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BAB II

HUMAS PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DAN

LINGKUP KERJA BAGIAN PENGELOLAAN KRISIS

2.1 Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper

PT RAPP sangat menyadari akan pentingnya peranan public relations dalam

rangka menciptakan maupun membangun citra yang positif sebagai salah satu tujuan

perusahaan, maka PT RAPP mengharuskan public relations menjadi informan yang baik

bagi perusahaan dan publiknya. Selain itu, public relations perusahaan ini juga tanggap

dalam mengamati, mempelajari dan menyelesaikan suatu masalah, baik masalah yang

timbul dari dalam maupun dari luar perusahaan. Rancangan komunikasi yang dibuat oleh

public relations akan mempengaruhi pencitraan dan reputasi perusahaan. Oleh sebab itu,

public relations PT RAPP selalu berusaha agar mampu menciptakan iklim yang kondusif

dan dinamis demi terjaganya citra yang baik bagi publiknya.

PT RAPP berusaha untuk mempertahankan kredibilitas sebagai perusahaan

kertas terpercaya  di mata konsumen. Untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada

publiknya, maka diperlukan strategi seorang public relations agar pesan tersebut dapat

diterima dengan baik. Begitu juga dalam meningkatkan eksistensi perusahaan diperlukan

adanya pendekatan hubungan yang harmonis dengan pihak internal dan pihak eksternal.

Kegiatan pendekatan yang dilakukan oleh Humas PT Riau Andalan Pulp and

Paper adalah :
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a. Mengadakan suatu penilaian terhadap sikap dan opini publk yang beredar terhadap

perusahaan. Kami memberikan tugas pada setiap karyawan untuk dapat memperoleh

informasi dari masyarakat, bagaimana penilaiannya terhadap perusahaan. Setelah

memperoleh informasi tersebut, perusahaan akan membicarakan dan menilai opini publik

yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Apabila opini yang berkembang bersifat

positif, perusahaan biasanya tidak akan membicarakan dan membahas terlalu rinci. Tetapi

bila opini yang berkemang tersebut bersifat negatif, maka perusahaan akan melakukan

pertemuan internal dengan karyawan-karyawannya membahas mengenai penyebab

permasalahan

b. Melakukan analisa dan perbaikan terhadap kebijakan yang dijalankan dalam proses

pencapaian tujuan perusahaan tanpa harus melakukan kepentingan publik. Kemudian

mengadakan sosialisasi kepada karyawan mengenai suatu kebijakan perusahaan. PT

RAPP selalu melakukan analisa-analisa terhadap kinerja karyawan karyawannya, analisa

mengenai penilaian publiknya terhadap perusahaan, dan analisa terhadap kebijakan-

kebijakan yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Analisa akan dilakukan melalui

pengamatan langsung oleh bidang public relations dan kemudian akan dilakukan evaluasi

terhadap hasil pengamatan langsung tersebut. Evaluasi akan dilakukan melalui sebuah

rapat internal dengan karyawan perusahaan mengenai kebijakan-kebijakan yang ada.

Dalam mencapai tujuan perusahaan, maka karyawan juga harus diberikan sosialisasi atau

pemahaman yang lebih dalam mengenai kebijakan perusahaan, baik kebijakan yang

diterapkan untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Kebijakan yang

diterapkan untuk internal perusahaan, contohnya seperti dalam hal perekrutan karyawan,



36

pembagian tugas pada setiap bidang, dan lain sebagainya. Kebijakan untuk eksternal

perusahaan adalah program-program Community Development (CD) di bidang

pendidikan, pertanian, lingkungan dan lain-lain.

c. Melakukan tindakan publikasi seperti, membuat kalender, agenda iklan, serta

menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan seperti, olahraga persahabatan dan lain

sebagainya. Selain melakukan kegiatan dan perbaikan pada internal perusahaan, PT Riau

Andalan Pulp and Paper juga melakukan kegitan penyebaran informasi melalui

pembuatan kalender dan agenda iklan yang berisi tentang profil perusahaan yang

kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat sekitar perusahaan, sehingga masyarakat

akan lebih mengetahui dan memahami kebijakan-kebijakan terbaru diprogramkan oleh

perusahaan. PT Riau Andalan Pulpand Paper menjalin kerja sama dengan media massa,

baik cetak maupun elektronik dalam membentuk berita ataupun release yang berisi

penjelasan fakta atas opini negatif dan berisi informasi-informasi kegiatan serta kebijakan

perusahaan.

d. Menyebarluaskan informasi yang telah dicapai perusahaan kepada publiknya.

