
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 PROFIL PERUSAHAAN 

 Berawal dari sebuah industri rumahan di Yogyakarta pada tahun 1940, 

pendiri Sido Muncul, Ibu Rahkmat Sulistio memulai usaha jamunya dengan 

menjual rempah-rempah. Tahun 1949 hijrah ke Semarang dan memulai usaha 

kecilnya di Jalan Bugangan No.25 dengan tiga orang karyawan. Produk pertama 

dan andalan yang dibuat adalah Jamu Tolak Angin. Tahun 1951 mendirikan 

pabrik jamu dengan nama Sido Muncul yang berarti “Impian yang Terwujud”. 

Produk jamu buatan Ibu Rakhmat mulai mendapat tempat di hati masyarakat 

sekitar dan permintaannya selalu meningkat. Dalam perkembangannya, pabrik 

tersebut ternyata tidak mampu lagi memenuhi kapasitas produksi yang besar 

akibat permintaan pasar yang terus bertambah. Tahun 1984 pabrik dipindahkan ke 

lingkungan industri kecil di Jl. Kaligawe, Semarang. 

 Guna mengakomodir permintaan pasar yang terus bertambah, maka pabrik 

mulai dilengkapi dengan mesin-mesin modern. Demikian pula jumlah 

karyawannya ditambah sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan (kini berjumlah 

lebih dari 4000 orang). Untuk mengantisipasi kemajuan dimasa datang, dirasa 

perlu untuk membangun unit pabrik yang lebih besar dan modern. Maka pada 

tahun 1997 diadakan peletakan batu pertama pembangunan pabrik baru di Klepu, 

Ungaran oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan disaksikan oleh Drs. Wisnu 

Kaltim, Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan pada saat itu. 

 Adapun pabrik baru yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta KM 28 Kec. 

Bergas - Klepu, Semarang memiliki luas 304,435m². Pada tanggal 11 November 

2000, dilakukan peresmian pabrik oleh dr. Achmad Sujudi, Menteri Kesehatan 

dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia. Saat peresmian, PT. Sidomuncul 

menerima dua sertifikat sekaligus yaitu Cara Pembuatan Obat Tradisional yang 

Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) setara dengan 



farmasi, dan sertifikat inilah yang menjadikan PT. Sidomuncul sebagai satu-

satunya pabrik jamu berstandar farmasi. 

 Secara pasti PT. SidoMuncul bertekad untuk mengembangkan usaha di 

bidang jamu yang benar dan baik. Tekad ini membuat perusahaan menjadi lebih 

berkonsentrasi dan inovatif. Disamping itu diikuti dengan pemilihan serta 

penggunaan bahan baku yang benar, baik mengenai jenis, jumlah maupun 

kualitasnya akan menghasilkan jamu yang baik. 

 Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut, semua rencana pengeluaran 

produk baru selalu didahului oleh studi literatur maupun penelitian yang intensif 

menyangkut keamanan, khasiat, maupun sampling pasar. Demi memberikan 

jaminan kualitas, setiap langkah produksi mulai dari barang datang hingga produk 

sampai ke pasaran dilakukan dibawah pengawasan mutu yang ketat. Seluruh 

karyawan juga bertekad untuk mengadakan perbaikan setiap saat sehingga 

diharapkan semua yang dilakukan dapat lebih baik dari sebelumnya. 

 

4.1.1 Visi dan Misi 

Visi: Menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat 

dan lingkungan. 

Misi: 

- Mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal yang rasional, aman dan 

jujur berdasarkan penelitian 

- Mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan 

- Membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran 

agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan 

herbal 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan 

melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara 

naturopati 

- Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang intensif 

- Mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan 

- Menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia 



 

4.1.2 Filosofi Logo 

 

Gambar 4.1 Logo Perusahaan 

 Pada logo PT. Sidomuncul, Tbk terdapat gambar ibu dan anak. Gambar 

tersebut adalah Ny. Rahkmat Sulistio sebagai pendiri PT. Sidomuncul, Tbk 

beserta cucunya Irwan Hidayat yang saat itu berusia 4 tahun. Sejak tahun 1972 

hingga saat ini tahun 2015 Irwan Hidayat adalah Presiden Direktur perusahaan. 

Gambar lumpang dan alu sebagai simbol untuk mengingat bahwa pada awal 

proses pembuatan produk jamu, PT. Sidomuncul, Tbk pernah menggunakan alat 

tradisional dan arti nama SidoMuncul adalah impian yang terwujud.  

 

4.2 HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan departemen 

PR di pabrik PT. Sidomuncul (lihat lampiran 1), wawancara dengan pengunjung 

yang melakukan kunjungan di pabrik PT. Sidomuncul (lihat lampiran 2), studi 

dokumen dari company profile (lihat lampiran 3) dan data jumlah pengunjung dari 

perusahaan, serta observasi berpartisipasi yang penulis lakukan saat kegiatan 

kunjungan berlangsung. Penelitian ini dilakukan sejak Desember 2014 sampai 

April 2015. 

