakan untuk para konsumen 

baik dari kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak.

13. Café

Menyediakan berbagai macam makanan dan minuman agar para pengunjung 

MORO dapat menikmati hidangan yang disajikan setelah berbelanja atau 

sebelum berbelanja.

14. Customer Service

Khusus bagi para pelanggan yang memesan barang lewat telepon dan dapat 

diantar langsung melalui nomer bebas pulsa 0-800-1-402166.

15. Kasir Lantai 

MORO memiliki kurang lebih 30 kasir lantai agar konsumen tidak perlu 

melakukan antrian panjang dalam bertransaksi.

16. Kasir MMC (MORO Member Card)

Hanya disediakan 1 buah khusus bagi pemegang kartu MMC.
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17. Kasir Express

Ada 3 buah, khusus bagi pelanggan yang membeli barang maksimal 5 items.

18.Troly dan keranjang disediakan dalam jumlah yang cukup banyak untuk 

memudahkan para konsumen membawa barang yang akan dibeli sebelum 

bertransaksi.

19. Kamar Ganti

Tempat untuk mencoba pakaian atau celana yang hendak dibeli oleh 

pelanggan.

20. Facial Room

Tempat untuk mencoba merias muka bagi para konsumen yang 

menginginkannya.

H. Divisi Humas dan Promosi MORO Grosir dan Ritel

Secara struktural, divisi Humas dan Promosi MORO merupakan salah 

satu bagian dari perusahaan yang dalam kegiatannya berada di bawah direktur 

operasional dan bertanggung jawab langsung kepada direktur operasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, manajer Humas dan promosi membawahi 

supervisor Humas dan promosi. Secara keseluruhan, pejabat struktural beserta 

staf yang berada di dalam divisi Humas dan promosi berjumlah 9 orang. 

Diantaranya yaitu, 1 orang manajer Humas dan promosi, 1 orang supervisor 

Humas dan promosi, 1 orang staf Humas, 1 orang staf promosi, 1 orang di bagian 

setting, 2 orang sebagai operator dan 2 orang lainnya di bagian interior atau 

dekorasi.
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Divisi Humas dan promosi MORO ada sejak MORO Grosir dan Ritel 

berdiri yaitu tahun 1997. Program kerjanya untuk pertama kali antara lain yaitu, 

mengirim berita atau informasi seputar penjualan seperti produk baru,diskon atau 

harga khusus, mengadakan event atau kegiatan seperti, pasar murah, donor darah 

massal, berbagai macam acara hiburan , olahraga dan lomba.

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang divisi Humas dan 

promosi adalah sebagai berikut:  

Tugas pokok:

- Membantu direktur dalam perencanan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi 

dalam bidang Humas dan promosi, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Membuat perencanaan, koordinasi di bidang Humas / promosi sesuai 

kebutuhan perusahaan.

- Menyusun dan mengevaluasi program serta metode pelaksanaan yang 

efektif dan efisien.

-  Sebagai orang pertama yang menjadi rujukan , jika:

a. Terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas bidang Humas dan promosi

b. Menyelesaikan urusan perusahaan dengan pihak lain yang menyangkut 

Humas atau kepentingan umum.

-  Menjaga dan mengembangkan hubungan dan pelayanan kepada pelanggan, 

lingkungan serta pihak lain yang terkait.
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- Bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan dengan dengan pihak di 

dalam maupun di luar perusahaan.

-  Menyusun target serta budget akan program promosi yang ada.

-  Menentukan sarana atau metode promosi yang sesuai.

- Mengawasi pelaksanaan serta mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil yang 

dicapai.

- Bertanggung jawab akan keberhasilan pelaksanaan promosi secara umum.

Wewenang:

- Berwenang untuk mengadakan negoisasi dengan pihak luar, sesuai dengan 

kebijakan dalam bidang Humas / promosi.

- Berwenang menjadi jurubicara perusahaan dalam memberikan keterangan 

kepada pihak lain yang menyangkut perusahaan, sesuai dengan kebijakan 

yang berlaku.

- Berwenang untuk memilih prioritas tindakan untuk mengatasi hal-hal yang 

mendesak dalam bidang Humas atau kepentingan umum, dengan catatan:

a. Konsultasi terlebih dahulu dengan direktur

b. Atau segera melaporkan kepada direktur setelah tindakan dilakukan

- Berwenang untuk melaksanakan teguran dan atau sangsi kepada bawahan 

langsung jika prosedur pelaksanaan tidak dipatuhi.

- Berwenang untuk melimpahkan atau menunjuk kepada supervisor / staf 

Humas dan Promosi urusan yang sesuai atau terkait, dengan tangung jawab 

manajer Humas dan promosi. 

Poin-poin di atas merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh 

manajer Humas dan promosi. Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang 

yang dimiliki supervisor Humas dan promosi MORO adalah sebagai berikut:
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Tugas Pokok:

- Membantu manajer Humas dan promosi dalam pelaksanaan dan evaluasi di 

bidang kehumasan dan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

- Mengkoordinir pelaksanaan kehumasan baik keluar maupun kedalam sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- Membantu pengembangan kreativitas promosi baik indoor maupun outdoor 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- Membuat perencanaan pelaksanaan program kehumasan promosi dengan 

metode yang efektif dan efisien.

- Membantu menyelesaikan urusan perusahaan dengan pihak lain yang 

menyangkut masalah kehumasan dan promosi.

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kehumasan dan promosi secara umum.

Wewenang:

- Berwenang untuk mengadakan negoisasi dengan pihak luar yang ada 

hubungannya dengan kehumasan dan promosi dimana kemudian 

melaporkan kepada manajer Humas dan promosi.

- Berwenang untuk memilih prioritas tindakan untuk mengatasi hal-hal yang 

mendesak yang ada hubungannya dengan kehumasan dan promosi dengan 

catatan:

a. Konsultasi terlebih dahulu dengan manajer yang berrsangkutan

b. Segera melapor setelah tindakan dilakukan

- Berwenang untuk melaksanakan teguran kepada bawahan langsung 

apabila prosedur yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan.  
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I. Masyarakat Sekitar MORO Grosir dan Ritel Purwokerto

Masyarakat di sekitar MORO Grosir dan Ritel berada di dalam wilayah 

Kelurahan Purwokerto Kulon. Kelurahan Purwokerto Kulon sendiri merupakan 

salah satu diantara 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwokerto 

Selatan.

Batas-batas administratif yang dimiliki Kelurahan Purwokerto Kulon 

diantaranya yaitu :

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kelurahan  Purwokerto Lor

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Karang Klesem dan Kelurahan 

Teluk

- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelurahan Kranji

- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul  

Pembagian wilayah adminstratif yang ada di Kelurahan Purwokerto 

Kulon meliputi 5 RW dan 32 RT yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Ketua RW dan Ketua RT.

Diantara 7 kelurahan lainnya di Kecamatan Purwokerto Selatan, 

Kelurahan Purwokerto Kulon mempunyai luas wilayah yang lebih kecil. Luas 

wilayahnya secara keseluruhan yaitu 94,829 hektar yang terdiri dari:

- Pemukiman umum : 39,469 hektar

- Sawah pertanian :       -

- Ladang  tegalan : 33,8104 hektar

- Perkantoran : 1,5199 hektar

- Sekolahan : 0,8431 hektar
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- Pertokoan : 17, 1013 hektar

- Pasar : 0,1106 hektar

   - Lapangan dan stadion : 1,2432 hektar

   - Pemakaman umum     : 0,727 hektar

Selain wilayah yang lebih kecil dibandingkan 7 kelurahan  lainnya, 

Kelurahan Purwokerto Kulon juga memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit 

yaitu sekitar 7.519 jiwa. Jumlah ini dapat diperinci lagi yaitu untuk prianya 

sekitar 3.619 jiwa dan wanitanya sekitar 3.828 jiwa serta jumlah kepala keluarga 

secara keseluruhan mencapai 1.610 jiwa.

Dilihat dari segi mata pencaharian, warga masyarakat di Kelurahan 

Purwokerto Kulon memiliki mata pencaharian yang hampir imbang. Kurang 

lebih sekitar 30 %nya pensiunan, 40 %nya bekerja di bidang swasta seperti 

pemilik toko, pedagang dan pegawai kantor swasta serta 30 %nya lain-lain 

termasuk diantaranya pegawai negeri, dokter dan mereka yang mata 

pencahariannya tergolong lemah seperti tukang becak, tukang parkir,  Satpam 

dan lain sebagainya.

Meskipun Kelurahan Purwokerto Kulon memiliki luas wilayah dan 

jumlah penduduk yang paling sedikit, namun permasalahan yang dihadapi jauh 

lebih kompleks karena wilayah kelurahan ini terletak di jantung kota Purwokerto. 

Permasalahan yang paling utama adalah di bidang sosial dan kesejahteraan 

masyaakat yaitu masih tingginya jumlah penduduk yang termasuk kedalam 

keluarga pra sejahtera.
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Keluarga pra sejahtera di Kelurahan Purwokerto Kulon masih berjumlah 

sekitar 288 kepala keluarga atau 18,8 % dari keseluruhan jumlah penduduk 

kelurahan. Sebagian dari mereka masih berada di bawah garis kemiskinan dan 

mengalami banyak kekurangan terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan 

pangan, sandang dan papan. Lemahnya tingkat ekonomi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang cukup memprihatinkan juga berdampak pada rendahnya tingkat 

kesehatan dan pendidikan warga masyarakat. 



BAB III

PENYAJIAN DATA

Pada bagian ini seluruh data akan dipaparkan secara langsung dengan 

memanfaatkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sebelum memulai analisis data maka terlebih dahulu akan 

dikemukakan beberapa hal pokok yang akan diuraikan dalam analisis data. Data-data 

akan disajikan sesuai dengan hal-hal yang ingin diketahui dalam penelitian ini, yaitu 

peran public relations MORO Grosir dan Ritel Purwokerto melalui program 

community relations dalam membentuk citra perusahaan dikalangan masyarakat 

sekitar.  

A. PROFIL INFORMAN

1. Data Diri Informan

Dalam penelitian ini informan dipilih sesuai dengan kriteria yaitu yang 

benar-benar dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. 

Informan-informan kunci tersebut dibagi menjadi 2 yaitu pihak dari perusahaan 

dan pihak dari masyarakat sekitar. Para informan dari pihak perusahaan  yaitu, 1 

orang direktur operasional, 1 orang manajer Humas dan promosi dan 1 orang 

supervisor Humas dan promosi. Sedangkan informan-informan yang berasal dari 

masyarakat sekitar diwakili oleh 1 orang lurah, 1 orang staf (Kepala Seksi 

Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan) Kelurahan Purwokerto Kulon, 1 

orang staf Kecamatan Purwokerto Selatan dan 1 orang pedagang sekitar MORO 

Grosir dan Ritel.
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Tabel 1

DATA DIRI INFORMAN DARI PEJABAT HUMAS DAN NON HUMAS

MORO GROSIR DAN RITEL PURWOKERTO

NO NAMA USIA JABATAN MASA KERJA

1. Eko Yulianto 42 th Direktur Operasional 5 tahun

2. Wahadie Santosa 45 th Manajer Humas Promosi 5 tahun

3. Adi Putra 28 th Supervisor Humas Promosi 3 tahun

Tabel 2

DATA DIRI INFORMAN DARI PEJABAT KELURAHAN

 PURWOKERTO KULON

NO NAMA USIA JABATAN MASA KERJA

1. Sumardjoko 42 th Lurah Purwokerto Kulon 4 tahun

2.

3.

4.

