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ABSTRAK 

 
 

PERAN HUMAS DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

(Studi pada Wilayah PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan 

Tarahan - Bandar Lampung) 
 

Oleh 

Thomas Graczilio R 

 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan – Bandar Lampung 

sebagai perusahaan yang bergerak pada bidan pertambangan dan memiliki area 

kelola yang luas yang mempunyai Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang bertujuan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun 

kemandirian masyarakat, serta berupaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas dalam 

mengimplementasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bukit 

Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa peran Humas dalam melaksanakan Program Corporate Social Responsibility 

(CSR) melalui bantuan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan, bantuan 

kesehatan masyarakat, dan bantuan sarana prasarana dapat dijalankan dengan baik, 

yaitu melakukan komunikasi secara teratur dan terencana, menganalisa, serta 

mengantisipasi. 

 

 
 

Kata Kunci: Humas PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, 

Corporate Social Responsibility (CSR). 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

THE ROLE OF PUBLIC RELATIONS (HUMAS) IN IMPLEMENTING 

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM 

(Study in Region PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan - Bandar 

Lampung) 
 

By 

Thomas Graczilio R 

 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Tarahan – Bandar Lampung Port Unit as a company 

engaged in mining midwives and has a wide management area that has a Corporate 

Social Responsibility (CSR) Program which aims to continue to encourage 

economic growth, build community independence, and strive to improve the quality 

of the environment. This final project aims to determine the role of Public Relations 

in implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT. Bukit  

Asam Tbk. Tarahan Port Unit. The research method used is the method of interview, 

observation, and documentation. The results showed that the role of Public 

Relations in implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) Program 

through educational assistance, community social assistance, community health 

assistance, and infrastructure assistance could be carried out properly, namely 

conducting regular and planned communication, analyzing, and anticipating. 

 

 
 

Kata Kunci: Public Relations PT. Bukit Asam Tarahan Port Unit, 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Public relations berkembang dengan pesat di Indonesia. Hal ini terlihat dari 

banyaknya perusahaan yang telah menempatkan public relations pada struktur 

perusahaan. Public relations diperlukan guna menunjang keberlangsungan 

operasional suatu perusahaan. Posisi public relations merupakan ujung tombak dari 

suatu perusahaan untuk melayani kepentingan publik. Keberadaan public relations 

yang dikemukakan Griswold dalam buku Nova (2011:43) merupakan fungsi 

manajemen yang menilai sikap publik, menunjuk kebijakan dan prosedur dari 

seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, 

merencanakan dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan 

dapat diterima dengan baik oleh publik. 

 
 

Public relations memiliki banyak tugas serta fungsi, salah satunya ialah dalam hal 

menjalankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang terkena 

dampak dari aktifitas yang ditimbulkan oleh perusahan, terutama perusahaan yang 

banyak melakukan eksploitasi pada sumber daya alam. Dalam menjalankan 

tugasnya, kegiatan public relations bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, sikap, 

sifat, dan tingkah laku publik. Dalam hal ini public relations mengutamakan 

kepetingan publik, menggunakan moral atau 
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kebiasaan yang baik guna terpeliharanya komunikasi yang harmonis dengan 

masyarakat. Karena itu keberadaan public relations ditujukan untuk membangun, 

mengembangkan dan meningkatkan reputasi dan citra perusahaan dimata 

publiknya. 

 
 

Peran public relations sangat penting dalam mengimplementasikan program 

Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga proses komunikasi yang 

diterapkan public relations adalah Model Two Way Assimetrical. Pada Model Two 

Way Assimetrical, public relations menyampaikan pesan dengan komunikasi dua 

arah dan berdasarkan riset serta menggunakan strategi komunikasi persuasif. Unsur 

kebenaran diperhatikan untuk membujuk publik. Kekuatan membangun hubungan 

dan pengambilan inisiatif didominasi oleh peran public relations, Dalam program 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada suatu perusahaan. Corporate Social 

Responsibility (CSR) dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab 

sosial terhadap lingkungan yang terkena dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

 
 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) diatur oleh UU PT No. 40 

Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat pada 

Pasal 74 ayat 2 dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang 

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Tentunya setiap 

program perusahaan yang melaksanakan CSR memiliki tujuan yakni 
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keberlangsungan (sustainability) perusahaan itu sendiri. Jika perusahaan ingin 

berkelanjutan, maka perusahaan perlu memperhatikan 3P, yakni bukan hanya profit 

yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat 

(people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 

2007:7). 

 
 

Peraturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) selain diatur dalam 

Pasal 74 UUPT juga diatur didalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada UUPM resiko hukum bagi 

Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam pasal 34 UUPM yaitu 

dikenakan sanksi administratif berupa 1) Peringatan Tertulis, 2) Pembatasan 

Kegiatan Usaha, 3) Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman 

Modal, 4) Pencabutan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal. 

Dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) ketentuan sanksi Perseroan 

yang tidak melaksanakan kewajiban CSR tidak diatur secara spesifik, melainkan 

diserahkan dan dikenai sanksi yang sesuai peraturan perundang-undangan yang 

terkait, yaitu dikenai segala bentuk yang diatur dalam peraturan perundang- 

undangan tersebut. 