Kegiatan kunjungan industri berawal karena adanya pabrik baru di Jl. 

Soekarno Hatta KM 28 Kec. Bergas - Klepu, Semarang. Di tempat ini seluruh 

aktivitas produksi dibangun secara lengkap dan terpusat, sehingga menarik untuk 

dikunjungi dan mengedukasi masyarakat tentang jamu. Setelah pabrik diresmikan, 

masyarakat di sekitar lokasi pabrik menyampaikan keinginannya untuk 

berkunjung. PT. Sidomuncul akhirnya mulai menerima kunjungan masyarakat 

dari luar ke dalam pabrik sebagai respon untuk permintaan tersebut. 



Irwan Hidayat sebagai direktur utama PT. Sidomuncul melihat ini sebagai 

kegiatan yang baik jika dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Selama ini 

selalu ada opini negatif publik terhadap produk jamu dengan anggapan dapat 

berbahaya bagi ginjal dan proses pembuatan atau produksinya kotor. Kemudian ia 

berpendapat “seeing is believing”, dengan melihat orang akan percaya terhadap 

keamanan produknya. Oleh karena itu, akhirnya tim manajemen perusahaan 

beserta manajemen PR (Public Relations) di kantor pusat yang terletak di Jakarta 

memutuskan agar di pabrik juga memiliki departemen PR untuk menangani 

pengunjung dan melakukan aktivitas PR dalam skala regional. 

Sejak tahun 2002 pabrik yang terbuka untuk kunjungan, ternyata 

memperoleh antusiasme masyarakat. Tanpa melakukan publikasi tentang 

kunjungan, setiap hari perusahaan menerima pertambahan jumlah pengunjung dan 

tidak hanya dari masyarakat di sekitar lokasi pabrik saja, melainkan dari berbagai 

kalangan dari seluruh Indonesia. Adapun tujuan perusahaan melalui kegiatan ini 

adalah untuk memperkenalkan obat herbal kepada masyarakat luas. Diharapkan 

setelah mengunjungi pabrik, masyarakat dapat lebih mengenal kekayaan negeri 

Indonesia khususnya tanaman obat, cara memproduksi jamu dan obat herbal yang 

baik dan benar, dan khasiat obat herbal itu sendiri. 

Selama prosesi kunjungan, pengunjung diajak untuk berkeliling di lokasi 

pabrik. Mulai dari proses pemilihan bahan baku sampai produk jadi yang siap 

untuk di distribusikan dan di pabrik pengolahan limbah jamu untuk menjadi 

produk pupuk organik. Perusahaan berusaha untuk menciptakan keterbukaan 

kepada masyarakat sehingga pengunjung dapat melihat secara langsung proses 

produksi, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengambil foto maupun merekam saat 

berkunjung di lokasi produksi. Setelah selesai berkeliling, pengunjung akan diajak 

ke lokasi agrowisata untuk beristirahat dan melakukan sesi tanya jawab. Adapun 

fasilitas yang diberikan untuk pengunjung adalah welcome drink, snack, dan 

goody bag yang berisi sample produk. 



Hal-hal yang akan disampaikan kepada pengunjung sebelumnya telah 

dirumuskan oleh tim kerja. Muatan isi pesan dipahami bersama agar dalam 

memberikan informasi tetap terbuka namun tidak melanggar batasan yang ada. 

Aturan tersebut kemudian menjadi acuan bahwa siapapun yang memandu, isi 

pesan harus selalu sama dan konsisten. Secara inti yang perlu diperlihatkan 

kepada pengunjung adalah tentang keamanan bahan yang digunakan, pengawasan 

pada setiap proses produksi, kebersihan proses produksi, kelengkapan 

laboratorium, kecanggihan mesin, dan varian produk.  

Dalam hal menjalankan peran, departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul 

berperan sebagai pelaksana yang menjalankan perintah dari top management. 

Praktisi PR menangani mulai dari bidang administratif yaitu prosedur pengajuan 

kunjungan secara tertulis dan hal apa saja yang harus dipenuhi untuk proses 

pengajuan. Setelah itu adalah proses pelaksanaan kunjungan, mulai dari 

penyambutan, penjelasan di lokasi produksi dan sebagai narasumber saat sesi 

tanya jawab atau diskusi dengan pengunjung. Departemen PR di pabrik juga dapat 

menyampaikan gagasannya kepada manajemen dalam hal kebutuhan teknis 

pelaksanaan. Gagasan tersebut diajukan kepada manajemen, kemudian 

disempurnakan, lalu dilaksanakan apabila telah disetujui melalui kerjasama 

dengan berbagai pihak. Departemen PR juga bertugas membuat sistem untuk 

kunjungan, menjalankan sistem, membentuk pengorganisasian, menjalankan 

kegiatan, dan mengevaluasi kegiatan. 

Sekalipun berperan sebagai pelaksana, praktisi PR untuk kunjungan juga 

harus mampu berperan sebagai informan yang mewakili perusahaan dalam 

memberikan product knowledge dan corporate knowledge kepada pengunjung. 