Enny Purwanti

Arief Effendy

Hamid

34 th

29 th

42 th

Kasi Ekbangkes Purwokerto 

Kulon

Staf Kecamatan Purwokerto 

Selatan

Penjual mie ayam (Ketua 

Perkumpulan Pedagang di 

sekitar MORO)

2 tahun

4 tahun

21 tahun
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2. Aktivitas Informan

Kegiatan yang dilaksanakan masing-masing informan dalam 

kesehariannya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu:

a. Direktur Operasional

Melakukan perencanaan, koordinasi dan pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan operasi kerja perusahaan serta melakukan evaluasi dan 

pengawasan terhadap seluruh divisi di bawahnya yaitu divisi umum dan 

personalia, divisi toko, divisi Humas dan promosi dan divisi pembelian.   

b. Manajer Humas dan Promosi

Membuat perencanaan dan koordinasi di bidang Humas dan promosi sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu juga menyusun dan mengevaluasi 

program serta metode pelaksanaannya yang efektif dan efisien.

c. Supervisor Humas dan promosi

 Membantu manajer dalam hal perencanaan, kordinasi evaluasi program dan 

pelaksanaan di bidang Humas dan promosi termasuk didalamnya memberikan 

pelayanan secara total dan menyeluruh terhadap publik perusahaan baik 

konsumen, supplier, pers masyarakat sekitar dan publik perusahaan yang 

lainnya melalui pemberian informasi dan manajemen komunikasi yang baik 

sehingga terjalin hubungan yang baik dengan publik perusahaan.

e. Lurah Purwokerto Kulon

Membantu tugas-tugas pelayanan baik pelayanan pemerintahan, bidang 

pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. Pelayanan pemerintahan 

yaitu kegiatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Di 

bidang pembangunan yaitu  memantau kegiatan pembangunan baik hasil 
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maupun yang telah diprogramkan melalui LKMD maupun dari pemerintah 

kelurahan termasuk mengacu tugas-tugas lain yang diberikan atasan dalam 

hal ini adalah camat Purwokerto Selatan. Sedangkan pembinaan 

kemasyarakatan antara lain mengadakan anjangsana atau tatap muka dengan 

tokoh masyarakat, agama maupun para pengurus RT dan RW serta lembaga.

f. Kasi Ekbangkes Purwokerto Kulon

Menangani bidang pendidikan, sosial budaya dan olahraga termasuk di 

dalamnya juga menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

g. Staf Kecamatan Purwokerto Selatan

Menangani masalah administrasi termasuk diantaranya mengenai biaya-biaya 

pengeluaran, pemasukan dan dana bantuan yang diterima Kecamatan 

Purwokerto Selatan dan kelurahan-kelurahan yang berada dalam wilayahnya.

h. Penjual mie ayam (Ketua Perkumpulan Pedagang di sekitar MORO)

Selain berjualan juga sekaligus sebagai yang dituakan dalam menangani 

masalah-masalah yang biasanya terjadi antara sesama pedagang atau menjadi 

wakil para pedagang dalam berhubungan ataupun menghadapi masalah 

dengan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa beberapa informan 

yang mewakili masyarakat tersebut dianggap dapat memberikan informasi 

mengenai  kegiatan-kegiatan sosial maupun bantuan yang diberikan MORO 

kepada masyarakat sekitar karena mereka mengetahui secara pasti situasi dan 

kondisi yang terjadi di masyarakat.
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B. PUBLIC RELATIONS MORO GROSIR DAN RITEL

Keberadaan public relations (PR) atau Humas dianggap penting dalam 

sebuah lembaga dan bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Demikian juga di 

perusahaan, Humas mengemban dan melaksanakan tugas penting sebagai 

perpanjangan tangan perusahaan yang difungsikan sebagai komunikator 

perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi kebijakan yang perlu 

diketahui oleh masyarakat.

Sebagai perusahaan yang belum lama berdiri, MORO Grosir dan Ritel 

juga menyadari akan pentingnya keberadaan bagian Humas guna mendukung 

kelancaran kerja perusahaan. Sehingga sejak awal berdirinya yaitu tahun 1997, 

MORO sudah memiliki bagian Humas.

Posisi Humas di MORO  memang bukan merupakan bagian atau divisi 

tersendiri akan tetapi bergabung dengan promosi menjadi satu divisi, yaitu divisi 

Humas dan promosi. Sehingga kegiatan promosi dalam perusahaan tidak 

dilakukan oleh Humas melainkan oleh bagian tersendiri meskipun pada 

prakteknya, Humas juga turut membantu dalam teknis pelaksanaannya. 

Penggabungan kedua bagian ini dilakukan atas dasar pertimbangan dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara Humas dan promosi 

mempunyai bidang kerja yang berkaitan erat satu sama lain, sehingga apabila 

dipisahkan justru kurang efektif. Untuk lebih jelasnya tentang posisi Humas 

MORO berikut ini adalah penjelasannya:

“Sebenarnya Humas dan promosi merupakan satu bagian, karena 
segala macam informasi tentang promosi penjualan, Humas juga sangat 
berperan dalam penyampaiannya sehingga kegiatan Humas tidak 
terlepaskan dengan promosi. Disini Humas dan promosi dituntut untuk 
menjadi satu. Promosi yang ada di dalam toko, seorang Humas harus bisa 
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sama menyampaikannya ke konsumen dan masyarakat. Humas mendukung 
promosi, demikian pula sebaliknya”.1)

MORO Grosir dan Ritel adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis 

perdagangan barang yang tujuan utamanya yaitu mencari laba atau keuntungan 

sebanyak-banyaknya melalui penjualan produknya demi kelangsungan hidup 

perusahaan, dimana peningkatan dan penurunan jumlah konsumen atau pelanggan 

juga menjadi salah satu tolak ukurnya.

Hal ini disadari sepenuhnya oleh perusahaan, sehingga sejak awal Humas 

merupakan suatu bagian yang lebih difungsikan untuk memberikan pelayanan 

secara total terhadap konsumen. Humas di MORO sendiri mempunyai dua macam 

fungsi yaitu internal (di dalam toko) dan eksternal (di luar toko). Fungsi internal, 

seperti telah disebutkan diatas yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Pelayanan yang dimaksud disini adalah pemberian informasi di dalam toko yang 

berkaitan dengan masalah penjualan seperti misalnya harga produk dan diskon 

khusus. Selain itu Humas berfungsi melakukan komunikasi dengan seluruh pihak 

yang termasuk publik internal perusahaan sehingga pejabat Humas dapat 

mengetahui keadaan di dalam perusahaan serta bisa membangun hubungan yang 

baik dari dalam perusahaan itu sendiri.

Sedangkan fungsi eksternal, yaitu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan 

perusahaan yang sifatnya publik atau melibatkan masyarakat luas. Serta 

mendapatkan data atau informasi mengenai perkembangan situasi masyarakat 

termasuk diantaranya mengetahui kepentingan konsumen secara khusus dan 

                                                          
       1) Santosa, Wahadie. Manajer Humas dan Promosi MORO Grosir dan Ritel. Wawancara Pribadi. 
20 Juli 2003.
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masyarakat secara umum. Jadi fungsi Humas di MORO adalah memberikan 

informasi di dalam toko serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat di luar.

Seperti telah dinyatakan diatas, pada awalnya fungsi Humas di MORO 

lebih condong pada pelayanan total kepada konsumen terutama dalam hal 

pemberian informasi. Namun demikian dalam perkembangannya, Humas MORO 

sekarang memiliki peranan yang lebih luas daripada hanya sekedar menjadi 

corong perusahaan dalam memberikan pelayanan informasi. 

Humas juga menjadi kacamata perusahaan dalam arti selain memberikan 

informasi keluar, Humas juga harus selalu tanggap terhadap respon yang 

diberikan masyarakat karena segala bentuk complain, saran maupun kritik 

terhadap perusahaan masuk melalui Humas. Selain itu Humas juga menjadi ciri 

perusahaan, karena segala bentuk performance dari perusahaan yang pertama kali 

mendapat sorotan adalah bagian Humas. Jika Humasnya baik maka performance

perusahaan akan baik dan citra perusahaan secara otomatis juga akan baik. Jadi 

Humas bukan lagi hanya sebagai petugas pelayanan informasi akan tetapi 

sekaligus juga sebagai pembentuk citra perusahaan.

Kebijakan perusahaan yang tadinya mengacu pada penyusunan strategi 

perusahaan melalui harga, produk, distribusi dan promosi, saat ini telah bergeser 

dengan  lebih menitikberatkan pada public relations atau Humas. Berikut adalah 

kutipan wawancaranya:“Jadi sekarang memang paradigma bisnis grosir dan ritel 

sudah bergeser ya, karena saking kompetitifnya sehingga kalau dahulu berbagai 
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strategi dan teknik perusahaan untuk tetap eksis mengacu pada harga, produk, 

distribusi atau promosi, sekarang beralih ke yang namanya PR”.2)

MORO menganggap bahwa harga, produk, distribusi dan promosi saat ini 

bukanlah faktor utama dalam menarik pelanggan dan membentuk citra perusahaan 

karena hal-hal tersebut tidak dapat menimbulkan keterikatan secara emosional 

dengan masyarakat. Kemudian dijelaskan lagi dalam hasil wawancara berikut:

“Produk di semua tempat ada, di MORO ada, RITA ada, Sri Ratu 
ada, di warung ada gitu lho, sekarang barang mudah didapatkan. Hargapun 
seperti itu, kalaupun MORO paling murah bukan jaminan karena di 
MOROpun ada barang yang lebih mahal dibanding toko lain, kalaupun 
selisih juga ngga banyak untuk 1 barang kemudian distribusipun seperti itu 
ee...tidak merupakan faktor utama sekarang ya, apalagi promosi, memang 
penting tapi kaya iklan, itu kan komunikasi searah ya terbatas, tapi kalau 
misalnya sekarang beralih ke PR menurut saya ada semacam ikatan batin 
secara emosional karena PR itu membentuk komunikasi secara emosional. 
Jadi PR sekarang merupakan faktor utama membentuk suatu image dalam 
suatu bisnis menjadi lebih baik”. 3)

Upaya pembentukan citra perusahaan ini tidaklah semudah dan secepat 

yang dibayangkan, tetapi diperlukan proses yang cukup panjang dan harus 

dilaksanakan secara terus menerus. Upaya dalam membentuk dan memajukan 

citra perusahaan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam 

melestarikan keberadaan perusahaan.

Secara keseluruhan, keberadaan Humas tetap memiliki nilai penting 

karena Humas merupakan ujung tombak perusahaan dalam menghadapi publik, 

meskipun Humas sebagai divisi di MORO memang belum berjalan maksimal. 

Hasil wawancara berikut adalah penjelasannya:

                                                          
       2) Yulianto, Eko. Direktur Operasional MORO Grosir dan Ritel. Wawancara Pribadi. 20 Juli 2003
       3) Santosa, Wahadie. Loc.,Cit.
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“Humas di MORO belum berfungsi maksimal, masih ada kekurangan 
dalam hal teknis di lapangan karena Humas selalu berhadapan  dengan 
manusia dimana persepsi terhadap suatu masalah berbeda sudut 
pandangnya. Disini Humas terbentur pada kondisi dimana di satu sisi Humas 
harus memberikan pelayanan yang baik terutama pada konsumen namun 
disisi lain juga harus mengikuti aturan main perusahaan”.4)

Kemudian ditambahkan pula dalam kutipan hasil wawancara berikut: “Kinerja 

Humas juga kurang terutama di bagian operator karena keterbatasan personel 

yang pada waktu itu cewek semua, tapi setelah ada program baru, ya sekarang 

kerjanya sudah mulai bagus”.5)

Bagaimanapun juga Humas merupakan jembatan komunikasi antara 

perusahaan dengan publik, karena Humas yang berhadapan secara langsung 

dengan publik, jadi meskipun masih terdapat kekurangan, fungsi Humas tetap 

harus dijalankan.

Pada tahap yang paling tinggi bagi tugas pekerjaan Humas, eksekutif 

Humas adalah orang manajemen pada tahap puncak. Ia langsung berhubungan 

dengan direktur utama dan staf pimpinan yang mengoperasikan  perusahaan. 

Namun tidak demikian dengan kedudukan Humas di  MORO, ia tidak berada  

sejajar dengan top manajemen meski dalam prakteknya Humas dapat 

berkomunikasi langsung dengan direktur operasional hanya saja dalam hal 

kewenangan maupun dalam pengambilan keputusan, Humas memiliki porsi yang 

kecil. Berikut kutipan hasil wawancara dengan salah satu staf Humas: “Humas 

tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan apalagi memberikan 

                                                          
       4) Putra, Adi (a). Supervisor Humas dan Promosi MORO Grosir dan Ritel. Wawancara 
Pribadi. 4 Agustus 2003.
       5) Ibid.