PT Riau Andalan Pulp and Paper menggunakan 3 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi

melalui lisan atau secara langsug, komunikasi melalui media massa dan komunikasi cetak

seperti bulletin dan brosur. Komunikasi secara lisan akan disampaikan melalui sambutan,

pidato atau penghargaan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh PT Riau

Andalan Pulp and Paper yang turut mengundang masyarakat dan publik ekternal lainnya.

Biasanya komunikasi secara lisan akan langsung disampaikan oleh pemimpin perusahaan
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yang berisi informasi mengenai profil perusahaan, pretasi yang sudah pernah diraih,

kegiatan yang sudah dan yang akan berlangsung serta kebijakan-kebijakan yang sedang

dilaksanakan.

Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan media

cetak maupun elektronik. Biasanya wartawan yang datang mencari informasi sendiri atau

pengiriman release perusahaan kepada media massa untuk dapat dipublikasikan.

Biasanya secara sengaja perusahaan mengundang para wartawan untuk menghadiri

event-event yang dilaksanakan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper dan sekaligus

meliput kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penerbitan bulletin secara rutin juga menjadi media untuk menyebarluaskan informasi

kepada publik. Bulletin berisi informasi mengenai prestasi perusahaan, perkembangan

perusahaan, program CD yang akan dilaksanakan perusahaan dan lainnya.

2.2 Pengelolaan Krisis

PT Riau Andalan Pulp and Paper adalah perusahaan industri pembuatan kertas

terbesar di Indonesia. Perusahaan ini sangat rentan mendapatkan isu-isu yaang bersifat

negatif dan akhirnya menajadi krisis untuk perusahaan tersebut.

Dalam sebuah krisis perusahaan membutuhkan Humas yang handal supaya

perusahaan bisa tetap berdiri kokoh dan mampu bertahan dalam kondisi krisis tersebut.

Langkah-langkah Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper menghadapi suatu

krisis dengan melakukan sebagai berikut :
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1. PT Riau Andalan Pulp and Paper selalu mengantisipasi sebelum permasalahan muncul.

PT Riau Andalan Pulp and Paper selalu menjalin hubungan baik dan membina hubungan

yang harmonis. Misalnya dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat

setempat, sehuingga hubungan yang terjalin akan saling menguntungkan satu sama lain.

Jadi apabila terjadi peristiwa atau permasalahan yang mengakibatkan perusahaan dalam

keadaan krisis, hubungan kerjasama yang sudah terjalin tersebut akan menjadi modal dan

kekuatan perusahaan dalam meminimalisir keadaan. Karena apabila perusahaan dalam

keadaan krisis, maka akan berpengaruh kepada pendapatan masyarakat sekitar. PT Riau

Andalan Pulp and Paper selalu tanggap dalam menghadapi permasalahan. Seperti pada

konflik di pulau padang. PT Riau andalan Pulp and Paper mengundang masyarakat untuk

berdiskusi dan mencari solusi secara bersama-sama. Selain itu, perusahaan juga

menyampaikan beberapa fakta yang memiliki landasan yang kuat melalui media massa,

baik elektronik dan cetak, sehinggan masyarakat akan mendapatkan informasi sesuai

fakta lebih cepat dan tindak akan berdampak kepada pencitraan perusahaan.

Jika cara tersebut tetap tidak bisa menyelesaikan masalah, PT Riau Andalan Pulp and

Paper akan melakukan pengalihan isu dengan cara lebih aktif mengkampanyekan

program-program CD yang tentunya di butuhkan oleh masyarakat seperti pemberian

beasiswa pendidikan kepada masyarakat kurang mampu melalui Tanoto Foundation,

memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat kepada masyarakat, penyediaan

lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat sehingga permasalahan yang ada tidak

akan terlalu berpengaruh kepada perusahaan.

2. Meyakinkan publik bahwasanya perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali

setelah terjadinya suatu krisis. Dengan berbagai masalah yang tengah dihadapi PT Riau
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Andalan Pulp and Paper tetap mampu bertahan dan terus beroperasi bagaimana mestinya.

Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper  menjadikan publik adalah kekuatan

perusahaan. Dengan memberikan informasi-informasi yang benar, maka publik akan

memberikan kepercayaan dan tanggapan positif kepada perusahaan, sehungga perusahaan

dapat terus menjalankan tugasnya.

Humas PT Riau Andalan Pulp and Paper melakukan pendekatan secara langsung kepada

masyarakat, sehingga akan lebih mudah menjelaskan dan memberikan pemahaman

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

Cara ini dianggap sangat efektif karena masyarakat merasa dianggap “ada” dan

merasakan kepedulian perusahaan terhadap opini yang mereka berikan. Jika masyarakat

sudah memberikan respon yang baik terhadap cara perusahaan, maka strategi-strategi

yang dilakukan oleh seorang Humas akan membuat perusahaan menjadi tetap kokoh

berdiri dan mampu bertahan dalam kondisi krisis sekalipun.

2.3 Sejarah PT Riau Andalan Pulp and Paper

A. Sejarah PT Riau Andalan Pulp and Paper

PT Riau Andalan Pulp and Paper Kerinci adalah anak perusahan dari Asia Pacific

Resources International Limited (APRIL) yang merupakan penghasil serat pulp

terkemuka, produsen kertas dan salah satu produsen terbesar di dunia kayu pulp

kraft dikelantang (BHK). Sebuah penjualan global dan jaringan pemasaran

melihat produk APRIL digunakan di lebih dari 60 negara di seluruh dunia dalam

kemasan cair, pencetakan dan kertas tulis, jaringan, tas belanja, kemasan

makanan, majalah dan buku. Produk unggulan April kertas PaperOne ™ yang
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memiliki komponen serat dibuat dari sumber terbarukan perkebunan(Internal

Communication PT.RAPP, 19 Juli 2012). Pembangunan perkebunan pertama

APRIL dimulai di Provinsi Riau di Sumatra yaitu PT. Riau Andalan Pulp & Paper

(PT. RAPP), Indonesia pada tahun 1993. PT. RAPP menjadi salah satu pulp

terbesar di dunia dan perusahaan kertas dan pengembang terkemukaperkebunan

serat(Internal Communication PT.RAPP, 19 Juli 2012). Di Kerinci di Riau,

APRIL bersama dengan PT. RAPP memulai produksi komersial pada tahun 1995

pulp dan produksi kertas komersial pada tahun 1998. Penyelesaian 2001 Line

Pulp 2 yang dirancang untuk membawa kapasitas dua juta ton per tahun, membuat

rumah Kerinci ke salah satu lini produksi pulp terbesar tunggal dan mesin kertas

halus tercepatdi dunia(Internal Communication PT.RAPP, 19 Juli 2012). April

adalah anggota dari kelompok Elang Emas Kerajaan (RGE), salah satu kelompok

terkemuka industri terpadu berbasis sumber daya milik swasta di kawasan Asia

Pasifik. PT. Riau Andalan Pulp & Paper Sejak pertama kali mulai beroperasi pada

tahun 1995, PT Riau Andalan Pulp & Paper, lebih dikenal sebagai Riaupulp, telah

menjadi salah satu pabrik pulp terbesar di dunia. Terletak di Pangkalan Kerinci di

Riau, pabrik pulp memiliki kapasitas desain 2,3 juta ton per tahun. Pabrik

menggunakan SuperBatch memasak, Delignifikasi Oksigen dan Elemental

Chlorine Free (ECF) pemutihan proses untuk menghasilkan kayu pulkraft.

Riaupaper: PT Riau Andalan Kertas, atau Riaupaper, duduk dalam manufaktur

Mesin halus kertas yang memiliki kecepatan maksimum 1.500 meter dirancang

permenit dan kapasitas masing-masing 750.000 dan 2,3 juta ton per tahun.

Riaupower PT Riau Andalan Pulp & Paper Riau mengoperasikan pembangkit
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listrik yang terintegrasi yang memasok semua kekuatan, uap, air dan persyaratan

udara bertekanan dari kompleks manufaktur dan kota di Riau April situs,

Sumatera bagian tengah. Pembangkit listrik dengan kapasitas 435 MW

menghasilkan 97% dari total energi dari bahan bakar bio yang oleh-produk dari

proses produksi.