Misalnya untuk proses diskusi atau tanya jawab, ada staff yang diberi kewenangan 

sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan dari pengunjung. Pembagian 

tugas dalam tim yaitu sebagai master of ceremony (MC) yaitu pengatur jalannya 

acara, presenter untuk menjelaskan aktivitas di pabrik, dan narasumber untuk sesi 

diskusi/tanya jawab dengan pengunjung. Narasumber yang mewakili perusahaan 

sudah diberikan pemahaman terlebih dahulu mengenai informasi yang harus 



diberikan kepada pengunjung. Hal-hal yang disampaikan bertujuan untuk 

pencitraan, membentuk product branding dan corporate branding, membangun 

pemahaman publik terhadap perusahaan, dan memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan.  

Praktisi PR di pabrik memiliki kesempatan melalui kunjungan untuk 

menginformasikan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan melalui iklan di media 

elektronik maupun cetak. Praktisi dapat menjelaskan proses produksi yang bersih 

dan ramah lingkungan, pengolahan limbah yang sesuai prosedur, penanaman 

tanaman di lahan pabrik untuk menjaga sirkulasi udara, proses pembuatan jamu 

yang baik dan benar, berbagai varian produk sesuai fungsi dan packaging, dan 

sebagainya. Adapun pesan yang terus konsisten dibangun pada pengunjung adalah 

mengenai tiga hal, yaitu: 

1. Keamanan Produk 

Sidomuncul memberikan pemahaman kepada pengunjung bahwa produk yang 

dipasarkan adalah produk yang aman karena selalu dilakukan berbagai analisa 

ilmiah untuk produk oleh departemen R&D (research and development), 

pengawasan oleh tim Quality Control (QC) dan kelengkapan laboratorium 

yang dimiliki perusahaan untuk mendukung proses penelitian.  

2. Informasi Produk 

Memberikan informasi kepada pengunjung tentang varian produk agar setelah 

kunjungan setidaknya mereka mendapat informasi bahwa produk Sidomuncul 

tersedia dalam berbagai jenis dan packaging yang bervariasi. 

3. Pelestarian lingkungan 

Pengunjung diajak ke pabrik pengolahan pupuk yang berasal dari limbah jamu 

dan ke lokasi agrowisata. Tindakan tersebut dilakukan karena Sidomuncul 

ingin menyampaikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas limbah jamu 

bahkan mampu mengolahnya kembali menjadi pupuk organik untuk dijual. 

Kemudian keberadaan lahan agrowisata bertujuan untuk menghijaukan 

lingkungan pabrik dengan menanam lebih dari 500 jenis tanaman obat dan 

memelihara satwa yang sudah memiliki izin konservasi. Lahan agrowisata 



selain membuat pengunjung nyaman berada di lokasi pabrik PT. Sidomuncul, 

pengunjung  juga dapat melakukan wisata edukasi dan observasi tentang 

tanaman obat. Keberadaan agrowisata juga dapat mengurangi opini negatif 

tentang pabrik jamu sebagai tempat yang berdebu dan kotor. 

Lewat kunjungan industri departemen PR di pabrik dapat melihat kesetiaan 

pengunjung terhadap produk PT. Sidomuncul. Banyak pengunjung dari luar kota 

yang menyampaikan bahwa mereka selalu membawa produk Tolak Angin saat 

bepergian sambil menunjukkan produk tersebut. Pengunjung sangat antusias 

membawa berbagai varian produk Sidomuncul ketika mereka mempersiapkan diri 

untuk berkunjung ke pabriknya langsung. Dalam menerima pengunjung, 

departemen PR berusaha memberikan pelayanan terbaik melalui sambutan yang 

ramah, terbuka dan memberikan informasi dengan jelas sehingga pengunjung 

merasa nyaman untuk membangun relasi dengan perusahaan. Akibatnya, 

kunjungan di PT. Sidomuncul dapat memberikan memori yang berkesan kepada 

pengunjung, dan membuat mereka ingin kembali lagi berkunjung ke pabrik. 

Beberapa pengunjung ada yang rutin setiap tahun membawa kelompok yang 

berbeda-beda untuk datang ke pabrik PT. Sidomuncul. Proses tersebut 

membangun relasi yang baik dan berkesinambungan antara perusahaan dan 

publiknya. 

Melalui kunjungan ini, PT. Sidomuncul juga ingin membangun image 

tentang keterbukaan. Jika di beberapa perusahaan lain hanya bagian tertentu saja 

yang diperlihatkan kepada pengunjung (bagian tersebut terputus dan tidak dapat 

dilihat secara keseluruhan), tetapi PT. Sidomuncul memberikan keterbukaan 

untuk melihat proses produksi. Pengunjung mengetahui sejak awal proses 

pemilihan bahan baku, proses produksi, kemudian produk jadi, sampai produk 

yang siap untuk di distribusikan. Memang masih ada beberapa ruangan yang 

tertutup yaitu ruang berbasis CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) karena 

hanya karyawan tertentu yang boleh masuk. Meskipun demikian, proses produksi 

di ruangan CPOB tetap bisa disaksikan dari sisi luar. Nilai keterbukaan ini 



ternyata disukai oleh pengunjung, sehingga dapat dikatakan pengunjung menjadi 

one stop visiting ke Sidomuncul. 

