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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai Aktivitas Humas Dalam Menjaga 

Reputasi Perusahaan (Studi pada Humasda PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divre III Palembang). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

Aktivitas Humas Dalam Menjaga Reputasi Perusahaan (Studi pada Humasda PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang). Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.  

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Djoko Wijono, 2007 

yang merumuskan lima kategori Aktivitas Humas Dalam Menjaga Reputasi 

Perusahaan yaitu (1) monitoring, (2) press release, (3) media relations, (4) 

corporate social responbility, dan (5) special event. Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan menunjukan untuk dimensi media relations kurang berjalan dengan 

baik, dimensi monitoring, press release, corporate social responbility, dan special 

event telah berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

Aktivitas Humas Dalam Menjaga Reputasi Perusahaan (Studi pada Humasda PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang) telah berjalan dengan baik. 

Penelitian ini memberikan saran agar aktivitas Humas dalam dimensi media 

relations dapat berjalan dengan baik, menambah sumber daya manusia di bidang 

Humas dan meningkatkan kinerja Humas dalam menjalin hubungan baik kepada 

pihak internal dan ekternal perusahaan.  

Kata kunci : Humas, Aktivitas Humas. Reputasi Perusahaan 
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ABSTRACT 

This study discusses the Activities of Public Relations In Maintaining 

Corporate Reputation (Study on Humasda PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divre III Palembang). The purpose of this study is to know how Public Relations 

Activities In Maintaining Corporate Reputation (Study on Humasda PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang). This research uses descriptive 

qualitative research method with descriptive research type. The type of data used 

is primary data and secondary data. Data collection techniques used in-depth 

interviews, observation, and documentation studies. This research applies the 

theory proposed by Djoko Wijono, 2007 which formulates five categories of 

Public Relations Activities in Maintaining Corporate Reputation, namely (1) 

monitoring, (2) press release, (3) media relations, (4) corporate social 

responbility, and (5) special event. Based on the results of the field research 

shows for the dimension of media relations is not running well, the dimensions of 

monitoring, press release, corporate social responbility, and special events have 

been running well. The conclusion of this research is that Public Relation 

Activities in Maintaining Corporate Reputation (Study on Humasda PT Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang) has been running well. This 

research provides suggestions that public relations activities in the media 

relations dimension can run well, add human resources in the field of Public 

Relations and improve the performance of Public Relations in establishing good 

relations to internal and external companies. 

Keywords: Public Relations. Public Relations Activities. Company Reputation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin  berhubungan dengan 

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia 

perlu berkomunikasi. Dalam hidup bersmasyarakat, orang yang tidak pernah 

berkomunikasi dengan orang lain akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh 

keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya 

membawa orang keseimbangan jiwa. Komunikasi sudah merupakan bagian kekal 

dari kehidupan manusia seperti  halnya bernapas (Everett Kleinjan, 2014: 1). Oleh 

karena itu komunikasi merupakan bagian terpenting di kehidupan manusia seperti 

halnya sepanjang manusia ingin hidup, ia perlu berkomunikasi. 

Komunikasi menjadi jembatan dalam menghubungkan antara kepentingan diri 

manusia sebagai individu dengan masyarakat sekelilingnya. Komunikasi sebagai 

instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui keberadaan diri sendiri 

dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Byrnes, 2014: 3). 

Komunikasi sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, 

karena komunikasi yang menjadi jembatan atau penghubung antara internal 

perusahaan dan eksternal perusahaan. Selain itu, komunikasi adalah suatu 

interaksi, proses simbolik yang  menghendaki orang-orang mengatur 

lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia, melalui 



 
 

 
 

pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, 

dan serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara, Hafied 

2014:23). 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu 

proses penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan dengan 

menggunakan media atau pun tidak. Dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 

feedback, timbal balik atau respon yang berupa perubahan perilaku komunikan 

yang dikehendaki oleh komunikator. Didalam sebuah instansi pemerintah ataupun 

perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan berskala kecil, 

komunikasi yang baik sangat diperlukan untuk menjaga hubungan antar 

perusahaan dengan para publik internal maupun publik ekternal. Dalam hal ini 

komunikasi dapat membantu setiap individu dalam berhubungan dengan orang 

lain, serta dapat mempengaruhi dan menyakinkan orang lain oleh karena itu 

komunikasi yang baik sangatlah penting disuatu perusahaan.  