 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perseroan terbatas. Banyak perusahan yang menempatkan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai suatu hal yang penting, selain 

karena diatur dalam undang-undang kegiatan Corporate Social Responsibility 
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(CSR) juga memiliki dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan. Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan dengan menyentuh lapisan 

masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun eksploitasi kegiatannya 

kepada masyarakat luas dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Dengan 

meningkatnya citra positif perusahaan, tentu akan dapat membuka peluang bagi 

perusahaan untuk dapat terus mengembangkan unit bisnisnya, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan secara berkelanjutan. 

 
 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak hanya dilakukan oleh 

perusahaan swasta saja, kini perusahaan seperti Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) juga turut melaksanakan program CSR. Salah satu perusahaan BUMN 

yang melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) ialah PT. Bukit 

Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung Perusahaan yang 

bergerak pada bidang pertambangan dan memiliki area kelola yang luas ini 

mempunyai program CSR yang bertujuan untuk terus mendorong pertumbuhan 

ekonomi, membangun kemandirian masyarakat, serta berupaya memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup. 

 
 

Beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan pun 

dilaksanakan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Tarahan Bandar Lampung, 

salah satunya seperti program bina lingkungan yang meliputi: 1) Memberikan 

Bantuan Bencana Alam, 2) Memberikan Bantuan Bidang Pendidikan atau 

Pelatihan, 3) Memberikan Bantuan Peningkatan Kesehatan Masyarakat, 4) 

Memberikan Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum, 5) Memberikan 
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Bantuan Sarana Ibadah, 6) Memberikan Bantuan Pelestarian Alam, dan 7) 

Memberikan Bantuan Sosial Kemasyarakatan. 

 
 

Salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah dilakukan 

oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, 

yaitu program bina lingkungan dalam kegiatan memberikan bantuan sosial 

kemasyarakatan berupa pembagian paket sembako secara gratis pada masyarakat 

dalam HUT PTBA ke-39 yang bertemakan "PT BA PEDULI". 

 
 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut dilaksanakan oleh public 

relations dengan sasaran masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan. Dalam 

hal ini public relations bertugas dalam implementasi setiap program yang 

dijalankan. Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh 

PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung lebih 

banyak melibatkan masyarakat sebagai stakeholder serta sebagai sasaran dari 

program yang dijalankan. Hal ini akan membentuk gambaran atau persepsi dari 

masyarakat tentang perusahaan yang turut serta melibatkan masyarakat dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta keberlangsungan 

perusahaan. Peran humas PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan 

Bandar Lampung dalam menjalankan program-program CSR tersebut menjadi hal 

yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

 
 

Ketertarikan penulis akan hal tersebut, penulis tuangkan dalam sebuah judul 

penelitian "Peran Public Relations (Humas) dalam Mengimplementasikan Program 
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Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Pada Wilayah PT. Bukit Asam 

(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung)" 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran Public Relations PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan 

Tarahan Bandar Lampung dalam mengimplementasikan Program Corporate 

Social Responsibility (CSR) melalui Program Bina Lingkungan kepada 

masyarakat? 

2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat Public Relations dalam 

menerapkan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bukit Asam 

Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung? 

 
 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui peran Public Relations PT. Bukit Asam Tbk. Unit 

Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung dalam mengimplementasikan 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Program Bina 

Lingkungan kepada masyarakat. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Public Relations 

dalam menerapkan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bukit 

Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung. 
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Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

rangka pengembangan ilmu komunikasi khususnya dalam melihat fungsi 

Public Relations di sebuah institusi yang menjalankan fungsi Public relations 

tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

bagi mahasiswa yang ingin mengadakan terkait dengan Public Relations. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 

bagi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan Bandar 

Lampung dalam menjalankan fungsi Public Relations. 

b. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar A,Md. Ilmu Komunikasi di 

Universitas Lampung. 

 
 

Metode Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan Tugas Akhir 

ini adalah: 

1. Teknik Wawancara 

 

Teknik mengumpulkan data dan informasi melalui tanya jawab secara 

langsung antar penulis dengan Divisi Hukum dan Hubungan Masyarakat 

untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan di 

PT. Bukit Asam (persero) Tbk Unit Pelabuhan Tarahan – Bandar Lampung. 
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2. Teknik Observasi 

 

Suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ditempat 

kejadian pada objek penelitian yaitu menjelaskan dan mencari gejala-gejala 

yang terjadi. Langkah observasi yang dilakukan yaitu Observasi 

berpartisipasi (participant observation) peneliti ikut mengamati secara 

langsung apa yang dikerjakan oleh public relation (humas) PT. Bukit Asam 

(Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung dalam 

mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data dokumen yang relevan. Data dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah terjadi. Data ini biasanya dianggap sebagai data sekunder seperti 

foto kegiataan perusahaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 Public Relations 

 

 Pengertian Public Relations 

 

Hubungan masyarakat atau yang biasa di singkat menjadi Humas merupakan 

terjemahan dari istilah Public Relations ke dalam bahasa Indonesia. Humas 

mempunyai peran penting di dalam sebuah perusahaan. Humas dijadikan pihak 

ketiga untuk mendekatkan perusahaan tersebut dengan pelanggannya. Di era 

modern seperti sekarang ini, keberadaan seorang humas sangat pentingbagi 

perusahaan/organisasi agar citra positif dapat selalu terjaga dengan baik dimata 

publik. 

