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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi dan ketatnya persaingan saat ini menjadi sebuah tantangan 

yang dihadapi Perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dalam dunia 

pemasaran. Perusahaan yang kalah dalam persaingan adalah perusahaan yang 

lamban dalam merespon situasi pasar dan strategi yang digunakan tidak efektif, 

sehingga hasil produk dan jumlah penjualan yang menurun. Hal ini akan memicu 

menurunnya penilaian konsumen yang berpengaruh pada kelangsungan hidup dan 

reputasi perusahaan. 

Dunia industri di indonesia saat ini berkembang dengan pesat, baik 

industri pertahanan maupun industri non pertahanan. Perusahaan saling bersaing 

untuk dapat memelihara dan menciptakan reputasi baik di mata publik atau 

konsumen itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan di dalam maupun di luar 

perusahaan harus terjalin dengan baik dan seimbang agar terjadi saling pengertian 

dan percaya antara perusahaan dengan publikya. 

Setiap perusahaan tentu mempunyai visi dan misi tersendiri, dengan 

strategi yang efektif akan membuat perusahaan tetap bertahan dan berkembang 

untuk menghadapi para pesaingnya. Mereka harus dapat mempertahankan 

konsumen lama agar tetap loyal dan berusaha tetap aktif dalam mencari konsumen 

baru yang potensial. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dilakukannya 

kerja sama antara bagian humas dengan bagian pemasaran di dalam perusahaan 

untuk membantu mengkomunikasikan suatu produk yang akan dipasarkan dan 

tentunya memperluas target penjualan perusahaan sehingga tercapainya tujuan.     

Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan 

pendahulu dari fungsi Corporate Communication (Komunikasi Korporat) yang 

tumbuh karena adanya kebutuhan. Walaupun perusahaan-perusahaan tidak 

memiliki strategi spesifik untuk sistem komunikasi, mereka harus sering 

merespon kepada publik internal dan eksternal. Oleh karena hukum-hukum baru 
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memaksa perusahaan untuk berkomunikasi di banyak situasi yang dulunya dan 

kebutuhan untuk terus-menerus merespon menunjukkan bahwa sumber daya yang 

berdedikasi dibutuhkan untuk mengatur aliran sistem komunikasi. 

Corporate communication adalah fungsi manajemen yang menawarkan 

kerangka kerja untuk koordinasi afektif semua komunikasi internal dan eksternal 

dengan tujuan keseluruhan membangun dan mempertahankan reputasi yang 

menguntungkan dengan kelompok pemangku kepentingan pada organisasi. (Joep 

Cornelissen, 2011:5) 

Kesuksesan dari sebuah strategi komunikasi perusahaan sangat tergantung 

pada sedekat apa strategi komunikasi tersebut ditautkan kepada strategi bisnis 

secara keseluruhan. Selain desain yang dipikirkan dengan baik dan perencanaan 

yang hati-hati dari sebuah strategi korporat, sebuah perusahaan harus memiliki 

satu fungsi komunikasi korporat yang kuat untuk mendukung visi dan misinya. 

(Paul A. Argenti, 2010:70) 

PT. Pindad atau perindustrian angkatan darat merupakan perusahaan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang industri Alutsista 

dan Non Alutsista. Industri prasarana kereta api merupakan salah satu bidang Non 

Alutsista yang diproduksi oleh PT. Pindad, produk tersebut antara lain pintu 

perlintasan kereta api, air brake, dan penambat rel. 

Di Indonesia Produk penambat rel (DE-Clip Rail Fastening) PT. Pindad 

telah terpasang disepanjang 468.34 km, hal ini mengindikasikan bahwa produk 

yang dihasilkan PT. Pindad berkualitas dan berstandar SNI 11-3677-1995 hal ini 

bertujuan tercapainya target pasar yang akan dituju dan dalam upaya 

pengembangan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Menghadapi persaingan antar perusahaan yang memproduksi penambat   

rel (DE-Clip Rail Fastening) PT. Pindad bekerja sama dengan PT. Wijaya          

Karya dalam memasarkan maupun dalam pembuatan bantalan rel untuk 

memenuhi kebutuhan prasarana kereta api. PT. Bakrie Development Tbk 

merupakan salah satu perusahaan yang perlu diwaspadai oleh PT. Pindad karena 

walaupun PT. Bakrie Development Tbk pesaing baru dalam produk prasarana 

kereta api khususnya penambat rel (DE-Clip Rail Fastening) dan bantalan rel 
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yaitu sekitar akhir tahun 2012, tetapi mereka mampu membuat kedua produk 

tersebut dalam satu perusahaan, sementara PT. Pindad masih harus bekerja sama 

dengan PT. Wijaya Karya dalam pembuatan bantalan rel. Pesaing PT. Pindad 

sendiri tidak hanya PT. Bakrie Development Tbk namun, ada tiga pesaing lainnya 

yang bergerak di bidang yang sama yaitu PT. Pandrol Indonesia, PT. Tjakrindo 

Mas, dan China Railways Group Limited. Maka dari itu PT. Pindad harus 

memiliki strategi yang efektif dalam menghadapi persaingan dari keempat 

perusahaan tersebut yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Clips Lima Tahun Terakhir 