Perusahaan juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapa 

saja yang datang berkunjung. Diberikan free service kepada pengunjung untuk 

welcome drink, snack, dan goody bag yang berisi sample product. Menurut 

perusahaan, melalui pemberian sample product tersebut minimal pengunjung bisa 

mencoba produk, mengetahui informasi mengenai varian produk Sidomuncul, dan 

sebagai bahan obrolan dengan kerabat terdekat. Pengunjung yang selama ini 

mungkin hanya mengetahui produk-produk andalan seperti Tolak Angin dan 

Kuku Bima Ener-G, setelah melakukan kunjungan dapat mengetahui berbagai 

jenis dan variasi packaging produk. 

PT. Sidomuncul terus berusaha memperhatikan kualitas dari sisi pelayanan, 

fasilitas, kenyaman di lokasi pabrik dan produksi, produk yang dihasilkan, SDM 

terkait, dan lain sebagainya. Selama ini masyarakat juga telah mengetahui melalui 

media elektronik maupun cetak, bahwa PT. Sidomuncul adalah salah satu 

perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Setelah berkunjung melihat proses 

produksi di pabrik,  diharapkan masyarakat dapat membuktikan pemberitaan 

tersebut, sehingga antara pemberitaan dan kenyataan memiliki keseimbangan. PT. 

Sidomuncul juga ingin memberikan pemahaman dan gambaran kepada 

masyarakat lebih dari apa yang mereka bayangkan selama ini. 

Setelah melakukan wawancara untuk meminta pendapat pengunjung tentang 

kunjungan ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Sebagian besar pengunjung 

yang datang, sebelumnya mendapatkan informasi dari kerabat/teman yang sudah 

pernah juga berkunjung ke Sidomuncul. Beberapa dari pengunjung ada juga yang 

mencari informasi dari situs pencarian internet seperti google, dan juga dari biro 

perjalanan wisata yang memberikan informasi. 

Sebelum melakukan kunjungan, kebanyakan dari pengunjung hanya 

mengetahui produk-produk andalan Sidomuncul, yaitu Tolak Angin, Kuku Bima, 

Kunyit Asam, Susu Jahe dan Kopi Jahe, tetapi setelah berkunjung informasi 



tentang produk lain milik perusahaan bertambah dan pengunjung mampu 

mengingat maksimal enam produk PT. Sidomuncul. Beberapa pengunjung bahkan 

mengira merek produk perusahaan lain yang sejenis adalah produk dari PT. 

Sidomuncul. 

Kemudian setelah melihat aktivitas produksi di PT. Sidomuncul, sebagian 

besar pengunjung menjadi semakin yakin untuk menggunakan produk merek 

perusahan PT. Sidomuncul. Keyakinan tersebut ada karena telah melihat proses 

produksi yang selalu diawasi, teruji secara ilmiah dan teknologi yang digunakan 

untuk mendukung aktivitas produksi. Kunjungan industri juga memberikan 

edukasi dan awasan bagi pengunjung yang selama ini sembarangan dalam 

memilih produk, agar menjadi smart buyer dalam memeriksa aturan pakai, 

komposisi, kandungan nutrisi, manfaat produk, memilih ukuran kemasan sesuai 

kebutuhan, dan seterusnya. Pengunjung juga bangga akan nama Sidomuncul 

sebagai merek dari Indonesia yang telah mampu berekspansi hingga ke pasar 

internasional. Beberapa pengunjung juga berpendapat harga jual dari produk PT. 

Sidomuncul cukup terjangkau untuk berbagai kalangan karena tersedia dalam 

berbagai kemasan yang bisa dipilih sesuai kesanggupan dan kebutuhan. Pabrik 

yang bersih, rapi dan tidak berpolusi menjadi menarik dan menyenangkan untuk 

dikunjungi. PT. Sidomuncul tidak hanya terus menerus memproduksi produk, 

tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan sekitar dan pabrik. 

Beberapa pengunjung lebih memilih membeli produk PT. Sidomuncul 

dengan alasan karena brand Sidomuncul sudah lebih dikenal dari brand lain. Ada 

juga yang lebih memilih produk brand Sidomuncul karena rasanya yang lebih 

enak, seperti buatan sendiri. Kemasan produk yang lebih praktis, variasi pilihan 

rasa dan komposisi bahan juga menjadi alasan mereka untuk lebih memilih 

produk PT. Sidomuncul. 