 
 

Menurut Scott M. Cutlip & Allen H dalam Danandjaja (2011) mengatakan bahwa 

“Public Relations adalah proses kesinambungan/kontinu dari usaha-usaha 

manajemen untuk memperoleh kerjasama dan saling pengertian kepada pelanggan, 

pegawai, publik umum; ke dalam mengadakan analisa dan perbaikan terhadap diri 

sendiri, keluar dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan”. 

 
 

Public Relations adalah adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat 
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baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya”.  

(Firsan Nova: 2011) 

 
 

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa humas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang praktisi 

humas yang bertujuan untuk membina suatu hubungan yang harmonis kepada pihak 

internal maupun eksternal guna menciptakan suatu citra yang positif terhadap suatu 

perusahaan atau organisasi yang dinaungi oleh seorang praktisi humas tersebut. 

Humas merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Dalam 

menjalankan kegiatannya humas mempunyai fungsi yang harus dijalankan oleh 

bagian kehumasan. 

 
 

 Tujuan Public Relations 

 

Tujuan dari public relations ialah “membentuk good will, toleransi, saling 

kerjasama, dan saling menghargai serta memperoleh opini publik yang baik, image 

yang tepat berdasarkan prinsip-prinsip hubungan yang harmonis baik kedalam 

(internal relations). Mengutip M. Linggar Anggoro (2002: 71), dari banyak tujuan 

Humas beberapa diantaranya yang pokok adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka 

pasar-pasar baru. 

2. Untuk mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat bursa saham atau 

rencana perusahaan untuk menertibkan saham baru. 

3. Untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan khalayaknya, 

sehubungan dengan telah terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan 
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kecaman, kesangsian, atau salah paham di kalangan terhadap niat baik 

perusahaan. 

4. Untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan 

mengerti dalam memanfaatkan produk-produk perusahaan. 

5. Untuk meyakinkan khalayak bahwa perusahaan mapu bertahan atau bangkit 

kembali setelah krisis. 

 
 

Menurut Danandjaja (2011:25) tujuan dari adanya public relations dibagi 

berdasarkan kegiatannya. Adapun pembagian dari kegiatan Public relations 

sebagai berikut: 

1. Internal Public Relations 

 

Public internal adalah public yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan 

atau organisasi itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi 

atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif dalam 

masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi. Tujuan public 

relations berdasarkan kegiatan internal relations yaitu: 

a. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap tingkah laku dan opini 

publik terhadap perusahaan, terutama sekali ditujukan kepada 

kebijaksanaan perusahaan yang saling dijalankan; 

b. Mengadakan suatu analisa dan perbaikan terhadap kebijaksanaan yang 

sedang dijalankan, guna mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan 

dengan tidak melupakan kepentingan publik; 

c. Memberikan penerangan kepada publik karyawan mengenai suatu 

kebijaksanaan perusahaan yang  bersifat obyektif serta menyangkut 
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kepada berbagai aktivitas rutin perusahaan, juga menjelaskan mengenai 

perkembangan perusahaan tersebut. Dimana pada tahap selanjutnya 

diharapkan public karyawan tetap well inform. 

d. Merencanakan bagi penyusunan suatu staff yang efektif bagi penugasan 

yang bersifat internal Public relations dalam perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

seorang pimpinan harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik. 

Seorang Public relations pun harus bersifat obyektif agar publik tetap mau 

menerima kebijakan perusahaan dengan sikap terbuka. 

2. Eksternal Public Relations 

 

Public eksternal adalah public umum (masyarakat). Mengusahakan 

tumbuhkannya sikap dan gambaran public yang positif tehadap lembaga yang 

diwakilinya. Tujuan dari public relations berdasarkan kegiatan eksternal 

relations, dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dari publik. Secara 

praktis tujuan dari eksternal public relations yaitu menyelenggarakan 

komunikasi yang efektif dimana mempunyai sifat infirmatif dan persuasif, 

guna memperoleh dukungan publik ataupun juga merubah pendapat publik 

sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. 

 
 

 Fungsi Public Relations 

 

Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan mengembangkan 

hubungan baik antara lembaga (organisasi) dengan publiknya, internal maupun 

eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 
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partisipasi public dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini public) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. 

 
 

Para ahli memiliki pengertian masing-masing dalam memandang fungsi public 

relations, beberapa diantaranya ialah fungsi public relations menurut Betrand R. 

Canfield dalam Ali Arifin (2007: 8) yaitu: 

1. Mengabdi kepada kepentingan umum (itshould serve the publics interest); 

 

2. Memelihara komunikasi yang baik (mantaian a good communication); 

 

3. Menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik (to stress a good 

morals and manners). 

 
 

Sedangkan menurut Cutlip dan Center (Rosady Ruslan, 2012: 19), fungsi public 

relations dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 

(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi); 

2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 

publiknya yang merupakan khalayak sasaran; 

3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini persepsi dan 

tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, atau 

sebaliknya; 

4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada 

pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama; 
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5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, 

publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, 

demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 

 
 

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam sebuah perusahaan humas 

mempunyai fungsi untuk memiliki hubungan baik antara perusahaan dan 

publiknya. Dalam menjalankan fungsinya menjaga hubungan antara perusahaan 

dan publiknya, dalam menjaga hubungan yang baik humas juga harus melakukan 

komunikasi dengan baik, membuat publik merasa nyaman atas apa yang dilakukan 

perusahaan tersebut. Bukan hal mudah humas dalam menjalankan fungsinya tetapi 

perlunya belajar lebih baik dalam melakukan kegiatan kehumasan. 