Di era modern saat ini banyak bermunculan perusahaan baru baik itu 

perusahaan milik negara atau BUMN maupun perusahaan swasta dalam negeri 

atau milik negara asing. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk terus 

menerus mempersiapkan dirinya untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang terjadi. Seperti halnya teknologi, perusahaan harus 

memiliki teknologi yang sangat baik, hal ini akan berdampak pada persaingan di 

dunia bisnis. Dunia bisnis saat ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas bisnisnya agar dapat 

bertahan dalam persaingan seperti saat ini. Perubahan seperti teknologi, ekonomi 



 
 

 
 

dan kondisi situasi pasar makin terlihat nyata sekali dan membuat semakin dunia 

bisnis mengalami kemajuan yang pesat.  

Kondisi inilah yang  menuntut setiap perusahaan harus memiliki keunggulan-

keunggulan kompetitif, respon yang cepat dan fleksibel, agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lain khususnya dengan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang yang sejenis atau sama. Selain itu, perusahaan saat ini semakin 

berorientasi untuk mendapatkan dukungan atau reputasi yang baik dari 

masyarakat. Untuk menciptakan reputasi yang baik dan hubungan yang baik dari 

perusahaan kepada masyarakat maka dibutuhkan seorang Hubungan Masyarakat 

(Humas). 

Humas adalah kegiatan  komunikasi  dalam  organisasi yang berlangsung dua 

arah dan timbal balik dan memiliki peranan penting dalam setiap lembaga  karena  

Humas  menjadi  salah  satu  strategi dalam  menciptakan  dan meningkatkan citra  

perusahaan (Effendy, 2009:110). Humas sangatlah diperlukan dalam sebuah 

perusahaan, karena Humas merupakan jembatan yang menghubungkan antara 

perusahaan dengan masyarakat. Humas  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  

seni berkomunikasi  (art  of  communication)  dengan  publik  untuk  membangun  

saling pengertian, keselarasan, dan kepercayaan publik terhadap organisasi/ 

perusahaan tetap dapat terpelihara. Humas dapat membantu instansi atau lembaga 

agar apa yang menjadi tujuan instansi atau lembaga tersebut dapat disampaikan 

dengan jelas oleh Humas kepada publik hal ini bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan. Dewasa ini keberadaan bagian Humas dalam sebuah struktur 

organisasi atau instansi sangatlah dibutuhkan.  



 
 

 
 

Keberadaan bagian Humas secara fungsional merupakan keharusan dan secara 

operasional  upaya  menyebarluaskan  suatu  kegiatan  atau  aktivitas  dari  

instansi  yang bersangkutan,  yang  ditujukan  baik  untuk  membina  hubungan  

ke  dalam  organisasi  itu sendiri,  maupun  kepada  masyarakat  luas.  Humas  

menjadi  suatu  alat  atau  saluran  “the public relations as tools or channels of 

goverment publication”, untuk memperlancar jalannya interaksi dan penyebaran 

informasi. Humas memiliki tugas yaitu membina hubungan baik antara 

perusahaan dengan publik internal dan eksternal (customer relations). Seperti 

yang diungkapkan oleh  Frank Jefkins, (1992:24) yang dimana hubungan internal 

adalah publik yang berada di dalam lingkungan organisasi perusahaan yang 

meliputi seluruh staff perusahaan yaitu karyawan, pimpinan, para pemegang 

saham, dan pihak manajemen. Selain itu menurut Effendy,( 2009:150) hubungan 

eksternal adalah publik yang berada di luar lingkungan organisasi perusahaan 

yang meliputi instansi-instansi pemerintah, pelanggan, distributor, pemasok bank, 

media atau pers komunitas dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Humas harus bisa menjembatani antara internal perusahaan seperti karyawan, 

pimpinan, para pemegang saham dan manajemen selain itu Humas juga harus bisa 

menjadi jembatan untuk pihak eksternal perusahaan seperti instansi pemerintah, 

pelanggan, distributor, pemasok bank, media dan lain sebagainya.  