Banyak pengunjung yang merasa puas atas penerimaan dan pelayanan free 

service yang diberikan, keramahan, penyampaian informasi yang detail dan 

terbuka, dan penggunaan kalimat yang bisa dimengerti. Melalui kunjungan ini 



pengunjung mendapatkan wawasan yang baru tentang profile perusahaan dan 

menghargai komitmen perusahaan yang masih mempekerjakan SDM (Sumber 

Daya Manusia) dari masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Beberapa dari mereka 

juga tidak menyangka jika di pabrik PT. Sidomuncul ternyata memiliki kawasan 

agrowisata. 

 Sekalipun banyak yang merasa puas atas kunjungan ke pabrik PT. 

Sidomuncul, ada juga pengunjung yang berpendapat bahwa kunjungan di PT. 

Sidomuncul dengan di perusahaan lain hampir sama. Justru di perusahaan lain 

mereka diijinkan untuk ikut berpraktek saat cara pembuatan produk. Sekalipun 

telah menerima informasi dan penjelasan tentang keamanan produk, masih ada 

juga pengunjung yang khawatir tentang kandungan pengawet yang digunakan. 

Adanya hambatan penyampaian pesan akibat gangguan teknis pengeras suara dan 

penjelasan yang dianggap terlalu cepat, mengakibatkan sebagian pengunjung tidak 

bisa mendengarkan informasi dengan jelas. 

4.3 PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu bagaimana departemen PR di 

pabrik PT. Sidomuncul selama ini berperan untuk membentuk corporate branding 

melalui kunjungan industri. Berdasarkan fokus penelitian ini, dilakukan 

wawancara kepada dua orang informan dari departemen PR di pabrik PT. 

Sidomuncul (lihat lampiran 1) dan 40 orang pengunjung (lihat lampiran 2), 

observasi serta dokumen dari perusahaan berupa company profile (lihat lampiran 

3). 

 

4.3.1 Peran Public Relations 

Public relations memiliki empat peran utama dalam melakukan 

pekerjaannya sehari-hari (Cutlip, 2006:45) yaitu sebagai teknisi komunikasi 

(communications technician), penasehat ahli (expert prescriber), fasilitator 

komunikasi (communications fasilitator), dan fasilitator pemecah masalah 

(problem solver fasilitator). Pada berbagai kesempatan, praktisi memainkan 



semua peran ini dalam tingkatan yang berbeda-beda dan muncul peran yang 

dominan ketika mereka melakukan pekerjaannya dan menghadapi orang lain. 

Model peranan praktisi PR di lapangan praktik tersebut kemudian ditarik 

oleh I Gusti Ngurah Putra dalam Ruslan (2002) ke dalam tiga tingkatan, yaitu 

manajerial skill, human relations skill (interpersonal communication skill), dan 

teknis skill. Praktisi PR yang berkembang pada tingkat manajerial skill melakukan 

perannya sebagai penasehat ahli (expert prescriber), lalu pada tingkat human 

relations skill melakukan perannya sebagai fasilitator pemecah masalah (problem 

solver fasilitator) dan pada tingkat teknis skill berperan sebagai fasilitator 

komunikasi (communications fasilitator) dan teknisi komunikasi (communications 

technician). 

Dalam hal menangani kegiatan kunjungan industri, departemen PR di pabrik 

PT. Sidomuncul atas kewenangan yang diberikan oleh perusahaan, hanya 

menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi (communications technician) dan 

sebagai fasilitator komunikasi (communications fasilitator) (Cutlip, 2006:45). 

Mengacu dari model peranan PR oleh I Gusti Ngurah Putra dalam Ruslan (2002), 

dapat dikatakan bahwa departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul berperan dan 

berfungsi pada tingkat teknis skill saja (Ruslan, 2002:24-25) dan belum ikut 

berperan pada tingkat manajerial skill dan human relations skill. 

Selanjutnya, untuk menunjang keberhasilan mencapai tujuan perusahaan 

melalui kunjungan industri, praktisi juga memiliki kemampuan khusus berperan 

sebagai creator dan conceptor (Ruslan, 2002:15-16). Berikut adalah penjelasan 

lebih lanjut mengenai peranan departemen PR terkait kunjungan industri: 

 

a. Peran PR sebagai Teknisi Komunikasi (Communications Technician) 

Praktisi yang menjalankan peran sebagai teknisi komunikasi tidak ikut serta 

saat manajemen mendefinisi masalah dan mencari jalan keluar, tetapi menjadi 

pihak yang diberi tugas menjelaskan kepada publiknya (Cutlip, 2005: 32). 

Departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul dalam menjalankan perannya sebagai 

teknisi komunikasi, bertugas sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan 

dan mengarahkan pengunjung ketika berkeliling di lokasi pabrik. 



Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran praktisi PR di pabrik PT. 

Sidomuncul sebagai teknisi komunikasi dilakukan ketika praktisi PR menjelaskan 

informasi tentang product knowledge dan corporate knowledge di setiap objek 

kunjungan di pabrik. Mereka bisa membangun suasana komunikasi yang interaktif 

sehingga pengunjung tertarik dan fokus mendengarkan setiap informasi yang 

disampaikan. Tindakan tersebut sesuai dengan pendapat Herimanto (2007) bahwa 

seseorang dapat dikatakan menjadi komunikator yang baik apabila mampu 

berinteraksi dengan orang lain, mampu menggunakan media komunikasi, dan 

mampu memilih kalimat yang tepat agar dapat dimengerti. 