65

masukan pada pimpinan tertinggi secara langsung akan tetapi harus melalui 

prosedur melewati supervisor, manajer dan selanjutnya”. 6)

Keputusan tertinggi yang menyangkut nasib dan kesejahteraan perusahaan 

tetap berada ditangan pimpinan perusahaan. Humas hanya menampung dan 

menyampaikan informasi yang berasal dari publik kepada perusahaan begitu pula 

sebaliknya, juga menyampaikan usulan mengenai perencanaan program 

perusahaan.

Akan tetapi lain halnya apabila pengambilan keputusan tersebut 

menyangkut permasalahan yang bersifat insidental yang terjadi di lapangan. 

Karena lebih sering menghadapi publik secara langsung, Humas dituntut untuk 

lebih fleksibel dan tanggap dalam mencari solusi yang tepat terhadap suatu 

permasalahan.

Humas sebagai kekuatan pembentuk citra MORO juga harus tetap 

mengusahakan eksistensi kerjanya sesuai dengan pemahaman arti Humas dalam 

diri masing-masing pejabat Humas. Sehingga Humas juga harus mampu 

berkoordinasi dan bekerjasama secara baik dengan bagian-bagian lain sesuai 

dengan tugasnya masing-masing, untuk mencapai tujuan yaitu selain memberikan 

keuntungan finansial terhadap perusahaan tetapi juga meningkatkan kualitas 

hubungan antara MORO dengan publiknya, dalam hal ini berkaitan erat dengan 

citra perusahaan. Untuk menjelaskan hal tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Koordinasi Humas dengan bagian lainnya sudah cukup bagus, 
karena kalau boleh saya katakan hubungan selama ini secara pribadi 
maupun antar bagian sebenarnya sudah satu jalinan. Karena manajemen 
sifatnya berkembang jadi bagaimana jalinan kerjasama itu untuk 
dikembangkan lebih baik. Pengembangan-pengembangan itulah  yang harus 
dipikirkan bersama-sama karena yang akan dilihat masyarakat adalah 

                                                          
       6) Yulianto, Eko. Loc,.Cit.
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MORO secara keseluruhan. Kita bekerjasama berkaitan erat dengan bagian 
lain untuk menuju satu harapan yaitu bisa memberikan satu kepuasan 
terhadap konsumen, masyarakat, lingkungan itu saja”.7)

  Upaya peningkatan kualitas hubungan dan citra perusahaan ini 

diwujudkan melalui pelaksanaan program-program kehumasan. Meskipun pada 

awalnya program-program  kegiatan kehumasan tesebut masih sedikit namun 

lama kelamaan seiring dengan perkembangan perusahaan, program-program yang 

dijalankan semakin banyak dan bervariasi. Oleh karena itu Humas dituntut untuk 

selalu berkreasi dalam penciptaan ide atau gagasan.

Adapun program kerja Humas saat ini lebih mengacu pada segi 

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dan kegiatan-kegiatan kehumasan, 

seperti tercantum dalam Rencana Program Kerja Humas dan Promosi 2003, yaitu:

- Peningkatan kinerja staf Humas (operator, informasi, penitipan barang) 

sehubungan dengan peningkatan layanan konsumen.

- Peningkatan kerjasama dengan sponsor maupun supplier khususnya  pada 

pengadaan event-event besar.

- Peningkatan citra perusahaan melalui pembinaan hubungan baik dengan 

masyarakat sekitar dan juga pemerintah.

(Sumber: Data Humas dan Promosi 2003)

C. PUBLIK MORO GROSIR DAN RITEL

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa penjualan, MORO Grosir 

dan Ritel selalu berhubungan dengan banyak pihak. Dalam menjalankan peranan 

                                                          
      7) Ibid.
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dan tugasnya, Humas MORO selalu berusaha agar hubungan dengan publiknya 

dapat terbina dengan baik. Publik MORO dapat digolongkan menjadi dua bagian 

yaitu:

1. Publik Intern

Publik intern sebagai sasaran Humas MORO terdiri dari orang-orang yang 

bekerja di dalam perusahaan dan secara fungsional mempunyai tugas dan 

pekerjaan serta hak dan kewajiban tertentu. Mereka diantaranya adalah:

a. Pemegang Saham

Pemegang saham merupakan pemilik MORO dan turut mempunyai andil 

dalam perusahaan. Hubungan dengan para pemegang saham harus selalu 

dibina dalam rangka menumbuhkan kepercayaan mereka pada perusahaan. 

Setahun sekali diadakan rapat tahunan dimana  dalam rapat tersebut selalu 

ada  pemberian laporan tahunan dalam level direksi. Dalam rapat tahunan 

ataupun rapat-rapat khusus lainnya, Humas sebagai salah satu bagian dari 

manajemen juga diikutsertakan karena dianggap cukup mengetahui 

kondisi di dalam maupun di luar perusahaan terutama kondisi masyarakat 

sekitar.

b. Karyawan perusahaan

Kepada para karyawan, Humas MORO selalu berusaha menjalin hubungan 

yang harmonis serta menciptakan komunikasi dua arah antara pihak 

direksi dengan para karyawan, salah satunya yaitu dengan mengundang 

pihak direksi dalam setiap acara intern yang melibatkan karyawan seperti 

misalnya acara pembagian kenang-kenangan untuk karyawan teladan 
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dalam syukuran ulang tahun perusahaan. Selain itu dengan mengadakan 

forum dialog sebagai media untuk menyalurkan segala aspirasi karyawan 

sehingga segala keluhan yang dirasakan karyawan maupun permasalahan 

yang terjadi di dalam perusahaan dapat teratasi dengan baik. Humas juga 

selalu melibatkan peran aktif dari karyawan dalam setiap kegiatan 

perusahaan baik yang bersifat hiburan, olahraga atau sosial.

2. Publik Ekstern

Publik ekstern sebagai sasaran kegiatan Humas MORO terdiri atas orang-

orang atau anggota masyarakat di luar perusahaan, baik yang ada kaitannya 

dengan perusahaan maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya 

dengan perusahaan. Mereka diantaranya adalah: 

a. Konsumen/Pelanggan

Tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya, oleh karena itu konsumen tentu menjadi publik yang paling 

banyak mendapat perhatian. Humas MORO bertanggung jawab penuh 

dalam pengaturan jalur komunikasi antara pihak perusahaan dengan 

konsumen, terutama dalam memberikan informasi mengenai harga barang, 

diskon khusus dan  kegiatan atau event yang diadakan perusahaan. 

Pelayanan informasi ini dilakukan petugas Humas secara langsung 

maupun tidak langsung melalui radio toko, iklan di media massa dan 

penyebaran leaflet. Segala keluhan dari konsumen juga ditampung dalam 

pelayanan complain 24 jam baik langsung atau melalui telepon bebas 

pulsa. 
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b. Press

Setiap kali ada kegiatan-kegiatan atau event yang diadakan MORO, 

Humas selalu mempublikasikannya melalui media cetak (Harian Radar 

Banyumas) dan media elektronik seperti radio (Dian Swara FM, Mitra FM 

dan Tara Valeria FM) yaitu dengan menulis press release, memuat 

informasi dan  iklan. Hubungan baik dengan rekan press juga selalu 

dibina, antara lain dengan mengundang dan melibatkan wartawan baik 

cetak maupun elektronik dalam setiap acara yang diadakan MORO.  

c. Pemerintah Daerah

MORO perlu menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah dalam 

hal ini pemerintah daerah terutama  dalam pelaksanaan ketentuan serta 

peraturan yang telah ditetapkan, seperti halnya dalam hal pembayaran 

pajak. Humas MORO juga ikut berpartisipasi dalam program-program 

pemerintah khususnya yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan 

yaitu dengan mengadakan kerjasama dalam pemberian bantuan atau 

sumbangan ke daerah-daerah tertentu. Dalam setiap pertemuan yang 

terkait dengan instansi pemerintah, Humas selalu hadir sebagai wakil dari 

perusahaan guna memperoleh data bagi perusahaan atau memberikan 

masukan dalam program pemerintah.

d. Supplier

Para supplier berperan penting dalam hal pengadaan barang dibagian 

supermarket dan department store. MORO sendiri mempunyai supplier-

supplier yang cukup banyak dan berasal dari dalam maupun luar kota. 
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Humas MORO bertanggung jawab dalam hal memberikan pelayanan 

informasi, melakukan lobby harga, menangani masalah kontrak kerjasama 

serta menarik sponsor guna mendukung kegiatan-kegiatan perusahaan baik 

yang bersifat promosi maupun sosial.

e. Masyarakat sekitar

Humas MORO juga tidak menutup mata mengenai keberadaan masyarakat 

disekitar perusahaan Karena mereka merupakan salah satu bagian dari  

khalayak MORO yang juga harus diberikan perhatian. Dengan menjalin 

hubungan yang harmonis dengan mereka, maka diharapkan akan timbul 

rasa saling memiliki dan menjaga satu sama lain.

D. COMMUNITY RELATIONS MORO GROSIR DAN RITEL

Dari hasil observasi dan wawancara dengan pejabat Humas, diketahui 

bahwa program community relations merupakan kegiatan yang dijalankan 

perusahaan untuk membina hubungan harmonis antara pihak perusahaan dengan 

masyarakat sekitar. Program community relations ini merupakan salah satu agenda 

rutin yang selalu dilakukan perusahaan dalam satu tahunnya.

Adapun latar belakang pelaksanaan program community relations yaitu 

karena MORO tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan tidak 

bisa tumbuh sendiri tanpa keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu MORO 

senantiasa ingin berbagi dengan masyarakat di sekitarnya.

Sejak awal berdirinya MORO, pembinaan hubungan dengan masyarakat 

sekitar sebenarnya sudah mulai dilakukan. Akan tetapi frekuensinya tidak terlalu 

sering dan program-program yang dijalankan juga kurang bervariasi.
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Namun demikian dalam perkembangannya kurang lebih tiga tahun 

belakangan ini, muncul paradigma baru dimana MORO yang bergerak di bidang 

bisnis perdagangan tidak lagi hanya bertujuan mencari keuntungan sebanyak-

banyaknya melalui penjualan, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan 

hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar, karena masyarakat sebagai 

salah satu publik eksternal MORO juga membutuhkan perhatian.  

Selain membina hubungan harmonis, tujuan program community relations

ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat 

terhadap perusahaan dan membangun citra perusahaan yang senantiasa 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kepedulian sosial dan 

keberadaan masyarakat dapat memberikan manfaat bagi lingkungan.

Hal ini merupakan tanggung jawab moral sekaligus sosial dari MORO 

sebagia perusahaan yang sedang berkembang untuk memberikan kontribusi yang 

positif kepada masyarakat sekitarnya melalui program community relations. 

Adapun bentuk program kegiatan community relations yang dilakukan perusahaan 

adalah kegiatan sosial kemasyarakatan, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 

membantu masyarakat yang kurang mampu. Program community relations ini 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Program yang bersifat reguler:

a. Pasar murah

Kegiatan pasar murah ini rutin dilakukan selama 3-4 bulan sekali dan 

merupakan hasil kerja sama antara MORO dengan Pemerintah Daerah 

setempat dan TNI Masuk dan Membangun Desa (TMMD). Daerah-daerah 
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atau lokasi yang menjadi sasaran kegiatan tidak terpusat pada satu tempat 

saja melainkan berpindah-pindah, namun masih berada di wilayah 

Purwokerto dan sekitarnya. Hal ini dilakukan agar pemberian bantuan 

dapat terkesan merata di segala tempat, meski prioritas utama tetap 

ditujukan pada masyarakat sekitar MORO.  

b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

MORO Grosir dan Ritel memberikan bantuan berupa Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) kepada para balita yang berada di dua Posyandu di 

Kelurahan Purwokerto Kulon karena pemenuhan kebutuhan gizi balita 

merupakan suatu hal yang tidak boleh diabaikan. Apabila sampai 

diabaikan maka akan berpengaruh pada pertumbuhannya nanti. Program 

ini akan terus dilakukan selama masih ada permintaan bantuan dari 

posyandu-posyandu tersebut.

c. Pelajar berprestasi

Untuk memacu semangat berprestasi sejak dini bagi para pelajar untuk 

level sekolah dasar khususnya di wilayah Purwokerto, MORO 

memberikan bantuan berupa bingkisan khusus seperti  peralatan sekolah 

dan peralatan tulis menulis serta lain sebagainya. Pemberian bantuan ini 

akan rutin dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada saat liburan 

sekolah.

d. Donor darah massal

Program community relations berupa donor darah massal ini berangkat 

dari pemikiran untuk merayakan hari ulang tahun MORO yang ke-5, 
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MORO ingin meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penderitaan 

orang lain. Kegiatan tersebut diikuti oleh karyawan MORO, konsumen dan 

warga masyarakat serta merupakan hasil kerja sama dengan Palang Merah 

Indonesia (PMI) cabang Banyumas. Program ini rutin diadakan setahun 

sekali bertepatan dengan perayaan ulang tahun MORO. Sedangkan hasil 

dari donor darah ini akan disumbangkan beberapa rumah sakit agar dapat 

disalurkan ke pihak-pihak yang membutuhkan.

e. Perayaan Hari Besar

Setiap tahun, MORO secara rutin selalu memberikan sumbangan berupa 

hewan qurban kepada kelurahan setempat menjelang Hari Raya Idul Adha. 