 
 

Berfungsi tidaknya humas dalam sebuah perusahaan dapat dilihat adanya kegiatan 

yang menunjukkan ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri fungsi humas menurut (Effendyy, 

1992 :24) adalah sebagai berikut: 

1. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

manajemen suatu organisasi. 

2. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung 

dua arah secara timbal balik. 

3. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 

organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik 

yang timbul dari organisasi atau instansi maupun pihak publik. 
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Humas memiliki fungsi sebagai pihak yang akan bertanggung jawab untuk 

meluruskan persepsi dan pendapat dari publik ke organisasi atau sebaliknya. 

Kegiatan ini dimaksud agar humas dapat menghindari kesalahpamahan antara 

kedua pihak. Humas merupakan bagian yang melaksanakan pelayanan kepada 

semua pihak sehingga perlunya menjaga keharmonisan komunikasi dengan moral 

dan tingkah laku yang baik di suatu atau perusahaan. 

 
 

Komunikasi yang dilaksanakan oleh humas merupakan komunikasi yang intens 

yang dilakukan terus-menerus maka humas harus siap memberikan informasi 

maupun keterangan kepada publik internal dan eksternal. Humas memiliki fungsi 

sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk meluruskan persepsi dan pendapat dari 

publik ke perusahaan tersebut. Tujuan dari kegiatan ini untuk menghindari 

kesalahpahaman antara publik terhadap perusahaan. 

 
 

Fungsi Humas yang dilaksanakan dengan baik merupakan cara terbaik untuk 

memperbaiki, mengembangkan peraturan budaya organisasi dan suasana kerja 

yang kondusif. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan 

menyeluruh. Dilakukan dengan konsisten, menyeluruh mempunyai arti kegiatan 

ini membutuhkan keterlibatan seluruh individu dalam organisasi sesuai dengan 

tugasnya. Komunikasi dan kerjasama sangat penting dilakukan dalam pencapaian 

tujuan humas, yaitu menciptakan opini publik yang menguntungkan dan 

mendukung dari kebijakan yang ada di perusahaan. 
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 Tugas Public Relations 

 

Menurut Rachmadi dalam Suprawoto (2018: 48) tugas humas secara umum sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab kepada publik, sehingga publik 

mempunyai pengertian yang benar tentang hal ikhwal lembaga, segenap 

tujuan serta kegiatan yang dilakukan; 

2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat 

masyarakat; 

3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan 

lembaga, maupun segala macam pendapat; 

4. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa 

untuk memperoleh public favour, public opinion, dan perubahan sikap. 

 
 

Humas di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun produk terntentu 

harus mengutamakan pelayanan yang loyal sehingga pelanggan merasa percaya 

terhadap perusahaan tersebut. Semakin bagusnya pelayanan yang di berikan oleh 

sebuah perusahaan maka akan membuat citra perusahaan tersebut meningkat. 

 
 

Tujuan humas yang lainnya adalah pembentukan opini, pengembangan opini publik 

yang menyenangkan dari sebuah lembaga sosial, ekonomi, atau politik. Suatu 

pemahaman tentang sebuah proses pembentukan opini publik dan juga perubahan 

sikap merupakan dasar studi humas. Opini publik bukan merupakan suatu wujud 

dengan bentuk dan sifat yang nyata, tetapi merupakan sekumpulan keyakinan, ilusi 
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atau pandangan yang rasional maupun tak rasional yang menggambarkan sikap 

individu-individu yang membentuk publik. 

 
 

 Pengertian Peranan Public Relations 

 

Peran humas sebagai praktisi atau profesional dalam suatu instansi atau perusahan 

adalah dapat memahami fungsi humas dan komunikasi organisasi. Hal tersebur 

merupakan kunci untuk pengembangan peran praktisi humas dan pencapaian 

profesionalisme dalam humas. Menurut Rosady Ruslan (2005: 10) terdapat 4 

(empat) peran utama humas yaitu: 

1. Sebagai communicator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang 

diwakili dengan publiknya; 

2. Membina relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan 

saling menguntungkan dengan pihak publiknya; 

3. Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan; 

4. Membentuk corporate image, artinya peranan public relations berupaya 

menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. 

 
 

Dipaparkan secara rinci, peranan humas (communicator, relationship, back up 

managemen, Corporate image) tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bertindak sebagai communicator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi 

perusahaan, prosesenya berlangsung dalam dua arah timbal balik (two way 

traffic reciprocal communication). Dalam hal ini, di satu pihak melakukan 

fungsi komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi, dilain pihak 
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komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan 

opini publik (public opinion); 

2. Membangun atau membina hubungan (relationship) yang positif dan baik 

dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan 

eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai (mutually 

understanding) dan saling memperoleh manfaat bersama (mutually 

symbiosis) antara lembaga/organisasi perusahaan dan publiknya; 

3. Peranan back up management yaitu sebagai pendukung dalam fungsi 

manajemen organisasi atau perusahaan; 

4. Peranan dalam corporate image atau yang biasa disebut dengan citra 

perusahaan yaitu humas mempunyai peran untuk membuat citra perusahaan 

dianggap baik oleh mata publiknya. Dengan melakukan hal-hal yang 

memilki dampak untuk perusahaan untuk menjalankan tujuan perusahan. 