Dalam kunjungan ini, pesan yang akan disampaikan kepada pengunjung, 

sebelumnya telah dirumuskan muatannya dan selalu diupayakan oleh tim untuk 

menggunakan pemilihan kalimat yang disesuaikan dengan karakteristik 

pengunjung. Tindakan tersebut menghasilkan output yang memuaskan karena 

setelah melakukan wawancara dengan pengunjung, ternyata sebagian besar 

berpendapat penjelasannya dapat dimengerti dan mereka bisa menggali informasi 

yang dibutuhkan. Pemilihan kalimat yang tepat memang perlu dilakukan agar 

dapat tercipta persamaan persepsi sehingga bisa membangun saling pengertian 

antara pengunjung dan perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hardiman 

(2007) bahwa selain untuk perkenalan, kunjungan juga dilakukan untuk 

menyamakan persepsi dan pendapat agar dapat menjalin saling pengertian antara 

perusahaan dan publiknya.  

Meskipun telah mengupayakan agar kunjungan dapat berjalan dengan baik 

termasuk mengatur sound system pengeras suara di setiap objek kunjungan, 

namun beberapa kali terjadi hambatan teknis. Hal ini menyebabkan pengeras 

suara terkadang tidak berfungsi, sehingga beberapa pengunjung berpendapat isi 

pesan terpotong dan informasi yang diberikan tidak dapat di dengar dengan jelas 

saat berkeliling. Akibat adanya hambatan teknis, penyampaian informasi kurang 

efektif karena mengakibatkan arus informasi menjadi tidak teratur, kualitas isi 

pesan berkurang dan muatan pesan yang telah dirumuskan tidak dapat seutuhnya 

diberikan kepada pengunjung, sedangkan untuk menjamin isi pesan dapat 



dimengerti dan memiliki persepsi yang sama, diperlukan pengulangan pesan 

berupa kesimpulan (Gitosudarmo dan Sudito, 2000). 

 

b. Peran PR sebagai Fasilitator Komunikasi (Communications Fasilitator) 

Peran fasilitator komunikasi menjadikan PR sebagai pendengar dan sumber 

informasi. Fasilitator komunikasi berfungsi sebagai penghubung, penerjemah dan 

mediator. Mereka mengelola komunikasi dua arah, memfasilitasi perubahan 

dengan menyingkirkan rintangan dalam hubungan, dan membuat saluran 

komunikasi tetap terbuka. (Cutlip, 2005) 

Peran departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul dalam hal kunjungan, telah 

memberikan dampak yaitu praktisi PR dan pengunjung dapat melakukan 

komunikasi dua arah secara lisan saat sesi diskusi sehingga perusahaan dapat 

mengetahui respon dari publiknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cutlip 

(2005) bahwa seorang fasilitator komunikasi bertujuan untuk membangun 

komunikasi dua arah dan menyediakan informasi yang diperlukan manajemen 

organisasi maupun publik, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang 

saling menguntungkan. 

Ketika dilakukan komunikasi dua arah saat diskusi, dapat menghasilkan 

proses klarifikasi yaitu pengunjung dapat bertanya perihal kebenaran-kebenaran 

informasi mengenai perusahaan. Sebaliknya, perusahaan juga dapat menjelaskan 

hal-hal yang tidak tersampaikan melalui iklan. Dalam hal ini proses komunikasi 

dua arah telah terjadi dengan baik karena komunikasi dua arah ini bertujuan untuk 

menciptakan saling pengertian, mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik 

dari kedua belah pihak (Ruslan, 2002). 

 

c. PR sebagai Creator 

Keterampilan khusus PR sebagai creator harus mempunyai kreativitas 

dalam menciptakan suatu gagasan, ide atau buah pemikiran yang cemerlang, 

untuk menunjang keberhasilan  mencapai tujuan utama manajemen perusahaan 

melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait (Ruslan, 2002). Kreativitas 

praktisi PR di pabrik PT. Sidomuncul, dapat dilihat saat proses pelaksanaan 



kunjungan industri dilakukan. Praktisi PR sengaja tidak memberi penjelasan 

melalui presentasi slide show kepada pengunjung, tetapi justru diajak berkeliling 

pabrik dan diberi penjelasan di setiap aktivitas produksi yang ada. Tindakan 

tersebut inovatif dalam perannya sebagai creator, karena ketika ide 

diimplementasikan dapat menghasilkan manfaat untuk pengunjung yaitu bisa 

memberikan kesan atau ingatan (memory) kepada pengunjung (hasil wawancara 

dengan pengunjung). Suatu tindakan inovatif jika dilakukan dalam 

mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide, prosedur, kebijakan dan 

solusi dapat mencapai produktifitas (Hardiman, 2007). 