MORO juga menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sholat 

Idul Fitri dan Idul Adha, memberikan bingkisan kepada pejabat Kelurahan 

Purwokerto Kulon dan beberapa warga masyarakat sekitar. Selain itu 

MORO juga selalu ikut serta dalam setiap perayaan Natal, Imlek dan hari-

hari besar lainnya

Meskipun bantuan yang telah diberikan MORO kepada masyarakat 

jumlahnya masih relatif kecil, namun setidaknya MORO telah menunjukkan 

kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar dan ikut berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya tentang hal 

tersebut, berikut hasil wawancaranya: 

“Bantuan yang saya ketahui dari MORO, dulu waktu ada lomba, waktu  
Posyandu mau ulang tahun itu pernah mengajukan bantuan ke MORO untuk 
kegiatan tapi besarnya kami sendiri tidak tau karena kami hanya menerima 
tembusan, tapi terealisasi kok bantuan itu. MORO sendiri kan bukan di bidang 
sosial ya, tapi sedikit banyak sudah ada perhatian contoh kemarin waktu ada 
Ultah MORO yang ke berapa ya.., itu mengadakan donor darah, itu kan 
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merupakan salah satu kegiatan sosial ya mbak ya, masih ada kok 
partisipasinya”.8)

2. Program yang bersifat non reguler

Disamping program-program yang bersifat  reguler, MORO Grosir 

dan Ritel juga mengadakan program-program community relations yang 

sifatnya non reguler atau insidental, seperti misalnya:

a. Pemberian bantuan terhadap kegiatan pembangunan atau pendirian 

fasilitas umum yang bisa digunakan juga oleh masyarakat sekitar antara 

lain yaitu mushola kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

motivasi kepada masyarakat khususnya umat muslim untuk selalu 

menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. 

b. Pengobatan dan konsultasi gratis yang ditujukan kepada warga 

masyarakat sekitar. Humas MORO merasa perlu mengadakan aktivitas 

tersebut karena pada saat itu sedang terjadi musim peralihan dari musim 

kemarau ke musim penghujan sehingga banyak penyakit yang timbul 

akibat peralihan musim tersebut.

c. Pemberian sumbangan dalam rangka perayaan 17 Agustus. Dengan ikut 

mensponsori kegiatan perayaan tujuh belasan di kelurahan setempat, 

Humas MORO mengharapkan akan terjalin kedekatan yang lebih dengan 

warga sekitar.

d. Bantuan dan sumbangan kepada panti asuhan dan panti jompo di wilayah 

Purwokerto  Kulon. Melalui kegiatan ini Humas MORO juga ingin 

                                                          
       8) Purwanti, Enny. Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Kelurahan 
Purwokerto Kulon. Wawancara Pribadi. 22 Agustus 2003.
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menunjukkan kepedulian serta meningkatkan rasa percaya diri mereka 

bahwa di lingkungan mereka tinggal masih ada pihak yang memberikan 

perhatian terhadap keberadaan mereka. 

Bantuan non reguler atau insidental ini tentunya harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut agar nantinya 

dapat tepat sasaran. Dalam permintaan bantuan tertentu warga masyarakat terlebih 

dahulu juga harus membuat permohonan tertulis mengenai bantuan yang 

diinginkan dan ditujukan ke perusahaan melalui Humas. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya: 

“Bantuan yang sifatnya on the spot atau apa namanya…ya misalnya 
hari jadi, tujuh belasan ini nanti saya minta spanduk atau yang lain, ya secara 
tertulis karena ke perusahaan harus ada permohonan secara tertulis termasuk 
panitia tujuh belasan tingkat RT. Contoh kemarin terakhir gerak jalan sehat 
yang dilaksanakan oleh Karang Taruna saya, Mekar Satria kalo tidak kliru 
nggih, mengajukan proposal bantuan 100.000 rupiah atau 150.000 rupiah ke 
MORO yang jelas ada bantuannya walaupun relatif kecil, termasuk 
pembangunan mushola kecamatan, ya yang namanya bantuan berapapun 
harus kita terima”.9)

Mengenai bantuan MORO yang bersifat non reguler juga diungkapkan 

dalam hasil wawancara berikut:

“Slama ini setahu saya mereka itu memberikan bantuan berupa uang 
waktu itu untuk pembangunan fasilitas tempat ibadah, mushola kemudian juga 
dalam peringatan hari-hari besar nasional kemudian mereka dilibatkan juga 
dalam swadaya pembangunan tidak hanya pembangunan dalam seperti yang 
tadi telah disebutkan yaitu fasilitas tempat ibadah tetapi juga ada yang 
lainnya, seperti itu”.10)

Berikut tabel yang menunjukkan beberapa program kegiatan community 

relations yang dilaksanakan Humas MORO untuk warga masyarakat sekitar.

                                                          
       9) Sumardjoko. Lurah Purwokerto Kulon. Wawancara Pribadi. 22 Juli 2003.
       10) Effendy, Arief. Staf Kecamatan Purwokerto Kulon. Wawancara Pribadi. 29 September 2003.
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Tabel 3

PROGRAM KEGIATAN COMMUNITY RELATIONS HUMAS 

MORO GROSIR DAN RITEL

No Kegiatan Waktu 
Pelaksanaan

Biaya/bantuan yang diberikan

1.

2.

3.

 4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasar murah

Sumbangan ke 

Posyandu 

Donor darah 

massal

Perayaan hari besar

Sumbangan 

pembangunan 

mushola 

Pemberian hadiah 

bagi pelajar 

berprestasi

Pengobatan dan 

konsultasi gratis

Sumbangan 

perayaan 17-an

Sumbangan ke 

panti asuhan dan 

panti jompo

3-4 bulan sekali

3-4 bulan sekali

setahun sekali

(21 Des’ 02)

setahun sekali

(12 Feb’ 03)

tidak tentu 

(3 Mei’03)

setahun dua kali

(29 Juni’ 03)

tidak tentu

10-17 Agust’ 03

tidak tentu

1.500.000 rupiah

175.000 rupiah

5.000.000 rupiah

Bantuan sembako 100 paket dan 2 ekor 

kambing

+ 100.000 rupiah/sumbangan

3.600.000 rupiah

7.500.000 rupiah

+ 200.000 rupiah/sumbangan, doorprize 

untuk lomba 200.000 rupiah

1.000.000 rupiah

( Sumber: Data Humas dan hasil wawancara)

Selain bantuan-bantuan melalui program community relations di atas, 

MORO juga perduli akan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Melalui Humas, 

MORO selalu melakukan pengawasan terhadap pengolahan limbah yang aman 
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sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan 

sekitar.

MORO juga  memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk 

berjualan serta mencari nafkah di sekitar MORO ( di bagian luar) tanpa dipungut 

biaya sewa tempat, sedangkan bagi yang berjualan di bagian dalam MORO tetap 

harus membayar sewa. Berikut kutipan hasil wawancaranya: “Kalo sewa itu sih 

ndak pernah mbak, dulu sih memang pernah dipinjemin, trus kalo lebaran suka 

dikasih paket”.11)

Disamping itu MORO juga memberikan keuntungan ekonomis dengan 

merekrut masyarakat sekitar sebagai karyawan MORO secara formal yaitu  

sebagai Satpam, cleaning service, pramuniaga, tukang parkir dan sebagainya, 

sepanjang memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak perusahaan dan 

adanya lowongan pekerjaan yang tersedia. Hasil wawancara berikut adalah 

penjelasannya: “Memang waktu itu saya sampaikan sepanjang itu memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan PT. Bamas Satria Perkasa dalam hal ini 

MORO Grosir Ritel, memang ada beberapa warga masyarakat yang sudah 

bekerja di situ baik itu sebagai pramuniaga, Satpam dan sebagainya”.12)

Sebagai perusahaan grosir dan ritel yang tumbuh ditengah-tengah 

masyarakat dan selalu berhubungan dengan masyarakat terutama dalam hal 

penjualan produknya, MORO juga dituntut untuk selalu menyadari akan harapan-

                                                          
       11) Hamid. Penjual Mie Ayam (Ketua Perkumpulan Pedagang di sekitar MORO). Wawancara 
Pribadi. 5 Oktober 2003.
       12) Sumardjoko. Loc., Cit.
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harapan masyarakat terhadap perusahaan, dan karena itu MORO berusaha 

semaksimal mungkin untuk memenuhinya.

Selain melalui kegiatan-kegiatan sosial, MORO juga memenuhi kebutuhan 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya jasmani (olah raga) serta 

hiburan, baik yang sifatnya reguler maupun non reguler, diantaranya yaitu:

a. Kegiatan aerobik massal secara gratis, yang rutin dilaksanakan pada 

minggu I dan III setiap bulannya, setiap  hari minggu pukul 06.00 – 07.30 

pagi di area parkir selatan MORO. Kegiatan ini diadakan berdasarkan 

pemikiran bahwa kehidupan olahraga masyarakat perlu dibina agar 

kalangan generasi muda dan warga masyarakat lain dapat lebih terjaga 

kesehatannya dengan membiasakan  berolahraga secara rutin. 

b. Pengadaan berbagai macam event lomba, seperti lomba basket, jalan sehat, 

sepeda santai, lomba masak, lomba aerobik dan lain sebagainya, dimana 

pada setiap pelaksanaan event-event ini selalu melibatkan keikutsertaan 

masyarakat sekitar. Kegiatan-kegiatan tersebut baik yang diadakan 

maupun disponsori MORO bertujuan selain untuk menghibur masyarakat 

sekaligus juga meningkatkan kedekatan masyarakat dengan perusahaan.

c. Ikut serta dalam perayaan 17 Agustus yang diadakan oleh pemerintah 

daerah atau masyarakat setempat yang menghadirkan event hiburan seperti 

musik dan fashion show.

d. Pengadaan bazaar, pameran-pameran serta masih banyak kegiatan lainnya.

Waktu-waktu yang digunakan pada saat kegiatan community relations ada 

yang bersifat temporer dalam arti tergantung kondisi dan situasi masyarakat dan 
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ada juga yang merupakan program perusahaan. Hasil wawancara berikut adalah 

penjelasannya: “Untuk rencana tahunan, setiap bulan kita harus mengadakan 

event yang sifatnya publik, sosial, memasyarakat...lha untuk pemberian bantuan 

biasanya periode per tiga bulanan, salah satunya tergantung dari adanya usulan 

dari masyarakat untuk permohonan bantuan”.13)

Sebagaimana perusahaan atau lembaga lainnya, sebelum suatu program 

atau kegiatan akan dilaksanakan, program atau kegiatan tersebut terlebih dahulu 

harus direncanakan. Humas disini harus melakukan perencanan yang matang dan 

pelaksanaan rencana tersebut dilakukan secara aktif dan sinambung. Adapun 

proses pelaksanaan program community relations di MORO harus melalui 

beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap pertama.