 
 

Sebagai seorang Humas dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan seluruh 

unsur sumber daya yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemampuaan 

sebagai fungsi manajemen teknis (technical management) dan kemampuan 

berperan sebagai manajer professional (managerial skill). 

 
 

Humas sebagai salah satu fungsi manajemen di perusahaan yang berperan untuk 

menyaring informasi yang berhubungan dengan perusahaan dan memfasilitasi 

kegiatan komunikasi untuk memberikan pemahaman kepada publik eksternal dan 

internal. Berfungsi atau tidaknya seorang humas dalam sebuah perusahaan 
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maupun instansi dapat diketahui  dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukan 

ciri-cirinya. Ciri-ciri humas menjalankan perannya antara lain: 

1. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik; 

2. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 

suatu organisasi; 

3. Sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal maupun publik internal; 

 

4. Operasional humas adalah membina hubungan yang harmonisantara 

organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya ketidaknyamanan dari 

pihak eksternal terhadap perusahaan. 

 
 

Humas akan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan citra positif dengan 

memahami ruang lingkup dari perusahaan tersebut. Beberapa ruang lingkup kerja 

humas dalam suatu instansi ataupun perusahaan pada publik eksternal adalah 

sebagai berikut: 

1. Hubungan dengan pelanggan (customer relation) dalam kegiatan ini humas 

memberikan informasi kepada pelanggan tentang hal-hal yang belum jelas, 

memberikan pelayanan yang memuaskan sehingga pelanggan merasa puas 

dan percaya terhadap perusahaan; 

2. Hubungan dengan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan (community 

relations). Dalam hal ini humas harus menjaga hubungan baik dengan 

penduduk ataupun masyarakat sekitar perusahaan agar terciptanya 

lingkungan yang nyaman dan bisa memperlancar tujuan dari perusahaan; 
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3. Hubungan dengan media massa. Dalam hal ini humas juga harus membuat 

hubungan baik kepada media yang mempunyai dampak baik kedepannya, 

ketika perusahaan melakukan kegiatan maka akan dengan mudah meminta 

media untuk melakukan kegiatan publikasi; 

4. Hubungan dengan instansi-instansi pemerintah (government relation), 

merupakan salah satu peran humas yang mencakup penyelenggaraan 

hubungan komunikasi dua arah dengan instansi-instansi pemerintah. 

 
 

Dalam menjalankan peran sebagai humas harus memahami dasar-dasar peranan. 

Humas memiliki peran sebagai komunikator dimana humas sebagai penyampai atau 

penerima informasi dari perusahaan yang selanjutnya akan diteruskan kepada 

publiknya. Hubungan yang harmonis sangat penting untuk dibina disebuah 

perusahaan. Peranan humas sendiri sangat berkaitan dengan publiknya, semua 

peran yang dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan untuk perusahaan. 

 
 

 Corporate Social Responsibility 

 

 Pengertian Corporate Social Responsibility 

 

Dalam Firsian Nova (2011: 309) menyebutkan bahwa, Corporate Social 

Responsibility umum nya dipahami sebagai suatu cara yang di lakukan oleh 

perusahaan guna mencapai keseimbangan atau integrasi dari ekonomi, 

pembangunan, dan lingkungan, hingga persoalan-persoalan sosial yang dalam 

waktu bersamaan memenuhi harapan dari shareholders atau stakeholder. Studi dan 

diskusi mengenai CSR telah terbentuk sejak tahun 1980-an. Hal ini dikarenakan 

semakin besar keberadaan perusahaan maka akan semakin besar pula tanggung 
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jawab yang harus diemban oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan juga 

memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat di luar zona ekonomi. 

 
 

CSR berguna untuk mendukung suatu perusahaan atau organisasi atau bahkan 

indvidu dari berbagai bidang termasuk dalam hal kemanusiaan, dalam hal medis, 

lingkungan, perlindungan budaya dan waridan hingga kegiatan inisiatif terkait 

olahraga Mark Anthony Camiller (2017:2). Mengingat bahwa CSR memiliki 

manfaat dalam membangun citra sebuah perusahaan. Maka CSR yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat berpengaruh secara signnifikan bagi bisnis yang sedang dijalani 

serta memiliki dampak sosial yang cukup baik. 

 
 

Menurut studi, perusahaan yang memiliki program CSR akan memperoleh 

keuntungan bisnis dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak melakukannya sama sekali. 

 
 

 Manfaat Corporate Social Responsibility 

 

Adapun manfaat CSR bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Membangun dan menjaga reputasi perusahaan; 

 

2. Meningkatkan citra perusahaan; 

 

3. Melebarkan cakupan bisnis perusahaan; 

 

4. Mempertahankan posisi merek perusahaan; 

 

5. Mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas; 

 

6. Kemudahan memperoleh akses terhadap modal; 

 

7. Memperoleh pengelolaan manajemen resiko. 
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Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, bagi lingkungan dan 

pemangku kepentingan lainnya. Menguraikan manfaat yang akan diterima dari 

pelaksanaan CSR, diantaranya: 

1. Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh 

dan berkelanjutan, perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 

masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses 

terhadap modal. Ketiga, perusahaan daapat mempertahankan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan 

pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah 

pengelolaan manajemen resiko (risk management); 

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah 

adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap 

akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja; 

3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas 

sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat 

polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. 