Tahun 
Besarnya Penjualan Penambat Rel (rail fastening)  

(Miliar Rupiah) 

2007 16.564 

2008 35.048 

2009 53.108 

2010 80.741 

2011 42.238 

Sumber : PT. Pindad (Persero) 2012 

 

Penjualan penambat rel PT. Pindad mengalami penurunan hampir sekitar 

lima puluh persen di tahun 2011 yang secara umum hal tersebut dapat diakibatkan 

oleh bencana alam seperti gempa, longsor, banjir yang berpengaruh besar 

terhadap kerusakan rel, selain itu bisa karena pembuatan jalur baru yang tidak 

diketahui oleh PT. Pindad itu sendiri. 

PT. Pindad memilliki perencanaan untuk memperluas jaringan penjualan 

produk penambat rel hingga ke luar negeri terutama negara-negara asean. Selama 

ini PT. Pindad hanya menerima pesanan dari dalam negeri saja antara pulau Jawa 

dan Sumatra, sehingga muncul gagasan baru untuk mengenalkan produk 

penambat rel buatan PT. Pindad ke khalayak luas dengan perencanaan penjualan 

ke pulau Kalimantan, dan ke Negara-negara Asean. Humas (Hubungan 

Masyarakat) atau PR (Public Relation) akan bekerja ekstra melakukan 

komunikasi korporat (Corporate Communication) untuk membantu mengenalkan 
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dan mempromosikan produk penambat rel ini. PT. Pindad melaksanakan kegiatan 

komunikasi korporat (Corporate Communication) untuk lebih mengenalkan, 

mempromosikan, dan memperluas jaringan penjualan dengan mengikuti pameran-

pameran yang diadakan di dalam maupun luar negeri, melaksanakan tanggung 

jawab sosial, dan menggunakan media-media seperti internet, koran, majalah. 

Berikut kegiatan atau program komunikasi korporat (Corporate Communication) 

yang dilakukan Departemen Hubungan Masyarakat PT. Pindad : 

Tabel 1.2 

Program-program Corporate Communication PT. Pindad 

Program Corporate 

Communication 
Keterangan 

Pameran 

(Exhibition) 

- Pameran dilakukan PT. Pindad secara berkala untuk 

mengenalkan sekaligus mempromosikan produk 

perusahaan  yang diadakan di dalam maupun luar 

negeri, seperti pada Tanggal 19 sampai dengan 22 

April 2010 lalu yang bertempat di Gedung Putra World 

Trade Centre (PWTC) Kuala Lumpur Malaysia, 

digelar Pameran Defense Services Asia (DSA) 2010. 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

(Corporate Social 

Responsibility) 

- Pemberdayaan Guru di Jawa Barat bersama PT 

Pindad (Persero) 

Bandung, 26-29 Desember 2012 Bertempat di Gedung 

Aula Pendidikan dan Pelatihan PT. Pindad (Persero), 

para guru di daerah Jawa Barat mendapatkan Program 

Pelatihan Manajemen Kelas dan Rencana Pembelajaran 

Kreatif. 

Kegiatan 

Komunikasi 

(Communication 

Activities) 

- Website Perusahaan : www.pindad.com berisi sejarah, 

visi dan misi, berbagai kegiatan, dll yang dilakukan PT. 

Pindad (Persero). 

- Press release penandatanganan nota kesepahaman  PT. 

Pindad (Persero) – Universitas Mercu Buana : Kerja 

sama PT. Pindad (Persero) dan UMB meliputi 

penyediaan fasilitas magang untuk mahasiswa UMB di 

PT. Pindad (Persero) 

Majalah Mitra 

(Magazine Partners) 

- Dari Kita Untuk Kita : merupakan media internal 

perusahaan berupa bulletin yang berisi rubrik Dari 

Redaksi, Renungan, Fokus, Liputan Kegiatan, Liputan 

Kunjungan, Opini, Manajemen SDM, Hukum dan 

Undang-Undang, Exhibition, IPTEK, dan Psikologi 
Sumber : PT. Pindad (Persero) 

Menyadari betapa pentingnya komunikasi perusahaan (Corporate 

Communication) dalam menjaga citra dan reputasi perusahaan dengan  
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mengkomunikasikan program-program perusahaan ke seluruh stakeholders dan 

khususnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan agar seluruh 

program-program perusahaan dapat tersosialisasikan dengan baik, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut yang 

dituangkan dalam laporan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN 

PELAKSANAAN CORPORATE COMMUNICATION PT. PINDAD 

(PERSERO) ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas  maka dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, penulis dapat mengambil beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan corporate communication. 