Selain hal itu, inovasi terbaru yang dilakukan departemen PR di pabrik PT. 

Sidomuncul adalah menambah jalur kunjungan ke pabrik produksi pupuk organik. 

Hal ini berawal dari respon pengunjung yang sering bertanya tentang limbah 

jamu. Disini praktisi PR dinilai peka karena telah meresponi kebutuhan 

pengunjung dan mengajukannya kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. Menurut 

Hardiman (2007) seorang PR sangat memerlukan kepekaan dan kepedulian 

terhadap kebutuhan orang lain sebagai kemampuan non teknis. 

 

d. PR sebagai Conceptor  

Saat pelaksanaan kunjungan di pabrik PT. Sidomuncul, departemen PR 

sebenarnya harus melintasi beberapa departemen di pabrik sehingga sangat 

dibutuhkan kerjasama yang baik dengan departemen lain. Melihat hal tersebut, 

sangat dibutuhkan praktisi PR yang memiliki ketrampilan sebagai konseptor. 

Peran sebagai conceptor adalah kemampuan dalam hal penyusunan program kerja 

kehumasan dan rencana program lainnya (Ruslan 2002:15). Dalam hal kunjungan 

dapat dikatakan departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul telah berperan sebagai 

conceptor karena kegiatan dengan publik eksternal (pengunjung) dapat berjalan 

lancar akibat adanya relasi yang baik dengan publik internal yaitu antar 

departemen. Menurut Hardiman (2007), kemampuan managerial dibutuhkan PR 

dalam menyusun program kerja agar menghasilkan keputusan yang telah melalui 

pertimbangan berbagai pihak sehingga konflik internal dapat dicegah. Adapun 

penyusunan konsep yang dilakukan departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul 



adalah mulai dari mengatur dan menyusun secara detail Standard Operating 

Procedure (SOP), jalur koordinasi dengan departemen lain, jalur kunjungan, dan 

tim lapangan yang terlibat untuk kunjungan. 

 

4.3.2 Membentuk Corporate Branding melalui Kunjungan Industri 

Keberhasilan PR pada suatu organisasi atau perusahaan pada dasarnya 

bergantung pada apa yang dilakukan atau dikatakan pimpinan organisasi 

(Morissan, 2008:91). Pada kunjungan ini, pesan yang ingin disampaikan oleh 

owner PT. Sidomuncul melalui kunjungan yaitu “seeing is believing” (percaya 

karena melihat). Departemen PR di pabrik PT. Sidomuncul telah mengemas ulang 

dan menyebarluaskan isi pesan tersebut sehingga telah berhasil menjalankan 

perannya sebagai PR. 

Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengunjung, bahwa 

diketahui telah muncul opini pengunjung terhadap perusahaan sebagai perusahaan 

dengan produk yang aman untuk dikonsumsi. Opini tersebut yang dimaksud oleh 

Rhenald Kasali (2013) sebagai corporate branding, yaitu hal yang menyangkut 

perasaan dan pikiran masyarakat terhadap suatu institusi/perusahaan. Ketika 

berkunjung, tentu saja pengunjung membangun pengalaman yang baru melalui 

perjalanan yang dilakukan saat itu. Pengalaman saat melakukan perjalanan inilah 

yang diperlukan untuk membangun proses branding, karena prosesnya bersaing 

pada atribut intangibles, yaitu hal-hal yang hanya ada di dalam pikiran dan 

perasaan manusia, sehingga bersifat sangat subjektif, namun itulah yang dirasakan 

banyak orang (Kasali R, 2013). 

Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai 

corporate branding, yaitu power, quality, price, dan loyalty (Kitchen dan Schultz, 

2001). PT. Sidomuncul telah mampu mencapai nilai-nilai tersebut dengan 

memaksimalkan peran PR di pabriknya melalui kunjungan industri. Berikut 

adalah penjelasan mengenai pencapaian nilai-nilai untuk membentuk corporate 

branding yang telah dilakukan melalui kunjungan: 



1. Nama perusahaan telah mampu digunakan sebagai penjamin dari kualitas 

sebuah produk yang ditawarkan oleh perusahaan berdasarkan kewenangan 

(power) dalam hal kelengkapan fasilitas produksi, SDM, R&D (Research and 

Development), fasilitas teknologi, fasilitas laboratorium dan sumber pendukung 

lain yang sudah modern dan bersertifikasi. Dikatakan demikian karena 

berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, banyak yang semakin yakin 

dan memilih untuk menggunakan produk Sidomuncul setelah melihat 

kelengkapan teknologi produksi, proses produksi, dan berbagai riset ilmiah 

yang dilakukan, serta informasi yang diberikan praktisi PR saat menjelaskan 

keamanan produk perusahaan. 