 
 

 Fungsi Corporate Social Responsibility 

 

Kegiatan CSR bagi perusahaan dapat berfungsi sebagai upaya atau pendekatan 

dalam upaya meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Upaya pengembangan dan 
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pemberdayaan melalui kegiatan CSR, dapat ditujukan berdasarkan prioritas atau 

kebutuhan utama masyarakat. 

 
 

Kegiatan CSR semestinya dapat menjadi media atau suatu pendekatan 

meningkatkan keberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya bahwa tipologi kegiatan CSR yaitu community assistant, community 

relation dan community empowerment, dapat menjadi strategi pendekatan kepada 

masyarakat. 

 
 

Community empowerment merupakan salah satu pendekatan CSR yang sangat 

penting dan strategis dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat 

(Raharjo, 2015). Oleh sebab itu dengan adanya implementasi yang menitikberatkan 

pada pemberdayaan maka pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu media, alat 

dan cara untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat melalui program 

corporate social responsibility. 

 
 

 Tahapan Corporate Social Responsibility 

 

Implementasi (CSR) yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat 

bergantung kepada misi, budaya, lingkugan dan profil resiko serta kondisi 

operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan 

diri dalam aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, 

komunitas dan lingkungan sekitar, merupakan titik awal yang baik menuju (CSR) 

yang lebih luas. Pelaksanaan (CSR) dapat dilaksanakan menurut prioritas yang 

didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 
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Umumnya perusahaan yang menerapkan (CSR) menggunakan 4 (empat) tahap, 

yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. 

1. Tahap Perencanaan 

 

Gagal merencanakan sama artinya dengan merencanakan untuk gagal. Istilah 

ini rasanya tepat untuk menggambarkan pentingnya sebuah perencanaan. 

Perencanaan terdiri atas tiga langkah yaitu: 

a. Awareness Bulding, merupakan langka awal untuk membangun 

kesadaran arti pentingnya (CSR) dan komitmen manajemen. Upaya ini 

dapat dilakukan atara lain melalui seminar, lokakarya, Diskusi 

kelompok dan lain-lain. 

b. (CSR) Assessement, merupakan upaya untuk memetakan kondisi 

perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan 

prioritas, perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun 

struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan (CSR) secara efektif. 

c. (CSR) Manual Building, merupakan pedoman implementasi dari hasil 

assesment yang telah dilakukan. Upaya yang harus dilakukan antara 

lain melalui benchmarking (mempelajari program (CSR) dari 

perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program 

ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginnginkan 

langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan 

meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. 

d. Penyusunan Manual (CSR), dibuat sebagai acuan, pedoman dan 

panduan dalam mengelola kegiatan perusahan. Pedoman ini 

diharapkan mampu memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir 
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dan pola tindakan seluruh elemen perusahaan guna terciptanya 

pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien. 

 
 

2. Tahap Implementasi 

 

Tahapan implementasi terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu: 

 

a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen 

perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi 

(CSR) khususnya mengenai pedoman penerapan (CSR) dengan tujuan 

untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan. 

b. Pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan 

dengan pedoman (CSR) yang ada, berdasarkan roadmap yang telah 

disusun. 

c. Internalisasi, tahap jangka panjang mencakup upaya untuk 

memperkenalkan (CSR) di dalam seluruh proses bisnis perusahaan 

seperti melalui sistem manajemen kinerja. 

 
 

3. Tahap Evaluasi 

 

Setelah program (CSR) diimplementasikan, langkah berikutnya adalah 

evaluasi program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara 

konsisten dari waktu kewaktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas 

penerapan (CSR). Evaluasi bukan tindakan untuk mencari-cari kesalahan 

atau mencari kambing hitam. Evaluasi justru dilakukan untuk pengambilan 

keputusan. Misalnya, keputusan untuk menghentikan, melanjutkan atau 

memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari program yang 
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telah diimplementasikan. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta 

pihak independen untuk melakukan audit implementasi atau praktik (CSR) 

yang telah dilakukan. Langkah ini tak terbatas pada kepatuhan terhadap 

peraturan dan prosedur oprerasi standar tetapi juga mencakup pengendalian 

resiko perusahaan. Evaluasi dalam bentuk assessment audit atau scoring juga 

dapat dilakukan secara mandatori misalnya seperti yang diterapkan di 

lingkungan BUMN, untuk beberapa aspek penerapan (CSR). Evaluasi 

tersebut juga dapat membantu perusahaan tersebut utuk memetakan kembali 

kondisi dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam implementasi (CSR) 

sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan 

rekomendasi yang diberikan. 

4. Pelaporan 

 

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk 

proses pengembalian keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi 

material dan relefan mengenai perusahaan. Selain berfungsi untuk keperluan 

shareholder juga untuk stakeholder lainnya yang memerlukan informasi 

tersebut. Perusahaan bebas menentukan bentuk atau format reporting yang 

dibuatnya karena memang standar baku yang ditentukan (Yusuf Wibisono, 

2007: 121-125). 

 
 

Menurut Princes of Wales Foundation ada 5 (lima) hal penting yang dapat 

mempengaruhi implementasi (CSR) yaitu: 
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1. Human Capital, salah satu tujuan (CSR) adalah untuk pemberdayaaan 

masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan 

mengkreasikan masyarakat yang lebih mandiri. 

2. Environments, perusahaan harus bisa berupaya supaya limbah dari pabrik 

tidak dibuang di lingkungan sekitar yang dapat mencemari lingkungan 

perusahaan yang berada di tengah masyarakat. 