Pada tahap awal ini supervisor Humas dan promosi beserta staf Humas  

mengajukan usulan kegiatan kepada manajer berdasarkan hasil survey 

maupun data-data atau informasi yang diperoleh tentang kondisi atau 

permasalahan masyarakat. Selain itu usulan kegiatan dalam bentuk 

proposal resmi juga bisa diajukan oleh instansi atau pihak-pihak yang 

sekiranya membutuhkan bantuan atau kerjasama dari MORO.

b. Tahap kedua

Sebelum kegiatan benar-benar dilaksanakan, terlebih dahulu usulan 

kegiatan atau proposal tersebut diajukan oleh manajer kepada direktur 

operasional. Selanjutnya hal tersebut didiskusikan dan dipertimbangkan 

                                                          
       13) Putra, Adi (b). Supervisor Humas dan Promosi MORO Grosir dan Ritel. Wawancara Pribadi. 
23 Agustus 2003.
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dengan melihat hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yaitu, 

keuntungan atau dampaknya bagi perusahaan maupun masyarakat. Dalam 

hal ini Humas berhak untuk memberikan masukan atau pertimbangan 

tersebut.

c. Tahap ketiga.

Setelah usulan kegiatan atau proposal tersebut disetujui, kemudian 

dilakukan pematangan konsep kegiatan agar nantinya kegiatan ini tidak 

salah sasaran. Setelah konsep kegiatan benar-benar matang maka kegiatan 

community relations dapat dilaksanakan.

Meskipun sebagian besar pengambilan keputusan dilakukan oleh direktur 

operasional akan tetapi Humas juga berhak untuk memberikan masukan-masukan. 

Dalam pelaksanaan program community relations, Humas selalu tampil di garda 

depan sebagai wakil dari perusahaan bekerja sama dengan bagian promosi serta 

umum dan personalia di bawah pengawasan  langsung direktur operasional.

Setiap kali program selesai dijalankan, selalu ada laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan pada saat rapat umum guna memudahkan 

dalam mengevaluasi apakah program  itu akan dilaksanakan terus atau tidak. Hasil 

wawancara berikut adalah penjelasannya: 

“Ada laporannya, kita evaluasi ya contoh kasus tahun lalu kita adakan 
event sosial yaitu lomba panjat pinang, pesertanya dari berbagai daerah, 
pelaksanaannya memang meriah tapi terkesan ricuh karena jumlah hadiah 
banyak trus peserta ngotot-ngototan, lha kita evaluasi untuk tahun ini gimana, 
akhirnya tahun ini tidak kita adakan”.14)

                                                          
       14) Ibid.
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Pelaksanaan program community relations tersebut haruslah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sekitar. Karena setiap permasalahan di daerah bermacam-

macam, maka secara otomatis bantuan yang diberikan juga harus disesuaikan 

sehingga tepat pada sasarannya. Hal ini juga berdasarkan keputusan bersama oleh 

pihak MORO.

Seperti misalnya saat berkembangnya isu SARS beberapa waktu yang lalu, 

MORO ikut andil dalam penyediaan masker kemudian di daerah-daerah yang 

membutuhkan pangan dan sandang, MORO memberikan bantuan berupa bahan 

makanan dan pakaian pantas pakai.

Daerah-daerah yang menjadi sasaran program semakin lama juga semakin 

luas. Jika tadinya hanya di wilayah sekitar MORO atau dalam lingkup kota 

Purwokerto saja, namun dalam perkembangannya sampai ke daerah Banyumas 

dan sekitarnya seperti Cilacap dan Purbalingga. Namun demikian yang menjadi 

sasaran utama tetap daerah di sekitar MORO.

Respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap adanya kegiatan 

community relations ini sangat positif, mereka selalu mendukung dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Mereka sangat mengharapkan MORO secara kontinyu mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial setiap satu bulan sekali di daerah yang 
sama. Tapi karena mengikuti program pemerintah, hal semacam itu tidak bisa 
dilakukan. Selain wilayah di sekitar MORO, selalu ada di daerah baru 
sehingga nantinya pemberian bantuan terkesan merata, namun tetap 
masyarakat sekitar MORO menjadi prioritas utama“.15)

Meskipun belum ada forum khusus yang menjembatani secara langsung 

proses dialog antara perusahaan dan masyarakat, akan tetapi segala keluhan dari 

                                                          
       15) Ibid.
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masyarakat maupun permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat 

selalu ditampung dan diusahakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan melalui 

pelayanan complain 24 jam yang dibuka oleh Humas MORO. Hal-hal yang 

dikeluhkan oleh masyarakat sekitar tentang MORO berkisar mengenai masalah 

kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan, 

kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan masyarakat berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan tertentu, pelayanan karyawan MORO yang kurang baik 

serta masih kurangnya perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar dan 

sebagainya.

Sampai saat ini memang belum pernah terjadi permasalahan yang serius 

antara kedua belah pihak dan masalah yang terjadi biasanya hanya berupa kesalah 

pahaman saja. Seperti dinyatakan dalam kutipan hasil wawancara berikut: ”Kalo 

konflik sih ngga pernah ya, cuma waktu itu memang pernah ada kesalahpahaman 

antara MORO dengan warga setempat, waktu pesta kembang api Tahun Baru 

tapi ya langsung diselesaikan kok secara baik-baik”.16) Dalam kutipan hasil 

wawancara berikut hal tersebut juga dibenarkan yaitu: ”Setahu saya selama saya 

menjabat disini memang tidak pernah ada konflik dengan masyarakat, kalopun 

ada ya mungkin dengan pihak lain berkaitan dengan pembangunan RITA di Isola 

tapi menurut saya itu bukan konflik ya hanya persaingan bisnis”.17)

Meskipun belum pernah terjadi konflik namun bukan berarti segala 

keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bisa dianggap remeh karena apabila 

keluhan-keluhan tersebut dibiarkan berlarut-larut maka bisa jadi akan 

menimbulkan permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.

                                                          
       16) Ibid.
       17) Sumardjoko. Loc., Cit.
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BAB IV

ANALISIS DATA

PERANAN PUBLIC RELATIONS MORO GROSIR DAN RITEL MELALUI 

PROGRAM COMMUNITY RELATIONS DALAM MEMBENTUK CITRA 

PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan melaksanakan analisis data terhadap data-data yang 

berkaitan dengan peran public relations melalui community relations dalam rangka 

pembentukan citra perusahaan. Analisis mengacu  pada model analisis interaktif 

sehingga dapat diketahui bagaimana peranan public relations MORO melalui 

program community relations dalam membentuk citra perusahaan di kalangan 

masyarakat sekitar. 

Pemahaman akan arti public relations atau di MORO biasa disebut dengan 

Humas, secara teori akan sedikit berbeda pada prakteknya. Adanya pergeseran dalam 

mengartikan Humas disebabkan karena adanya perbedaan tujuan dan kebutuhan dari 

masing-masing instansi dimana Humas tersebut berada. Pergeseran pemahaman akan 

arti Humas ini berakibat pada adanya perbedaan peranan dan tanggung jawab yang 

dimiliki oleh masing-masing Humas. 

Seperti telah dinyatakan pada bab penyajian data bahwa pada awalnya peran 

yang dijalankan Humas MORO hanyalah sebagai petugas pemberi informasi 

khususnya kepada pelanggan MORO dan secara umum kepada masyarakat, dimana 

informasi tersebut lebih diutamakan mengenai masalah promosi atau penjualan

produk. Karena hanya sekedar memberi informasi maka komunikasi yang dilakukan 

           83
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juga hanya bersifat satu arah, dalam hal ini Humas tentu saja tidak dapat mengetahui 

secara pasti apa harapan-harapan masyarakat terhadap perusahaan.

Padahal secara umum Humas bisa diartikan sebagai upaya untuk menciptakan 

saling pengertian dan hubungan harmonis antara organisasi dan publiknya. Saling 

pengertian yang dimaksud disini adalah perusahaan mengerti akan kebutuhan 

publiknya dan publik juga mengerti akan kondisi perusahaan dan diharapkan dapat 

memberikan dukungan bagi perusahaan.

 Kecenderungan peran Humas yang hanya sebagai pemberi informasi 

dikarenakan pada saat itu MORO baru saja berdiri sehingga tujuan utama perusahaan 

adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin melalui penjualan produk-

produknya baik dari supermaket maupun department store untuk memperkuat 

kondisi keuangan perusahaan. 

Namun demikian setelah adanya paradigma baru dari manajemen perusahaan 

dimana keberadaan MORO saat ini tidak hanya ingin menjadi tempat berbelanja saja 

melainkan juga tempat dimana masyarakat mendapat perhatian maka strategi 

perusahaan yang tadinya bertumpu pada produk (product), harga (price), promosi 

(promotion) dan pemasaran (marketing) secara perlahan kini mulai beralih ke Humas 

(public relations).

Humas MORO sekarang difungsikan untuk lebih memberikan perhatian 

kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat membangun 

keterikatan secara emosional antara perusahaan dan masyarakat. Perubahan tujuan 

perusahaan yang tadinya ingin mencari keuntungan maksimal melalui penjualan 

produk menjadi ingin mencari keuntungan sekaligus membentuk citra perusahaan 
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melalui simpati dari masyarakat, inilah yang menyebabkan bergesernya peranan 

yang dijalankan Humas MORO. Salah satu usaha Humas MORO dalam menjalankan 

peranan sebagai pembentuk citra perusahaan adalah melalui program community 

relations.

Dalam setiap kali pelaksanaan program community relations, Humas selalu 

terlibat secara penuh dan proaktif artinya benar-benar terjun secara langsung ke 

masyarakat. Dari sejak awal hingga akhirnya program tersebut benar-benar dapat 

dilaksanakan, Humas mempunyai peranan yang penting.

Humaslah yang pertama kali mengajukan usulan program berdasarkan 

pengamatan yang dilakukannya serta informasi yang didapatkannya mengenai 

kondisi masyarakat sekitar. Setelah itu Humas turut memberikan masukan terutama 

dalam pembahasan masalah yang menyangkut masyarakat sekitar termasuk 

mengenai perencanaan  konsep  program serta bantuan yang diberikan dalam 

pelaksanaan program.

Namun demikian Humas tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan 

keputusan apakah konsep program kehumasan yang telah diajukan tersebut disetujui 

pelaksanaannya atau tidak, dalam hal ini pengambilan keputusan tetap berada di 

tangan direktur operasional. Setelah konsep program disetujui, Humas kemudian 

bertugas mensosialisasikannya kepada publik intern dan ekstern perusahaan 

termasuk kepada masyarakat sekitar melalui radio toko, iklan media cetak, leaflet

dan spanduk.

Hingga sampai  pada  pelaksanaannya,  Humas tetap bertanggung jawab dan 

sangat berperan sebagai wakil perusahaan yang benar-benar berhadapan langsung 
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dengan masyarakat. Pelaksana kegiatan tersebut adalah supervisor Humas dan 

promosi beserta staf dengan penanggung jawabnya yaitu manajer Humas dan 

promosi sendiri. Dalam hal ini bisa dikatakan Humas MORO menjalankan peran 

sebagai communication technician seperti diungkapkan Cutlip Center dan Broom.

Dalam pelaksanaan kegiatan community relations, Humas MORO tidak 

bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam 

maupun luar Humas seperti misalnya kerjasama dengan Pemda Purwokerto dan TNI 

Masuk dan Membangun Desa (TMMD) dalam kegiatan pasar murah, dengan PMI 

cabang Banyumas dalam kegiatan donor darah massal atau dengan para supplier

dalam event-event lomba. Dalam kondisi tertentu, program kegiatan community 

relations yang dilaksanakan Humas MORO bisa jadi merupakan salah satu jalan 

keluar dalam menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan masyarakat.