1.   Bagaimana pelaksanaan kegiatan corporate communication PT. Pindad 

(Persero) ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan kegiatan corporate 

communication  PT. Pindad (Persero) ? 

3.  Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam 

melakukan kegiatan corporate communication  PT. Pindad (Persero) ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

        Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dijadikan bahan 

pembuatan Laporan Tugas Akhir oleh penulis sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sidang Diploma III program Studi D-III Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama. 

Sejalan dengan identifikasi di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan corporate 

communication  PT. Pindad (Persero). 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan 

kegiatan corporate communication  PT. Pindad (Persero). 

3. Untuk mengetahui solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam  

melakukan kegiatan corporate communication  PT. Pindad (Persero). 
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1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

 Dari hasil penelitian dan pengumpulan data yang kemudian dituangkan 

dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Bagi Instansi 

Memberikan informasi bagi perusahaan yang mungkin dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi promosi 

pada masa yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai teori corporate 

communication yang didapat dari kenyatan yang ada. 

3. Bagi Pihak lain 

Penulis berharap hasil Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan acuan bagi pihak lain. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2009:35) metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada 

satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat 

perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lainnya. 

 Jenis data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan, yaitu: 

1. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam bukunya “Metodologi Penelitian 

Kualitatif dan Kuantitatif”, data primer yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari pihak intern perusahaan melalui wawancara dan pengamatan 

pada waktu penelitian. Data primer berupa wawancara dengan pihak 

perusahaan mengenai data perusahaan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

corporate communication PT. Pindad (Persero) Bandung.   

 



7 

 

 

2. Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2008:402), data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari teori-teori, buku-buku, 

catatan dan arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

Perusahaan menyediakan company profile atau data administratif lainnya 

yang dapat kita gunakan sebagai pemicu untuk memahami persoalan yang 

muncul dalam perusahaan tersebut dan yang akan kita gunakan sebagai 

masalah penelitian, dan buku-buku mengenai materi corporate 

communication. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu : 

1. Studi kepustakaan 

Menurut Mestika (2008:16), studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan 

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah 

yang dipecahkan. Dengan demikian penulis melakukan penelaahan terhadap 

buku-buku mengenai corporate communication. 

2. Studi lapangan 

Menurut Mestika (2008:20), studi lapangan yaitu merupakan desain 

penelitian yang mengkombinasikan antara pencarian literatur (Literature 

Study), survei berdasarkan pengalaman dan studi kasus dimana peneliti 

berusaha mengidentifikasi variabel-variabel penting dan hubungan antar 

variabel tersebut dalam suatu situasi permasalahan tertentu.   

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan tersebut : 

1. Observasi 

Menurut Zulganef (2008:171), Observasi adalah ketika peneliti menelaah 

fenomena dalam kondisi alamiahnya (in it’s natural setting), metode ini dapat 

dilakukan baik secara mekanikal maupun secara human, jadi observasi yaitu 

mengadakan tinjauan langsung ke perusahaan yang diteliti untuk mendapat 

data-data yang dibutuhkan. Hal-hal yang akan diobservasi oleh penulis yaitu 

pelaksanaan program-program corporate communication, kendala-
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kendalanya, dan solusi atas kendala-kendala dalam melakukan program 

corporate communication PT. Pindad (Persero) Bandung. 

2. Wawancara 

Menurut Zulganef (2008:162), wawancara adalah suatu proses interaksi dan 

komunikasi antara peneliti dengan responden dimana pewawancara 

diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, 

merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh 

bila dikehendaki dan mencatatnya. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa wawancara yaitu suatu pertanyaan yang diajukan kepada pihak 

perusahaan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Responden yang 

diwawancara yaitu Bapak Mayoh (Kepala Pembangunan Usaha), Bapak Fajar 

(Bagian Humas) pada PT. Pindad (Persero) Bandung.      

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Pindad (Persero) yang berlokasi di Jalan 

Gatot Subroto No. 517 Bandung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

September 2013 sampai dengan selesai. 