Idealnya seorang Humas sebagai wakil dari perusahaan yang menaunginya 

harus mampu mengkomunikasikan segala informasi yang berkaitan dengan para 

publik internal maupun eksternal mereka sehingga, hal tersebut dapat 

meminimalisir kesalahan dalam proses komunikasi yang dijalankan, namun tidak 

hanya itu sikap yang jujur dan pemberian kualitas pelayanan yang baik 



 
 

 
 

merupakan hal yang harus diperhatikan pula. Seorang Humas dapat menemukan 

cara-cara tersendiri untuk dapat menjalin hubungan baik dengan publik tergantung 

dimana tempat Humas bekerja. Dalam hal ini tergantung pada bidang apa 

perusahaan itu bergerak apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang 

penyediaan barang, konstruksi, media, energi, sampai ke jasa transportasi. 

Seorang Humas harus memiliki sebuah aktivitas program kerja untuk kemajuan 

perusahaan.  

Aktivitas Humas sebagai mediator yang menjembatani kepentingan 

perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan Humas itu sendiri. 

Berbagai aktivitas bertujuan untuk menciptakan, menjaga,  meningkatkan citra 

yang positif, serta mejaga reputasi perushaan (Soemirat dan Ardianto, F. 

Rachmadi, 2011:5). Aktivitas Humas merupakan bagian yang sangat penting 

karena tujuan dibuatnya aktivitas tersbut adalah untuk menciptakan, menjaga, dan 

meningkatkan citra perusahaan pernyataan tersebut didukung pula bahwa aktivitas 

Humas yang dilaksanakan oleh seorang Humas bertujuan untuk agar terciptanya 

citra yang baik (good image), itikad baik (good will), saling pengertian (mutual 

understanding), saling mempercayai (mutual confidence), dan toleransi 

(tolerance) antara kedua belah pihak antara pihak perusahaan dengan stakeholders 

yang terkait (Effendy, dalam Soemirat dan Ardianto 2003:8). Tujuan dari proses 

perencanaan program kerja untuk mengelola semua aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang Humas dapat diwujudkan jika terorganisasi dengan baik melalui 

manajemen Humas yang dikelola secara profesional dan dapat di 

pertanggungjawabkan hasil atau sasarannya. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan adanya pertukaran pendapat, pesan, dan informasi yang jelas, serta mudah 



 
 

 
 

dimengerti oleh kedua belah pihak yang terlibat. Salah satunya adalah perusahan 

yang bergerak di bidang jasa transportasi adalah PT  Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divre III Palembang.  

PT KAI Divre III atau biasa disingkat dengan KAI atau PT KAI adalah Badan 

Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang menyediakan jasa angkutan kereta 

api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. PT KAI 

memiliki visi “Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada 

pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders”. Seperti yang kita 

ketahui perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi saat ini mengalami 

kemajuan yang sangat pesat. Yang dimana reputasi yang dimiliki oleh PT KAI 

Divre III Palembang sangatlah buruk dimata masyarakat karena sistem 

manajemen perusahaan pada saat itu kurang baik dan kurangnya pelayanan yang 

diterapkan oleh PT KAI Divre III Palembang seperti pelayanan di dalam kereta 

api. Sehingga, dengan mudahnya calo masuk ke dalam statiun untuk menjual tiket 

kereta api secara ilegal dan akhirnya reputasi yang didapat pun menjadi buruk 

dimata masyarakat. Hal inilah yang membuat PT KAI Divre III Palembang harus 

membenah sistem manajemen perusahaannya salah satunya dengan mengaktifkan 

seorang Humas di dalam perusahaan tersebut. Dengan diaktifkannya Humas maka 

reputasi perushaan akan baik seperti saat ini. Kemajuan PT KAI tidak terlepas 

adanya sebuah aktivitas Humas seperti monitoring, press release, media relations, 

corporate social responbility (CSR) dan special event yang telah dilakukan untuk 

memajukan perusahaan dan memiliki tujuan untuk menjaga reputasi perusahaan. 