Keterlibatan penuh dalam setiap perencanaan program-program kehumasan 

hingga sampai pada pelaksanaannya menyebabkan Humas secara otomatis 

mengetahui dengan pasti mengenai apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat, 

masalah sumber dana pembiayaan program, teknis pelaksanaan termasuk 

menyediakan personel-personel yang dibutuhkan baik dari Humas sendiri maupun 

dari divisi lain seperti divisi promosi serta divisi personalia dan umum. Selain itu, 

Humas juga mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga mengetahui  manfaat yang 

dirasakan bagi kedua belah pihak hingga sampai kepada perencanaan program 

selanjutnya. Dalam hal ini bisa dikatakan Humas MORO berperan sebagai problem 

solving facilitator.
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Program community relations yang dilaksanakan MORO memberikan 

pengaruh kepada masyarakat sekitar yaitu berupa terpenuhinya sedikit banyak  

harapan-harapan dari masyarakat terhadap perusahaan. Pemberian bantuan melalui 

program community relations baik yang bersifat reguler maupun non reguler lebih 

diutamakan untuk masyarakat di sekitar perusahaan karena sebagian dari mereka 

masih lemah secara ekonomi. Namun pemberian bantuan tersebut tidak hanya secara 

ekonomis saja melainkan mengembangkan pula segi sosial dan kemasyarakatan agar 

masyarakat dapat berkembang secara keseluruhan.

Dari keseluruhan harapan-harapan masyarakat sebagaimana disebutkan oleh 

Cutlip dan Center, sebagian sudah dapat diwujudkan diantaranya yaitu:

a. Kesejahteraan komersial, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini 

telah dilakukan yaitu dengan memberikan kesempatan bagi warga 

masyarakat untuk menggantungkan hidup dengan berjualan di sekitar 

MORO bagian luar. Adapun jumlah pedagang non sewa yang berada di 

sekitar (bagian luar) MORO kurang lebih 17 orang yang terdiri dari penjual 

makanan, minuman, rokok, VCD, tukang kunci, stempel dan tambal ban. 

Sedangkan untuk yang di bagian dalam MORO tetap harus membayar sewa 

sesuai dengan ketentuan perusahaan. Jumlah pedagang sewa kurang lebih 29 

orang, terdiri dari penjual produk makanan, minuman, kosmetik, telpon 

seluler dan sebagainya. Keberadaan MORO itu sendiri cukup bermanfaat 

karena para pedagang bisa ikut berjualan disekitarnya. Berikut salah satu 

kutipan hasil wawancaranya: “Yaa dulu sepilah lah wong anu cuma 
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bangunan sih tapi setelah adanya MORO ya rame lah, ya lumayanlah”.1)

Kemudian dalam kesempatan lain juga dinyatakan: “Ya tambah rame kalo 

MORO rame kalo sepi ya ikut sepi… ya cukup menguntungkan lah jualan 

disini”.2) Lalu ditambahkan lagi: “Ya cukup untuk keluarga lah untuk biaya 

sekolah”.3)

Selain itu, upaya juga dilakukan melalui pengadaan kegiatan yang bertujuan 

memberikan bantuan baik yang diminta maupun tidak kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan. Seperti misalnya kegiatan pasar murah melalui 

kerjasama dengan Pemda setempat khususnya divisi perekonomian dan TNI 

Masuk dan Membangun Desa (TMMD). Kegiatan yang dilakukan 3-4 bulan 

sekali ini sesuai dengan program pemerintah dengan daerah sasaran utama 

adalah masyarakat di sekitar MORO (Purwokerto) akan tetapi karena 

mengikuti program pemerintah maka daerah-daerah yang menjadi sasaran 

kegiatan harus berpindah-pindah. Kegiatan yang dilakukan di Kelurahan 

Purwokerto Kulon ini menawarkan produk-produk dengan sangat murah, 

misalnya satu buah sikat gigi+odol+sabun hanya seharga 500 rupiah. Jumlah 

keseluruhan produk yang ditawarkan yaitu berupa makanan 500.000 rupiah, 

non makanan 168.000 rupiah serta pakaian 400.000 rupiah. Respon 

masyarakat sangat bagus terbukti dengan produk-produk yang ditawarkan 

selalu habis terjual.

                                                          
       1) Hamid. Penjual Mie Ayam (Ketua Perkumpulan Pedagang di sekitar MORO). Wawancara 
Pribadi. 5 Oktober 2003.
       2) Ibid.
       3) Ibid.
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MORO juga memberikan sumbangan dalam rangka tujuhbelasan yaitu 

bantuan berupa 200.000 rupiah kepada salah satu RT atau RW (tergantung 

dari pihak yang meminta bantuan) di kelurahan Purwokerto Kulon lalu 

doorprize berupa produk sebagai hadiah dalam perayaan tujuhbelasan yang 

diadakan kelurahan setempat. Selain itu sumbangan untuk panti asuhan dan 

panti jompo yang ada di Kelurahan Purwokerto Kulon juga diberikan 

MORO berupa produk makanan dan minuman serta lainnya sejumlah kurang 

lebih 1.000.000 rupiah, waktu pelaksanaannya tidak tentu karena tergantung 

dari pihak yang mengajukan permohonan bantuan.

Pelaksanaan program community relations seperti tersebut di atas, sebagai 

wujud kepedulian sosial sekaligus membentuk citra baik perusahaan yang 

dilakukan oleh Humas MORO tetap harus dipertahankan dan sebisa 

mungkin ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan 

sebagai salah satu anggota masyarakat:

   “Dan kepedulian yang saya tau, baik kepada masyarakat 
kabupaten Banyumas dan kota Purwokerto cukup baik lah, artinya 
kepedulian sosial PT. BSP dalam hal ini MORO Grosir dan Ritel oleh 
manajernya atau direkturnya ini sudah cukup baik artinya memadailah 
dengan toko sebesar itu cukup baik, nah itu diharapkan tetap, kepekaan 
dan kepedulian sosial terhadap baik lingkungan setempat maupun 
masyarakat kabupaten Banyumas ini bisa lebih meningkat lagi”. 4)

Kegiatan-kegiatan sosial seperti tersebut di atas tidak terlepas dari peran 

Humas MORO dalam membentuk citra perusahaan di kalangan masyarakat, 

agar nantinya perusahaan mempunyai citra yang cukup positif dan diakui 

keberadaannya ditengah-tengah masyarakat. 

                                                          
       4) Sumardjoko. Lurah Purwokerto Kulon. Wawancara Pribadi. 29 September 2003.
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b. Dukungan agama, mencakup usaha pemberian bantuan dalam pendirian 

tempat ibadah, penyediaan fasilitas tempat ibadah di MORO untuk 

digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat umum, serta 

keikutsertaan dalam setiap perayaan hari-hari besar keagamaan. Dalam 

rangka pembangunan mushola Kecamatan Purwokerto Selatan, MORO turut 

memberikan sumbangan dengan jumlah rata-rata 100.000 rupiah. Pemberian 

sumbangan ini juga tidak tentu, terakhir kali dilakukan bulan Mei 2003 lalu. 

Selain itu MORO juga menyediakan fasilitas mushola yang terletak di 

bagian timur agar dapat digunakan bersama-sama dengan warga masyarakat 

sekitar. Dalam perayaan hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul 

Adha, MORO menyediakan fasilitas tempat untuk pelaksanaan sholat yaitu 

di lapangan parkir selatan. MORO juga memberikan bantuan sembako (gula, 

beras, sirup dan lainnya) sejumlah 100 paket untuk warga masyarakat sekitar 

dan sumbangan hewan qurban yaitu dua ekor kambing kepada kelurahan 

setempat. Dalam perayaan hari besar lainnya seperti Natal, MORO ikut 

berpartisipasi dengan mengadakan event hiburan misalnya foto bersama 

sinterklas sedangkan pada saat perayaan Imlek MORO menghadirkan 

kesenian barongsay untuk menghibur warga masyarakat sekitar. Bantuan-

bantuan yang telah diberikan oleh Humas MORO melalui program 

community relations ternyata dapat membentuk citra perusahaan yang 

positif. Hal tersebut kembali dinyatakan dalam hasil wawancara berikut:

“MORO cukup peduli terhadap masyarakat dan diartikan itu 
seperti memberikan bantuan dalam bentuk bantuan sosial yang memang 
tidak ada embel-embel apapun, seperti itu. Mereka itu memberikan 
bantuan sebagai wujud partisipasi dan ikut serta dalam mengisi 
pembangunan juga membantu masyarakat umumnya, seperti itu”.5)

                                                          
       5) Effendy, Arief. Staf Kecamatan Purwokerto Selatan. Wawancara Pribadi. 29 September 2003.
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c. Lapangan kerja, Humas MORO bekerjasama dengan umum dan personalia 

juga melakukan perekrutan karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar 

untuk selanjutnya dapat dijadikan karyawan operasional MORO sesuai 

dengan kemampuan masing-masing personel dan lowongan pekerjaan yang 

masih tersedia di MORO. Dari keseluruhan karyawan yang berjumlah 

kurang lebih 910 orang, sekitar 95 orang berhasil direkrut dari warga 

Kelurahan Purwokerto Kulon. Mengenai manfaat hal tersebut dinyatakan 

dalam kutipan hasil wawancara berikut, yaitu: “Ya jelas dengan adanya 

rekruitmen tenaga kerja di PT. BSP, ya otomatis ya ini untuk mengurangi 

pengangguran yang ada di wilayah Purwokerto Kulon”.6) Kemudian dalam 

kesempatan lain juga ditambahkan: “Lha yang saya tau memang cukup baik 

lah, artinya dalam hal penyedotan tenaga kerja. Ini merupakan salah satu 

yang bisa membangkitkan laju perekonomian di Purwokerto khususnya, 

Banyumas umumnya dengan maksud memberikan kontribusi”.7)

d. Fasilitas pendidikan yang memadai, meskipun pelaksanaannya belum 

maksimal seperti misalnya menyediakan bea siswa bagi para pelajar, akan 

tetapi perhatian Humas MORO terhadap dunia pendidikan mulai 

ditunjukkan melalui pemberian hadiah kepada para pelajar berprestasi guna 

merangsang minat belajar diantara mereka. Kegiatan ini dilakukan pada 

tanggal 29 Juni 2003 lalu bertepatan dengan acara Festival Anak dan 

Panggung Gembira. Rencananya kegiatan ini akan rutin dilakukan setahun 

sekali yaitu pada saat liburan kenaikan kelas. Pemberian hadiah ini ditujukan 

                                                          
       6) Sumardjoko. Loc., Cit.
       7) Ibid.
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bagi murid-murid kelas 1-5 Sekolah Dasar (SD) terutama yang berada di 

sekitar MORO selain itu juga yang berasal dari kota-kota lain seperti Cilacap 

dan Purbalingga. Hadiah yang diberikan berupa tas sekolah, buku tulis serta 

peralatan sekolah lainnya dengan jumlah sekitar 150.000 rupiah per  anak. 

Sebagai permulaannya hadiah diberikan kepada 16 SD dan tiap-tiap SD 

diwakili oleh 15 murid berprestasi, jumlah keseluruhan bantuan 3.600.000 

rupiah.

e. Kesempatan berekreasi dan berkebudayaan, masyarakat sekitar bisa 

memperoleh kesempatan berekreasi melalui fasilitas-fasilitas yang 

ditawarkan perusahaan. Selain itu setiap bulannya perusahaan juga secara 

rutin mengadakan event-event hiburan dan olahraga dan lomba yang selalu 

melibatkan kreatifitas masyarakat. Beberapa diantaranya adalah lomba 

aerobik, masak, karaoke, jalan sehat, pameran otomatif, kosmetik, keramik, 

bazaar lebaran, sekolah dan masih banyak yang lain. Dalam tiap 

pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan dana sekitar 2-10 

juta rupiah.  

f. Penanganan kesehatan yang progresif, pelaksanaan dalam hal penanganan 

kesehatan ini juga belum maksimal mengingat MORO bukan instansi yang 

kegiatannya terfokus dalam bidang kesehatan. Namun perhatian terhadap 

kesehatan masyarakat juga sedikit banyak telah ditunjukkan oleh Humas 

MORO yaitu melalui pengadaan donor darah massal dan pemberian bantuan 

ke posyandu serta melalui kegiatan periksa dan pengobatan gratis. Kegiatan 

donor darah massal diadakan dalam rangka ulang tahun MORO yaitu 

tanggal 21 Desember 2002 lalu dan rencananya akan diadakan setahun 
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sekali. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan  PMI dan 

melibatkan karyawan MORO, konsumen serta masyarakat umum yang 

bersedia mengikuti. Donor darah massal ini berhasil menghimpun darah 

sebanyak 348 kantong dari 381 peserta sedangkan 33 pendonor lain secara 

medis tidak dapat diambil. Kegiatan diadakan di area parkir timur dari pukul 

09.00-16.15 WIB dengan jumlah anggaran sekitar 5.000.000 rupiah 

termasuk sponsor dan biaya operasional. Kegiatan ini mendapat respon yang 

cukup baik dari masyarakat, hasil wawancara berikut adalah penjelasannya: 

“Kegiatan tersebut cukup bagus ya karena bermanfaat bagi orang lain ini 

berarti MORO perhatian sama masyarakat, waktu itu yang ikut juga cukup 

banyak jadi melalui MORO itu kita bisa meningkatkan kepedulian terhadap 

sesama dan membantu orang-orang yang membutuhkan”.8) Selain itu 

MORO juga memberikan bantuan yaitu melalui Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) dan bantuan produk lainnya kepada para balita di dua 

Posyandu di Kelurahan Purwokerto Kulon. Bantuan ini diberikan 3-4 bulan 

sekali, terakhir kali dilakukan pada bulan Mei 2003 lalu. Produk yang 

diberikan berupa makanan tambahan dan susu senilai 175.000 rupiah. 

