
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan kegiatan public relations (PR) adalah untuk 

memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas yang dapat dicapai melalui 

kegiatan kunjungan (Jefkins, 2004). Pengenalan merek perusahaan (corporate 

brand) dirancang untuk menarik pelanggan dan stakeholders, mengingatkan orang 

mengapa mereka perlu terlibat atau bergabung dengan komunitas menarik seputar 

merek (brand) tersebut (Hatch dan Schultz, 2008). Hal ini dikarenakan sebuah 

brand bersaing pada atribut-atribut intangibles yaitu yang hanya ada di dalam 

pikiran dan perasaan manusia, sehingga bersifat sangat subjektif, namun itulah 

yang dirasakan banyak orang (Kasali R, 2013: 28-29).  

Perusahaan dalam negeri yang menerapkan kunjungan industri adalah PT. 

Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul, Tbk. Kegiatan ini ditangani oleh 

Departemen Public Relations di pabrik sehingga dapat menciptakan atribut 

intangibles pada pengunjung terhadap perusahaan yang berguna untuk 

membentuk corporate branding. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena 

melihat realita yang ada, bahwa masyarakat menganggap produk jamu tidak 

cukup aman untuk dikonsumsi. 

Media Kompas (Rabu, 30/01/13) menyorot hasil temuan Yayasan 

Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI) berdasarkan survei 

selama Januari 2013 menunjukkan, jamu mengandung BKO  yang sebelumnya 

pernah ditarik oleh BPOM ternyata masih banyak ditemukan di pasaran. Setelah 

melakukan survei dalam waktu satu bulan, ditemukan 56 produk yang masih 

beredar dari sekitar 200 produk jamu mengandung BKO yang sudah diumumkan 

oleh BPOM. 

Pada awalnya kunjungan industri ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan 

untuk masyarakat sekitar pabrik yang ingin melihat proses pembuatan jamu. 



Keunikan dari kegiatan kunjungan ini yaitu, sekalipun departemen PR di pabrik 

tidak pernah melakukan aktivitas publikasi tentang kunjungan, tetapi secara 

berkelanjutan terjadi peningkatan minat berkunjung dari berbagai kalangan 

masyarakat. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh departemen PR di PT. 

Sidomuncul dapat digolongkan dalam wisata industri. Menurut Pendit (2003:39) 

definisi wisata industri adalah perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar 

atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah 

perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan 

maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. 

Kunjungan industri dapat digunakan untuk membentuk corporate branding 

apabila PR mampu menjalankan perannya ketika menangani kunjungan. 

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana peran 

Departemen Public Relations di pabrik dalam menangani kunjungan industri dan 

bagaimana kegiatan kunjungan industri dapat membentuk corporate branding. 

Oleh karena itu, judul dari penelitian ini adalah “Peran Departemen Public 

Relations untuk Membentuk Corporate Branding melalui Kunjungan Industri di 

PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

- Bagaimana peran Departemen Public Relations di pabrik dalam 

menangani kunjungan industri? 

- Bagaimana kegiatan kunjungan industri dapat membentuk corporate 

branding? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, dirumuskan batasan masalah penelitian agar 

permasalahan yang diteliti menjadi jelas, terarah dan tidak terlalu luas sehingga 

dapat dihindari salah pengertian tentang masalah penelitian. Adapun masalah 

yang akan diteliti yaitu penelitian ini hanya mengkaji peran PR dan pembentukan 

corporate branding dalam kegiatan kunjungan industri saja.  

 



1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran public relations untuk 

membentuk corporate branding melalui kunjungan industri di pabrik PT. 

Sidomuncul. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan civitas universitas. Diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan yang lebih 

mendalam mengenai peran public relations untuk membentuk corporate branding 

melalui kunjungan industri. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi mahasiswa program studi Public Relations (Hubungan Masyarakat) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi program 

studi Public Relations, khususnya tentang peranan public relations untuk 

membentuk corporate branding melalui kunjungan industri. 

b) Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan maupun evaluasi bagi 

Departemen Public Relations di pabrik PT. Industri Jamu dan Farmasi 

SidoMuncul, Tbk., maupun bagi organisasi industri lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 