Reputasi adalah suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau 

negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. 

Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan 

perbuatan (Basya, dan Sati. 2006: 6). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa merubah reputasi dari yang buruk ke reputasi yang baik itu tidak mudah 

maka dari itu perusahaan dituntun untuk segera memperbaiki sistem manajemen 

mereka dengan tujuan untuk mendapatkan reputasi yang baik dimata masyarakat 

pernyataan tersbut didukung dengan reputasi menjadi baik atau buruk, kuat atau 

lemah bergantung pada kualitas pemikiran strategi, dan komitmen manajemen 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan adanya keterampilan serta 

energi dengan segala komponen program yang akan direalisasikan dan 

dikomunikasikan (Morley, 2002:10).  

Mengacu pada pengertian diatas, bila sebuah perusahaan memiliki reputasi 

yang baik, laba perusahaan akan bertambah. Seperti yang telah dijelaskan di atas 

dalam hal ini  PT KAI DIVRE III Palembang dalam menciptakan reputasinya 

terdapat perubahan-perubahan yang dilakukan PT KAI DIVRE III Palembang 

adalah dengan memperperbaiki sistem manajemen perusahaan yang pertama, 

perubahan dalam struktur organisasi terlihat dari bentuk struktur organisasi yang 

konvensional menjadi lebih modern atau dari yang tidak banyak pembagian-

pembagian kerja. Kedua, perubahan infrastruktur ditujukan untuk menunjang 

kenyamanan penumpang, mengingat sbelumnya infrastruktur tidak terawat 

dengan baik sehingga kondisinya kumuh dan tidak layak pakai. Ketiga, perubahan 

pelayanan dan kenyamanan penumpang terlihat dari pelayanan dalam pembelian 

tiket kereta api calon penumpang tidak perlu datang ke statiun kereta api untuk 

membeli tiket keberangkatan akan tetapi, calon penumpang dapat langsung datang 



 
 

 
 

saja ke alfamart, indomaret, dan tempat travel lainnya. Dengan telah banyak 

perubahan yang dilakukan maka reputasi yang didapat oleh PT KAI DIVRE III 

Palembang akan baik. Tentunya untuk menjaga reputasi perusahaan haruslah 

memiliki seorang Humas. 

 Menjadi seorang Humas diperusahaan yang saat ini mulai maju dan 

berkembang maka aktivitas Humas yang dilakukan oleh seorang Humas pun 

haruslah menunjang perusahaan dan semua aktivitas yang dilakukan oleh seorang 

Humas pun harus menjaga reputasi perusahaan.  Seperti aktivitas yang dilakukan 

seorang Humas PT KAI Divre III Palembang dalam menjaga reputasi 

perusahaannya sama dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan lainnya 

akan tetapi, yang membedakan antara aktivitas yang dijalankan PT KAI Divre III 

Palembang dengan perusahaan lainnya adalah produk yang dijual dari setiap 

program yang dijalankan.. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini 

berjudul “Aktivitas Humas dalam Menjaga Reputasi Perushaan (Studi pada 

Humasda PT Kereta Api Indonesia  Divre III Palembang)”. 

Ada dua alasan utama dalam penelitian ini dan juga terkait atas pemilihan 

judul yaitu, sebagai berikut: 

1.1.1 Volume Pengguna Jasa Transportasi PT Kereta Api Indonesia  Divre 

III Palembang yang mengalami Peningkatan 

 

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang 

sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga, alat 

transportasi telah menjadi kebutuhan. Kebutuhan alat transportasi harus 

didukung dengan kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran 

pengangkutan. Maka dari itu, PT KAI Divre III Palembang yang 



 
 

 
 

selanjutya disingkat sebagai PT KAI atau “ perseroan ” adalah Badan 

Usaha Milik negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus 

jasa angkutan Kereta Api. PT KAI Divre III Palembang melayani 

pengguna jasa angkutan penumpang dan berupa angkutan barang. Berikut 

ini penulis paparkan volume pengguna jasa transportasi PT KAI Divre III 

Palembang yang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Kelas 2013 2014 2015 2016 