Kegiatan lainnya, MORO juga mengadakan pengobatan dan konsultasi 

gratis untuk masyarakat sekitar yang bekerjasama dengan sponsor obat dan 1 

orang dokter serta dilaksanakan selama 1 minggu. Respon yang diberikan 

masyarakat sekitar sangat bagus dengan jumlah rata-rata pasien yang datang 

tiap harinya sekitar 40 orang. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk 1 orang 

                                                          
       8) Effendy, Arief. Loc., Cit.
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termasuk biaya obat-obatan sekitar 25.000 rupiah sehingga ditambah dengan 

biaya dokter maka total biaya keseluruhan 7.500.000 rupiah. Program 

kegiatan community relations yang dilaksanakan MORO mendapat respon 

positif dari masyarakat namun demikian masyarakat tetap mengharapkan 

agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi. Untuk lebih 

jelasnya tentang hal tersebut, berikut hasil wawancaranya: 

“Jadi gini pertama untuk bantuan pada prinsipnya kami terima 
kasih sekali dan menyambut sangat-sangat positif namun demikian kami 
masih sangat-sangat mengharapkan bantuan itu yang saat ini ada bisa 
lebih besar lagi,…ya begini nggih setiap bantuan yang menyentuh 
daripada ee..kepedulian sosial itu ya sekecil apapun pasti ada 
manfaatnya namun demikian apa yang pernah saya sampaikan mungkin 
nggih, dengan toko sebesar itu katakanlah ini grosir lah ya itu lebih 
ditingkatkan lagi katakanlah tadinya hanya memberikan misalnya lho ini 
contoh dua ya bisa empat”.9)

Dalam memberikan bantuan yang bertepatan dengan hari-hari besar seperti 

hari raya, hari kemerdekaan maupun hari jadi MORO berarti Humas MORO telah 

melaksanakan kegiatan public relations yang berupa promotion and special event 

management seperti yang diungkapkan Arens dan Bovee. Untuk perusahaan jasa 

penjualan seperti MORO Grosir dan Ritel, promosi yang dilaksanakan adalah 

menggunakan teknik PR untuk mencari dukungan terhadap perusahaan. Promosi ini 

dilaksanakan melalui pembuatan iklan, spanduk, perayaan tertentu maupun kegiatan-

kegiatan lainnya yang ikut disponsori MORO. Selain itu dalam merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan community relations dengan terlebih dulu menganalisa 

hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar berarti Humas 

MORO juga telah melaksanakan kegiatan PR yaitu planning and execution.

                                                          
       9) Sumardjoko. Loc., Cit.
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Namun demikian masih ada sebagian dari harapan-harapan masyarakat 

seperti kepentingan akan perumahan beserta kebutuhannya yang sesuai, pertumbuhan 

penduduk serta pemerintahan ketatapajaan yang cakap yang untuk saat ini belum bisa 

diwujudkan. Hal ini disebabkan karena Humas MORO belum menemukan konsep 

program kegiatan yang sesuai untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat tersebut 

selain juga terbentur masalah dana dan waktu yang digunakan untuk kegiatan-

kegiatan lain.

Sedangkan mengenai perhatian terhadap keselamatan umum serta hukum, 

ketertiban dan keamanan, sebenarnya Humas MORO sudah menunjukkannya seperti 

misalnya penyediaan masker pada saat berkembang isu SARS serta pengolahan 

limbah yang aman. Selain itu Humas bekerjasama dengan umum dan personalia juga 

selalu melakukan pengawasan melalui pengecekan ke lapangan terhadap kinerja 

tenaga keamanan dan parkir. Namun hal ini masih jauh dari harapan masyarakat 

karena pelaksanaannya belum secara maksimal dan belum ada perwujudannya secara 

fisik seperti pemberian bantuan atau penyediaan fasilitas.

Humas MORO dalam merencanakan dan melaksanakan program community 

relations selalu berusaha untuk menempatkannya dalam porsi yang tepat artinya 

disatu sisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan disisi lain sesuai pula dengan 

anggaran yang dimiliki perusahaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu atau dalam menghadapi permintaan 

bantuan untuk penyelenggaraan kegiatan masyarakat seperti perayaan tujuhbelasan 

dan hari raya, perusahaan terkadang mengalami kesulitan dalam masalah dana dan 
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waktu. Hal ini bisa jadi karena pada saat yang bersamaan, MORO sedang 

mengadakan banyak sekali event perusahaan. Dalam hal ini, Humas MORO 

mempunyai tanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya agar program kegiatan 

terutama yang diajukan oleh masyarakat dapat tetap terlaksana.

Untuk mengatasi masalah dana, Humas mengalihkan proposal tersebut 

kepada mitra kerja MORO atau dengan kata lain mencari sponsor. MORO juga tetap 

memberikan bantuan hanya saja jumlahnya tidak cukup besar sehingga untuk 

menutupi kekurangan, Humas MORO berusaha mencari dana dari sumber lain. 

Dengan mencari dana tambahan atau sponsor dari mitra kerja atau supplier MORO 

maka Humas MORO tetap dapat memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa 

harus menyebabkan defisit anggaran perusahaan.

Untuk mengatasi masalah waktu, sebelum merencanakan konsep progam 

kegiatan, Humas selalu melakukan pengecekan ulang terhadap jadwal kegiatan 

perusahaan dalam satu bulan sehingga nantinya tidak ada kegiatan yang dilaksanakan 

dalam waktu bersamaan. Humas juga mensosialisasikan kepada warga masyarakat 

melalui pejabat kelurahan setempat agar dalam pengajuan proposal kegiatan terutama 

yang melibatkan masyarakat yang cukup banyak hendaknya disampaikan kepada 

perusahaan melalui Humas kurang lebih satu bulan sebelumnya agar dalam 

pelaksanaannya dapat dicarikan waktu yang sesuai.

Program kegiatan community relations yang dilaksanakan Humas MORO dan 

ditujukan kepada masyarakat sekitar yang berada di Kelurahan Purwokerto Kulon 

adalah salah satu upaya membentuk citra perusahaan dalam hal ini citra MORO 
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Grosir dan Ritel. Seperti telah dikemukakan pada bab pendahuluan bahwa citra 

perusahaan adalah citra dari organisasi secara keseluruhan jadi bukan hanya citra dari 

produk dan pelayanannya saja. Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan 

reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia Humas atau PR. Oleh sebab itu 

kegiatan  PR erat hubungannya dengan pembentukan citra (image). Meskipun 

sebenarnya citra perusahaan dapat pula terbentuk oleh faktor-faktor lain seperti 

misalnya oleh kualitas produk, pelayanan terhadap konsumen, hubungan dengan 

pemerintah setempat, hubungan dengan pers maupun hubungan dengan publik 

lainnya.

Keberadaan MORO Grosir dan Ritel yang secara umum merupakan 

hipermarket terbesar di kota Purwokerto dan di wilayah eks karesidenan Banyumas 

membuatnya harus bersaing dengan pasar-pasar swalayan lainnya seperti RITA 

Pasaraya, Sri Ratu, Matahari Super Ekonomi dan sebagainya. Persaingan ini tentu 

saja menuntut MORO untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan 

perusahaan baik operasional maupun non operasional karena sedikit saja membuat 

kesalahan bisa berakibat penurunan citra MORO.

Demikian pula halnya dalam menangani keluhan-keluhan yang datangnya 

dari masyarakat harus dilakukan dengan baik karena penanganan keluhan yang baik 

merupakan hal penting dalam menarik simpati dan dukungan masyarakat terhadap 

perusahaan. Dalam merespon keluhan-keluhan masyarakat, Humas MORO 

menerapkan metode layanan complain 24 jam dimana masyarakat dapat secara bebas 

menyampaikan apa yang menjadi keluhannya.
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 Dalam menyelesaikan setiap masalah selama itu masih menjadi 

wewenangnya, Humas MORO sebisa mungkin mengatasinya sendiri dengan terlebih 

dahulu memperhatikan apa yang menjadi inti keluhannya kemudian  berusaha untuk 

menyelesaikannya secara langsung dengan jalan kekeluargaan dengan pihak terkait. 

Namun untuk permasalahan yang lebih berat dan berada diluar wewenangnya, 

Humas menyampaikan permasalahan tersebut kepada pimpinan perusahaan dan 

menjadi perantara dengan pihak yang bermasalah atau cara lainnya Humas 

mengajukan usulan kegiatan kepada direktur operasional dan bila sudah disetujui, 

Humas akan melaksanakan usulan tersebut. 

Keluhan-keluhan dari masyarakat  sampai saat ini tidak sampai menimbulkan 

konflik yang mendalam antara perusahaan dengan masyarakat karena sejak awal 

sudah mendapat tanggapan yang baik dari pihak Humas. Sejauh ini keluhan-keluhan 

tersebut hanya berkisar mengenai masih kurangnya perhatian perusahaan terhadap 

masyarakat sekitar, kesalahpahaman antara pihak perusahaan dengan masyarakat 

berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tertentu, pelayanan karyawan MORO yang 

kurang baik serta masalah kebisingan yang ditimbulkan kegiatan operasional 

perusahaan. 

 Setiap keluhan yang masuk melalui Humas selalu mendapat tanggapan yang 

baik dari perusahaan baik secara langsung maupun yang terealisasi melalui 

pelaksanaan program kegiatan community relations. Seperti misalnya mengenai 

keluhan masyarakat tentang kurangnya perhatian MORO terhadap masyarakat 
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sekitar, Humas MORO menanggapinya dengan menambah jumlah kegiatan 

community relations menjadi lebih banyak dan beragam dalam setiap tahunnya. 

Kemudian mengenai keluhan tentang kesalahpahaman antara pihak perusahaan 

dengan warga masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pesta kembang api yang 

dianggap telah mengganggu kegiatan warga, Humas MORO mewakili perusahaan 

untuk memberikan penjelasan sebaik-baiknya sekaligus meminta maaf kepada warga 

masyarakat dan perangkat kelurahan setempat.

Selain itu mengenai masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan 

operasional perusahaan, Humas MORO juga memberikan pengertian dan penjelasan 

sebaik-baiknya kepada warga bahwa kegiatan operasional perusahaan tersebut tidak 

dapat dihindari dan Humaspun memberikan kompensasinya salah satunya melalui 

kegiatan community relations yang ditujukan untuk masyarakat sekitar.

MORO selalu berusaha untuk mengadakan program community relations baik 

yang bersifat rutin maupun tidak. Hal ini dikarenakan MORO memandang hubungan 

dengan masyarakat sekitar ini mempunyai dampak positif bagi kedua belah pihak. 