3. Good Coperate Governance, mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan 

dialokasikan menurut aturan hak dan kewajiban. 

4. Social Cohesion, dalam hal melaksanakan (CSR) jangan sampai 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

5. Economic Stength, memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di 

bidang ekonomi (Untung, 2007: 9). 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III. GAMBARAN UMUM 

 

 

Gambaran Umum Perusahaan 

 

Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Pembangunan usaha Batubara Bukit Asam mulai dibuka sejak kolonial Belanda 

pada tahun 1919. Namun kegiatannya telah dimulai sejak tahun 1915 yang 

dipimpin oleh Ir. Man Heart. Kemudian pada 1942 diambil alih oleh Pemerintahan 

Jepang namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 kepemilikan diambil 

alih oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini. 

 
 

Setelah ditangani oleh Pemerintah Indonesia, perusahan tambang batubara ini 

beberapa kali mengalami pergantian nama. Pertama bernama Perusahaan Negara 

Tambang Arang Bukit Asam (PN.PTBA). kemudian pada tahun 1959-1960, 

pengelola PN.PTBA diserahkan pada Biro Usaha Perusahaan-perusahaan Tambang 

Negara (BUPTAN). Pada tahun 1961 BUPTAN berubah menjadi Badan Pemimpin 

Umum (BPU) yang membawahi 3 Perusahaan, yaitu: 

1. PN Tambang Arang Bukit Asam di Sumatera Selatan; 

 

2. PN Tambang Batubara Ombilin di Sumatera Barat; 

 

3. PT Tambang Batubara Mahakam di Kalimantan. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42/1980 tanggal 15 Desember 1980, 

Pemerintah memutuskan penyerahan modal dan perusahaan Persero untuk 

mendirikan Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam. Dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1968, Badan Perusahaan Umum (BPU) 

Batubara beserta tiga Perusahaan Tambang Batubara menjadi unit produksi Bukit 

Asam dan berubah status menjadi Perum Tambang Batubara. 

 
 

Perubahan status PT Tambang Batubara Bukit Asam menjadi perusahaan terbuka 

sejak tahun 2002, yaitu semenjak PT Bukit Asam menjual sebagian sahamnya 

dilantai bursa saham. PT Bukit Asam Unit Pelabuhan Tarahan didirikan pada 

tanggal 2 Maret 1981, berdasarkan PP No. 42/1980 dengan kantor pusat di Tanjung 

enim, Sumatera Selatan. PTBA memiliki 3 Unit Pelabuhan batubara, yaitu; 

Dermaga Batubara Tarahan di Lampung, Pelabuhan Batubara Kertapati di 

Palembang dusun Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. 

 
 

Pada tanggal 29 November 2017, menjadi catatan sejarah bagi PTBA saat 

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Agenda utama 

dalam RUPSLB PTBA mencakup tiga hal, yakni persetujuan perubahan Anggaran 

Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non- 

Persero sehubungan dengan PP 47/2107 tentang Penambahan Penyertaan modal 

Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero), 

Persetujuan Pemecahan Nominal Saham (stock split) dan perubahan susunan 

Pengurus Perseroan. Dengan beralihnya saham pemerintah RI ke Inalum, ketiga 
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perusahaan tersebut resmi menjadi anggota Holding BUMN Industri 

Pertambangan, dengan Inalum sebagai induknya (holding). 

 
 

Pada 14 Desember 2017, PTBA melaksanakan pemecahan nilai nominal saham. 

Langkah untuk stock split diambil perseroan untuk meningkatkan likuiditas 

perdagangan saham di Bursa Efek serta memperluas distribusi kepemilikan saham 

dengan menjangkau berbagai lapisan investor, sekaligus untuk mendukung 

program “Yuk Nabung Saham”. Komitmen yang kuat dari BukitAsam dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan merupakan faktor fundamentaldari aksi korporasi 

tersebut. 

 
 

Visi dan Misi Perusahaan 

 

1. Visi 

 

Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. 

 

2. Misi 

 

Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan 

keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi 

stakeholder dan lingkungan. 

 

Nilai-Nilai Perusahaan 

 

1. Visioner, bekerja keras. 

 

2. Integritas, mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, 

berkomitmen, dan bertanggung jawab. 
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3. Inovatif, selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan 

baru untuk menghasilkan produk dan layanan terbaik dari sebelumnya. 

4. Professional, melaksanakan semua tugas sesuai dengan kompetensi, dengan 

kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh, dalam kerjasama untuk 

keahlian yang terus menerus meningkat. 

5. Sadar Biaya dan Lingkungan, memiliki kesadaran tinggi dalam setiap 

pengelolaan aktivitas dengan menjalankan usaha atau asas manfaat yang 

maksimal dan kepedulian lingkungan. 

 

Budaya Kerja Perusahaan 

 

1. Bekerja cerdas 

 

2. Bekerja keras 

 

3. Bekerja ikhlas 

 

4. Bekerja tuntas 

 

 

Arti Perusahaan 

 

Untuk mendedikasikan sumber daya energi untuk kehidupan yang lebih baik dari 

dunia dan bumi. 

 

Komitmen Perusahaan 

 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai dari PTBA dan untuk mendirikan 

budaya perusahaan sebagai dasar dari keberhasilan jangka panjang. 
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Logo Perusahaan 
 

 

 
Gambar 1. Logo PT. Bukit Asam Tbk 

 

Makna Logo menggambarkan Bumi, Tanah, dan Matahari. 