Eksekutif 124.649 107.592 105.858 111.772 

Bisnis 156.912 146.583 134.492 134.843 

Ekonomi 472.953 522.428 587.672 623.498 

KRD 0 2.555 27.344 28.941 

Jumlah 754.514 779.158 855.798 899.054 

Tabel 1.1 (Volume Angkutan Penumpang) 

Sumber : Arsip Perusahaan  

 

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa transportasi 

PT KAI Divre III Palembang lama tahun 2013 – 2016 pada indeks 

angkutan penumpang telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

Terlihat pada kelas ekonomi yang setiap tahunnya meningkat dikarenakan 

masyarakat dapat menikmati pelayanan sesuai dengan kelas eksekutif pada 

kelas ekonomi penumpang dapat membeli tiket dengan harga murah dan 

telah menerima pelayanan yang baik seperti pada kelas ekonomi 

penumpang sudah dapat menikmati dalam kereta yang sudah ada 

pendingin / AC , dalam kereta yang bersih dan tidak ada lagi pedagang 

yang masuk kedalam kereta selain itu penumpang dapat pergi pada pagi 

hari dan sempe ketempat tujuan dengan cepat. Dampak dari meningkatnya 

kelas ekonomi berkurangnya peminat kelas eksekutif pada tahun pada 



 
 

 
 

tahun 2013-2015 terdapat penurunan yang sangat signifikat pada angkutan 

penumpang kereta api kelas eksekutif akan tetapi pada tahun 2016 telah 

mengalami peningkatan jumlah penumpang walaupun masih banyak 

jumlah angkutan pada tahun 2013. Selain itu meningkatnya jumlah 

angkutan penumpang dikarenakan ada penambahan kereta baru yaitu KRD 

(Kereta Rel Diesel), penambahan kereta baru tersebut disambut para 

pengguna kereta api dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari 

mengkatnya jumlah angkutan penumpang KRD. Dari penjelasan diatas 

dengan meningkatnya jumlah angkutan penumpang kereta api ini tidak  

terlepas oleh adanya seorang Humas yang telah melakukan banyak cara 

dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kereta api. 

Pelayanan yang telah diterapkan oleh PT KAI Divre III Palembang seperti 

pembelian tiket kereta api dapat dibeli dengan mudah pada saat ini tiket 

dapat dibeli tanpa harus ke stasiun kereta api, tetapi sudah tersedia di 

indomart, alfamart dan tempat travel lainnya selain itu cukup dengan 

menggunakan smartphone kita dapat membeli tiket kereta api dengan 

mudah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan calo dalam pembelian 

tiket, sehingga tidak ada penumpang gelap dan jumlah penumpang sesuai 

kapasitas. Selain pelayanan dalam pembelian tiket, perusahaan juga 

melayani penumpang sesuai dengan kebutuhan penumpang. Dengan 

diperbaikinya pelayanan yang dilakukan oleh PT KAI Divre III Palembang 

terdapat peningkatan jumlah angkutan penumpang setiap tahunnya selain 

itu membuktikan bahwa jasa angkutan transportasi kereta api sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan.  



 
 

 
 

Tahun Volume Angkutan Barang 

2013 16.108.850 Ton 

2014 17.848.496 Ton 

2015 19.410.865 Ton 

2016 21.576.188 Ton 

Tabel 1.2 (Volume Angkutan Barang) 

Sumber : Arsip Perusahaan 

 

Selain angkutan penumpang pengguna jasa transportasi kereta api 

pun melayani angkutan berupa barang. Angkutan barang yang di angkut 

oleh kereta api adalah minyak, batu bara, kayu, dan semen. Dari tabel 1.2 

dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa transportasi PT KAI Divre III 

Palembang lama tahun 2013 – 2016 pada indeks volume angkutan barang 

telah mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa pelayanan yang 

diterapkan oleh PT KAI Divre III Palembang telah baik dan telah 

mendapatkan respon yang baik dari pengguna jasa angkutan barang. 