Bagi perusahaan, dampak keluarnya adalah dapat membentuk image perusahaan 

yang baik di mata masyarakat, sedangkan kedalamnya dapat menimbulkan kepuasan 

tersendiri karena melalui kegiatan sosial kemasyarakatan ini MORO dapat berbaur 

dengan orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan. Sedangkan bagi 

masyarakat sekitar, keuntungan yang diperoleh adalah terpenuhinya sedikit banyak 

harapan-harapan mereka.
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Meskipun sebagai sebuah perusahaan yang tujuan utamanya adalah mencari 

keuntungan semaksimal mungkin, akan tetapi MORO tidak ingin dianggap hanya 

sebagai tempat berbelanja saja namun juga sebagai tempat dimana masyarakat bisa 

mendapat perhatian. Oleh karena itu, MORO senantiasa meningkatkan peranan 

Humas terutama dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui 

pemberian bantuan, kegiatan sponsorship maupun bentuk kerjasama dengan 

masyarakat sekitar dengan tujuan memperoleh citra positif perusahaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian tentang peran public relations (Humas) MORO Grosir dan 

Ritel melalui program community relations dalam membentuk citra perusahaan di 

kalangan masyarakat sekitar yang telah dilakukan penulis dapat diambil beberapa hal 

untuk dijadikan kesimpulan sekaligus dapat diberikan beberapa saran yang berkaitan 

dengan masalah tersebut di atas.

A. Kesimpulan

Humas di MORO posisinya menjadi satu divisi dengan promosi sebagai 

satu satuan kerja dalam jabatan struktural kepegawaian yang mengatur dan 

melaksanakan segala urusan kehumasan dan promosi. Humas MORO kini lebih 

banyak berperan melalui kegiatan-kegiatan kehumasan dalam rangka membina 

hubungan baik dengan publik internal dan eksternal perusahaan. Hal ini 

dikarenakan adanya paradigma baru dari manajemen perusahaan bahwa citra 

perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan tidak hanya diperoleh 

melalui kegiatan promosi dan penjualan produk saja melainkan juga dapat 

dilakukan melalui peran serta Humas.

 Pembinaan hubungan baik dengan publik eksternal perusahaan yang 

utama adalah dengan masyarakat di sekitar perusahaan yang bertujuan untuk 

membentuk citra perusahaan di mata masyarakat, dalam hal ini peranan Humas 

       101
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tidak hanya sekedar petugas informasi saja melainkan juga ikut serta sebagai 

pembentuk citra perusahaan.

Hubungan dengan masyarakat sekitar (community relations) oleh Humas 

MORO sebagai wujud tanggung jawab sosialnya, lebih diutamakan dalam bentuk 

kegiatan partisipatif yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif 

terhadap masyarakat sekitarnya. Program community relations yang dilakukan 

Humas MORO terdiri dari program yang bersifat reguler yaitu, pasar murah, 

bantuan ke Posyandu, pemberian hadiah bagi pelajar berprestasi, donor darah 

massal serta partisipasi dalam perayaan hari-hari besar. Sedangkan untuk 

program yang sifatnya non reguler antara lain, bantuan pembangunan mushola, 

pengobatan dan konsultasi gratis, partisipasi dalam perayaan tujuhbelasan, serta 

sumbangan ke panti asuhan dan panti jompo. Humas MORO setiap bulannya 

juga selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan hiburan bagi 

masyarakat seperti pameran otomotif, keramik, kosmetik lalu kegiatan yang 

dapat merangsang kreativitas seperti lomba masak dan membiasakan masyarakat 

untuk berolahraga seperti misalnya, aerobik massal, lomba basket, jalan sehat dan 

lain-lain.

Selain itu MORO tetap memberikan kesempatan bagi warga masyarakat 

sekitar untuk direkrut menjadi karyawan selama masih ada lowongan pekerjaan 

serta memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. MORO Grosir dan Ritel 

juga terus memberikan kesempatan bagi warga masyarakat untuk berjualan di 

sekitar perusahaan selama itu menguntungkan bagi mereka. 
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Pihak MORO Grosir dan Ritel sebisa mungkin menghindari terjadinya 

konflik yang mendalam dengan warga masyarakat sekitar oleh karena itu 

penanganan keluhan-keluhan yang datangnya dari masyarakat harus dilakukan 

dengan baik. Salah satu upaya untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat 

tersebut adalah melalui pelayanan complain (keluhan) 24 jam yang dilakukan 

oleh staf Humas dimana pelayanan ini juga termasuk kedalam program

community relations. Keluhan, kritik dan saran tersebut dapat disampaikan secara 

langsung atau via telpon kepada perusahaan melalui Humas sehingga dalam 

waktu secepatnya permasalahan tersebut dapat diatasi secara langsung dengan 

pihak yang bersangkutan. Selain itu untuk menanggapi keluhan-keluhan 

masyarakat lainnya Humas MORO juga terkadang mengajukan usulan kepada 

pihak manajemen perusahaan mengenai pelaksanaan program dalam hal ini 

program community relations lainnya yang lebih bersifat partisipatif baik yang 

reguler maupun non reguler. Hal ini sekaligus sebagai salah satu upaya untuk 

menarik simpati masyarakat tentunya dengan mempertimbangkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat sekitarnya. 

Dalam pengambilan keputusan pelaksanaan program community 

relations, pihak Humas belum diberi wewenang sepenuhnya, ia hanya berhak 

mengajukan usulan atau masukan sedangkan wewenang tetap berada di tangan 

direktur operasional. Jadi bisa dikatakan peranan Humas yaitu mengajukan 

usulan dan perencanaan program kemudian setelah disetujui, Humas 

mensosialisasikan program tersebut terlebih dahulu kepada publiknya baik 

internal maupun eksternal terutama masyarakat kemudian akhirnya 
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melaksanakan program tersebut sebagai wakil dari perusahaan yang langsung 

berhadapan dengan masyarakat.

Program community relations yang dijalankan tersebut disusun secara 

khusus oleh Humas baik dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pasca 

pelaksanaan sebagai salah satu agenda kegiatan perusahaan. Sedangkan 

permintaan bantuan dari masyarakat juga ditanggapi dengan baik oleh Humas 

dan berusaha untuk dipenuhi selama sesuai dengan misi sosial perusahaan 

sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap keberadaan masyarakat sekitar.

Dampak dari program community relations yang dirasakan oleh 

perusahaan dalam hal ini MORO Grosir dan Ritel adalah diperolehnya citra 

positif perusahaan di mata masyarakat sekitar yang dari sinilah kemudian timbul 

simpati dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan-kegiatan 

perusahaan. Sedangkan dampak program community relations bagi masyarakat 

sekitar yaitu terpenuhinya sebagian dari harapan-harapan masyarakat baik dari 

segi sosial, keagamaan, pendidikan dan hiburan meskipun dalam pelaksanaannya 

masih diperlukan beberapa peningkatan. Namun demikian dalam hal ini 

setidaknya MORO Grosir dan Ritel melalui staf Humasnya sudah mencoba untuk 

menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar sebagai bagian dari 

lingkungan perusahaan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan 

beberapa saran bagi peningkatan peranan public relations melalui community 
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relations dalam membentuk citra MORO Grosir dan Ritel di kalangan 

masyarakat sekitar. Saran-saran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Program community relations yang dijalankan Humas MORO sudah cukup 

bagus namun demikian akan lebih baik lagi apabila porsi bantuan yang 

diberikan atau diwujudkan dalam sarana fisik lebih diperbesar seperti 

misalnya, bantuan untuk perbaikan fasilitas umum contoh, pos kamling, 

perbaikan jalan, saluran air dan sebagainya agar bisa lebih dirasakan 

manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka panjang.

2. Humas MORO Grosir dan Ritel hendaknya menjadikan program community 

relations yaitu pengobatan dan konsultasi gratis sebagai program reguler 

paling tidak dua kali dalam setahun. Hal ini disebabakan karena respon 

masyarakat terhadap kegiatan tersebut sanagat baik, ini menandakan bahwa 

masyarakat sekitar ternyata sangat membutuhkan perhatian MORO Grosir 

dan Ritel dalam segi penanganan kesehatan.

3. Program community relations berupa pemberian hadiah bagi pelajar 

berprestasi hendaknya lebih diutamakan bagi mereka yang berprestasi akan 

tetapi kondisi ekonominya kurang mampu, Karena saat ini pemberian hadiah 

hanya ditujukan bagi pelajar berprestasi tanpa ada kriteria apakah mereka 

benar-benar memerlukan bantuan atau tidak. Untuk jangka pendek hendaknya 

pemberian bantuan tersebut dikhususkan untuk masyarakat di sekitar MORO 

Grosir dan Ritel saja terlebih dahulu karena kesan positif mereka terhadap 

perusahaan lebih penting. Sedangkan untuk yang di luar Purwokerto seperti 
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Cilalcap dan Purbalingga sebaiknya dilakukan setelah program tersebut 

berjalan sekitar 3-4 tahun dan menunjukkan perkembangan yang positif.

4. Humas MORO sebaiknya mengadakan forum dialog khusus dengan warga 

masyarakat sekitar dalam periode waktu tertentu sehingga harapan 

masyarakat terhadap perusahaan dapat lebih leluasa disampaikan.  Meskipun 

dalam hal ini Humas juga sudah membuka pelayanan complain 24 jam bagi 

konsumen, masyarakat dan publik ekstern lain namun akan lebih optimal lagi 

apabila forum dialog rutin dengan masyarakat dapat dilaksanakan.
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PANDUAN WAWANCARA

A. Pejabat Humas dan Non Humas MORO Grosir dan Ritel

 Definisi Humas dan sejarah terbentuknya Humas MORO Grosir dan Ritel
 Fungsi Humas serta perkembangannya, apakah ada pergeseran fungsi 

(perbandingan fungsi Humas dulu dan sekarang)
 Tujuan Humas (adakah perbedaan antara dulu dan sekarang)
 Secara struktural mengapa Humas berabung dengan promosi 
 Seberapa penting peran Humas di MORO Grosir dan Ritel, bagaimana 

wewenang dalam pengambilan keputusan
 Tugas umum dan khusus Humas MORO Grosir dan Ritel (adakah 

perbedaan antara dulu dan sekarang)
 Siapa saja publik-publik yang menjadi tanggung jawab Humas MORO 

Grosir dan Ritel serta bagaimana bentuk hubungan dan tanggung jawabnya
 Pengatahuan Humas MORO Grosir dan Ritel mengani community relations

dan seberapa jauh arti pentingnya terhadap Humas MORO Grosir dan Ritel 
dan perusahaan

 Pandangan Humas MORO Grosir dan Ritel mengenai community relations
yang telah dilaksanakan, apakah ada program-program khusus (jika ada, apa 
saja)

 Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan community relations
 Siapa saja yang mengatur wewenang dalam pengambilan keputusan 

mengenai community relations dan siapa yang melaksanakan kegiatan 
tersebut.

 Bagaimana pandangan pelaksana community relations terhadap respon yang 
diberikan masyarakat sekitar

 Apakah ada forum khusus yang menjembatani pihak perusahaan dan 
masyarakat sekitar, melalui apa masyarakat bisa menyampaikan keluhan

 Apakah pernah terjadi konflik dengan masyarakat sekitar, jika pernah 
bagaimana penanganannya

B. Masyarakat sekitar MORO Grosir dan Ritel

 Aktivitas informan
 Gambaran masyarakat sekitar (deskripsi lokasi, jumlah penduduk, 

heterogenitas penduduk)
 Pandangan mengenai keberadaan MORO Grosir dan Ritel dan 

perkembangannya, apakah cukup positif (memberikan manfaat/keuntungan 
bagi masyarakat sekitar)

 Kontribusi/bantuan apa saja yang telah diberikan oleh MORO Grosir dan 
Ritel, frekuensi bantuan kapan saja



 Apakah MORO Grosir dan Ritel sudah memenuhi harapan-harapan 
masyarakat sekitar terhadap perusahaan, kalau iya sampai sejauh mana, 
kalau belum maka apa saja harapan-harapan masyarakat

 Bagaimana respon masyarakat terhadap bantuan/kegiatan-kegiatan yang
dilakukan Humas MORO Grosir dan Ritel sehubungan dengan program 
community relations yang dilakukan, apa manfaatnya

 Apakah dalam hal ini MORO Grosir dan Ritel sudah cukup peduli dan 
menunjukkan partisipasinya terhadap masyarakat sekitar

 Bagaimana tanggapan pihak Humas MORO Grosir dan Ritel ketika 
masyarakat menyampaikan keluhannya

 Pernahkah terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, jika 
pernah bagaimana penyelesaiannya