 

1. Pada simbol ini berasal dari huruf B dan ditransformasikan secara abstrak 

sehingga menjadi simbol matahari yang terbit dari bumi yang mencerminkan 

awal dari masa depan yang sangat cerah. 

2. Warna kuning kemerahan mencerminkan matahari (energi), warna coklat 

kemerahan menunjukkan lingkungan yang subur, warna biru mencerminkan 

“Corporate Image”. 

3. Kata Bukit Asam digunakan sebagai nama logo, Serta nama logo yang 

dirangkaikan dengan simbol logo merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

4. Pada simbol Logo “Beyond Coal” yang bermakna melambangkan tekad Bukit 

Asam untuk bertransformasi dari perusahaan tambang batu bara menjadi 

perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. 

 

Penghargaan Perusahaan 

 

1. PTBA Raih Dua Penghargaan dalam TOP CSR 2017 

 

PT Bukit Asam (Persero) Tbk meraih dua penghargaan sekaligus pada 

Penghargaan TOP CSR 2017 yaitu untuk kategori TOP CSR 2017 on Coal 

Mining Sector dan Direktur Utama PTBA. Penghargaan ini merupakan 

apresiasi atas komitmen PTBA dalam membina CSR melalui berbagai 
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macam programnya antara lain Bidiksiba (Beasiswa Pendidikan Sekitar Bukit 

Asam), Sentra Industry Bukit Asam, dan Desa Gemilang Bukit Asam. 

Penghargaan Top CSR 2017 diselenggarakan oleh Majalah Business News 

Indonesia bekerja sama dengan Indonesia CSR Society dan Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG). 

2. PTBA Raih "Indonesia Best CEO" Award 

 

PTBA mendapat penghargaan "Indonesia Best CEO 2016" yang 

diselenggarakan oleh Majalah Swa, pada Selasa (3/5), di Hotel Shangrila, 

Jakarta. Milawarma, selalu Presiden Direktur PTBA menerima anugerah “ 

Best CEO 2016 " itu untuk kategori "Great in Practising Business 

Leadership". 

3. PT Bukit Asam Raih Penghargaan “Indonesia Most Admired Companies 

2016” 

PT Bukit Asam (Persero), Tbk. (PTBA) menerima penghargaan Indonesia 

Most Admired Companies dalam kategori Tambang dari salah satu media 

ekonomi terkemuka di Indonesia Warta Ekonomi. Pencapaian tersebut tidak 

lepas dari kerja keras dan peran seluruh karyawan dan Manajemen PTBA 

yang ikhlas dalam berkomitmen, bekerja dan bersinergi baik secara internal 

maupun eksternal. 
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Struktur Organisasi Satuan Kerja Public Relations di Bawah Naungan 

HRD PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung 

 

Manager SDM, 

Umum & Keuangan 

  

 
 

Assistan Manager 

Humas 

  

 
Spv. 

Humas 

 

  

 
Juru 

Humas 

 

 
 

 Manager SDM, Umum & Keuangan, bertugas untuk menyetujui rancangan 

program CSR (Corporate Social Responsibility) yang telah disusun oleh 

Divisi Humas PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan – Bandar 

Lampung. 

 Assistan Manager Humas, bertugas melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan 

perusahaan untuk membahas perihal hubungan antara perusahaan dengan 

pihak internal dan eksternal. 

 Spv. Humas, bertugas mengumpulkan dan menganalisa data-data yang 

diperlukan, memonitoring pelaksanaan CSR (Corporate Social 

Responsibility) serta mengevaluasinya. 

 Juru Humas, bertugas untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, menjaga hubungan dengan media menulis siaran pers dan 
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memperbarui informasi perusahaan secara rutin untuk dipublikasikan 

kepada masyarakat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan tugas akhir yang diteliti, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pengimplementasian Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - 

Bandar Lampung yang dilakukan oleh Public Relations (Humas) adalah melalui 

program-program yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar 

seperti, CSR di bidang lingkungan, bantuan pendidikan, bantuan sosial 

kemasyarakatan, bantuan kesehatan masyarakat, dan bantuan sarana prasarana. 

Dimulai dari pengumpulan data-data yang diperlukan sampai monitoring 

pelaksanaan CSR dilakukan secara intens dengan masyarakat dan media melalui 

pertemuan rutin dengan masyarakat dan mengundang media dalam peliputan 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Disini terlihat bahwa peran Public 

Relations (Humas) dalam melaksanakan Program Corporate Social Responsibility 

(CSR) di PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - Bandar 

Lampung dapat dijalankan dengan baik, yaitu melakukan komunikasi secara teratur 

dan terencana, menganalisa, serta mengantisipasi. 
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Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang peran public relations (Humas) dalam 

mengimplementasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. 

Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung, maka 

penulis memberikan saran-saran yaitu, meningkatkan tinjauan kembali kepada 

penerima program CSR agar tidak mendapatkan double bantuan dari perusahaan 

lain dan dapat menyesuaikan permintaan dari masyarakat sekitar yang menerima 

bantuan. Selain itu, kegiatan CSR oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. Unit 

Pelabuhan Tarahan - Bandar Lampung yang sudah dilakukan sebaiknya diunggah 

ke website perusahaan dan sosial media agar masyarakat lebih mengetahui kegiatan 

program-program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
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