  Jadi, dapat disimpulkan mengenai jumlah pengguna jasa PT KAI 

Divre III Palembang mulai dari angkutan penumpang dan angkutan barang 

telah mengalami peningkatan. PT KAI Divre III Palembang selalu 

berusaha untuk meningkatkan pengguna jasa transportasi mulai dari 

pengguna jasa angkutan penumpang hingga pengguna jasa angkutan 

barang dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai. Pemberian 

informasi juga tak kalah penting bagi PT KAI Divre III Palembang kepada 

masyarakat. Setiap kemajuan perusahaan seorang Humas lah yang 

mengambil adil dalam proses tersebut. Dalam hal ini adalah Humas 

bertugas sebagai pemberi informasi kepada para pengguna jasa angkutan 

penumpang dan angkutan barang PT KAI Divre III Palembang. Dengan 



 
 

 
 

meningkatnya jumlah pengguna jasa transportasi PT KAI Divre III 

Palembang membuktikan bahwa reputasi perusahaan di mata masyarakat 

sangat baik. 

1.1.2 Banyaknya penghargaan yang telah di raih oleh PT KAI  

 

Gambar 1.1 (Diagram Indeks Penghargaan di Bidang Humas) 

Sumber : www.kai.id 

 

Penghargaan merupakan hasil yang di raih dari kerja keras yang 

dilakukan saat ini. Data yang telah peneliti dapatkan mengenai 

penghargaan yang telah diraih oleh PT KAI di bidang Humas pada setiap 

tahunnya megalami perubahan yang sangat terlihat. Penghargaan yang 

didapat meliputi berupa pemenang pada kategori Media Relations  Sub 

Kategori BUMN Non Tbk, Penghargaan Silver pada Kategori Website 

Internal Sub Kategori BUMN, Penghargaan untuk kategori Call Center 

Public Service, Penghargaan untuk Social Media, penghargan pada 

kategoris The Best Customer Service, dan penghargaan lainnya.  
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Dari Gambar 1.1 Penghargaan yang telah diraih oleh PT KAI telah 

mengalami peningkatan. Penghargaan yang telah diraih saat ini pun akan 

terus meningkat dikarenakan PT KAI mempunyai target yatu pada tahun 

2017 jumlah penghargaan yang ingin di dapatkan adalah harus melebihi 

jumlah pada tahun sebelum-sebelumnya. Usaha pun dilakukan oleh PT 

KAI mulai dari tanggung jawab perusahaan yang banyak dilaksanakan, 

lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih banyak memasang 

promosi atau iklan dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya jumlah 

penghargaan yang telah diraih oleh PT KAI hal ini membuktikan bahwa 

reputasi yang dimiliki oleh perusahaan telah baik selain di mata 

masyarakat, karyawan, dan perusahaan lainnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana 

Aktivitas Humas dalam menjaga Reputasi Perusahaan studi pada Humasda 

PT KAI Divre III Palembang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui Bagaimana Aktivitas Humas 

dalam menjaga Reputasi Perusahaan studi pada Humasda PT KAI Divre III 

Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat akademis (Bagi penulis dan pembaca) dan Praktis yang 

diperoleh: 

1. Manfaat Akademis  



 
 

 
 

a. Memberi masukan berupa teori atau konsep-konsep pengembangan 

ilmu sosial dan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta sebagai 

wahana latihan penerapan ilmu sosial. Khususnya dalam kajian Ilmu 

Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

b. Memberikan sumber referensi untuk penulis selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Menambah informasi mengenai Aktivitas Humas yang harus 

dilakukan oleh seorang Humas dalam menjaga reputasi perusahaan. 

b. Dengan pelaksanaan penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan 

pengetahun yang didapat selama perkuliahan khususnya mengenai 

Aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang Humas dalam menjaga 

reputasi perusahaan. 

c. Dapat menjadi salah satu bahan perbandingan apabila penelitian yang 

sama diadakan pada waktu-waktu mendatang dan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang. 
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