 

2. Perusahaan menjaga dan merawat keseluruhan lingkungannya melalui 

penghijauan lingkungan pabrik, penyediaan lahan agrowisata, dan mengatur 

agar lokasi pabrik kondusif untuk dikunjungi. Ketika praktisi PR menjelaskan 

kondisi tersebut, banyak pengunjung yang terkesan ketika melihat keadaan 

pabrik di PT. Sidomuncul dan mereka menceritakannya kembali kepada orang 

lain. Maka dapat dikatakan, komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas 

pabriknya telah mampu dirancang untuk menarik publiknya dan mengingatkan 

mereka alasan untuk perlu terlibat tentang perusahaan. Menurut Schultz 

(2008), corporate branding sengaja dirancang untuk menarik pelanggan dan 

stakeholders, mengingatkan orang mengapa mereka perlu terlibat atau 

bergabung dengan komunitas menarik seputar brand tersebut. 

 

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, cukup banyak yang 

berpendapat tentang variasi harga dan kemasan produk yang ditawarkan 

perusahaan telah membantu mereka sebagai konsumen ketika melakukan 

pembelian. Tetapi sebenarnya dalam hal ini bukan lagi nilai harga yang 

ditawarkan perusahaan, melainkan janji atas kemudahan. Janji kemudahan 

tersebut seperti mantra yang menarik konsumen agar terus menerus 

menggunakan produk dari merek perusahaan yang sama. Hal itu sesuai dengan 

pendapat Conrad, Philips & Vutech dalam Rhenald Kasali (2013) bahwa 



promise (janji) menjadi salah satu hal yang disebut orang sebagai brand, 

karena produk adalah sebuah benda namun brand adalah sebuah janji.  

 

4. Loyalitas yang diberikan perusahaan untuk pengunjung melalui fasilitas dan 

pelayanan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan loyalitas pengunjung 

terhadap merek perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengunjung, 

cukup banyak yang sebelumnya adalah pengguna produk PT. Sidomuncul, 

setelah berkunjung menjadi semakin yakin untuk tetap loyal pada produk 

perusahaan. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa loyalitas yang diberikan 

perusahaan melalui kunjungan telah menarik konsumen agar menjadi 

pelanggan setia produk. Menurut Danandjaja (2011), loyalitas dimaksudkan 

agar setiap penyajian pesan dari promosi produk selalu dapat menumbuhkan 

rasa kesetiaan pada diri konsumen. 

Jika nilai-nilai dalam corporate branding telah tercapai, maka tujuan dari 

corporate branding juga dapat dicapai. Menurut Chernatony dan McDonald 

dalam Kitchen dan Schultz (2001), tujuan corporate branding adalah untuk 

membangun pengenalan (recognition), memfasilitasi hubungan dan 

menggambarkan manfaat yang ditawarkan. Kunjungan industri telah mampu 

mencapai tujuan akhir dari corporate branding melalui peran departemen PR di 

pabrik PT. Sidomuncul. Tujuan corporate branding yang telah dicapai melalui 

kunjungan industri yaitu: 

1. Kunjungan telah berhasil digunakan sebagai media untuk membangun 

pengenalan perusahaan karena telah timbul pemahaman yang sama antara 

pengunjung dan perusahaan yaitu Sidomuncul sebagai perusahaan yang 

terbuka, menghasilkan produk yang aman, dan pemerhati lingkungan. 

Kekuatan sebuah corporate brand akan meningkat jika berbagai pemangku 

kepentingan melihat  nilai-nilai dasar yang sama (atau setidaknya serupa) 

sebagai sesuatu yang penting dalam apresiasi mereka terhadap perusahaan 

(Kitchen dan Schultz, 2001). 

 



2. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktisi PR di pabrik PT. Sidomuncul 

telah berperan sebagai fasilitator komunikasi yang berfungsi sebagai 

penghubung, penerjemah dan mediator. Hubungan yang terfasilitasi dalam hal 

ini yaitu ketika pengunjung membutuhkan informasi mengenai perusahaan, 

saat kunjungan praktisi PR siap meresponi sebagai sumber informasi bagi 

publiknya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa PR telah berhasil 

memfasilitasi hubungan dengan publiknya sehingga dapat menghindari opini 

negatif terhadap merek perusahaan, karena jika hubungan (relationship) tidak 

harmonis maka dapat beresiko menimbulkan ketidakpuasan publik yang pada 

akhirnya mengancam kelangsungan bisnis perusahaan (Hardiman, 2007). 

 

3. Pelaksanaan kunjungan telah mampu menggambarkan manfaat produk yang 

ditawarkan karena pengunjung diajarkan agar pengetahuannya meningkat 

mengenai komposisi produk, prosedur keamanan produksi, dan manfaat dari 

produk. Danandjadja (2011) mengatakan bahwa pengetahuan (knowledge) 

diberikan supaya promosi produk tidak hanya sekedar memperkenalkan suatu 

produk tetapi juga untuk meningkatkan pengetahuan konsumen. Dalam hal ini 

praktisi PR melakukan salah satu tujuannya yaitu untuk mendidik para 

pengguna atau konsumen agar mereka lebih memahami prosedur dan manfaat 

produk-produk perusahaan (Jefkins, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 