B. Aspek Perusahaan terhadap Lingkungan

Kehutanan yang berkelanjutan memainkan peran kunci dalam pembangunan

ekonomi Indonesia sebagai bagian dari strategi pemerintah-sanksi nasional Hal ini

membuat kontribusi penting untuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan

kemiskinan dan peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2002

perusahaan membentuk sumber pulp dan pelacakan kebijakan menciptakan sistem

rantai-of-tahanan yang menjamin semua produk yang masuk pabrik yang berasal

dari sumber yang legal dan diverifikasi. Perusahaan juga menerbitkan laporan

keberlanjutan pertama pada tahun itu. Pada tahun 2005 perusahaan mengadopsi

sukarela Nilai Konservasi Tinggi nya Hutan (HCVF) kebijakan dan penilaian

dilakukan di Semenanjung Kampar, Indonesia. Saat ini 19% dari konsesi di mana

pasokan kayu kita berasal dari di Indonesia dilindungi sebagai hutan konservasi.

Meskipun konsesi account hanya 8% dari daerah produksi yang ditunjuk hutan di

Provinsi Riau, daerah HCVF dilestarikan oleh APRIL atau yg lebih dikenal

sebagai PT. RAPP.Pasokan rekening mitra selama lebih dari 25% dari semua
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kawasan konservasi, termasuk taman nasional, di ProvinsiRiau. PT RAPP juga

telah menerapkan perintis berbasis ilmu tanah "eko-hidro" dan praktik manajemen

air untuk memelihara atau meningkatkan nilai-nilai ekologis di lahan gambut.

Pendekatan ini dikembangkan melalui program penelitian tiga tahun kolaborasi

dengan para pakar gambut, kehutanan dan hidrologi global dan universitas.

Pada tahun 2007, PT. RAPP menjadi perusahaan Indonesia pertama untuk

bergabung dengan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan. Pada

2010 APRIL atau PT. RAPP adalah anggota pendiri Dewan Bisnis Indonesia

untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Perusahaan ini mengadopsi pendekatan kolaboratif dalam bekerja dengan

masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Program keterlibatan masyarakat sampai

saat ini telah berfokus pada pendidikan, sistem pertanian terpadu, infrastruktur

sosial, kesehatan dan usaha kecil dan menengah (UKM) pembangunan. Sejak

2008, perusahaan telah memberikan lebih dari 2.700 beasiswa untuk siswa lokal,

menyediakan perawatan medis gratis bagi lebih dari 36.000 orang di 116 desa dan

menciptakan lebih dari 5.000 pekerjaan melalui program-program UKM.

C. Produk PT Riau Andalan Pulp and Paper

Pabrik menghasilkan produk-produk Bleached Hardwork Kraft Pulp (BHKP) dan

Uncoated Wood-Free (UWF) Paper atau kertas dari kayu bebas lapisan.

PaperOneTM merupakan produk unggulan kertas APRIL, berbagai kantor kertas
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kualitas premium terbuat dari serat perkebunan dan dirancang untuk pencetakan

yang paling menuntut dan tugas menyalin. Presentasi PaperOneTM adalah kertas

kualitas premium yang dirancang untuk digunakan dalam semua jenis peralatan

kantor menggunakan pencetakan inkjet dan xerographic. Contoh penggunaannya

meliputi untuk presentasi, newsletter, proposal, buku, majalah, kopi, grafis, memo

dan laporan. PaperOne merupakan kertas putih super tinggi menawarkan opacity

unggul, dan printability multi-arah dan dual-sisi. Selain berbagai komprehensif

potong ukuran kertas, PaperOneTM juga tersedia dalam Lembar Gulungan dan

Folio.

D. Sertifikasi PT Riau Andalan Pulp and Paper

April berkomitmen untuk menyediakan para pemangku kepentingan keuangan,

pelanggan dan pihak berkepentingan lainnya dengan verifikasi pihak ketiga yang

menegaskan komitmen perusahaan bahwa sistem manajemen lingkungan yang

efektif di tempat dan bahwa pasokan kayu legal adalah dipanen dan bebas dari

sumber controversial.

Di Indonesia, April telah membentuk sebuah sistem legalitas kayu yang

komprehensif yang memverifikasi dan bekas perkebunan serat kayu dari

perusahaan melalui situs pabrik. Sistem ini mencegah kayu ilegal memasuki

rantai pasokan dan produksi.

APRIL saat ini memiliki sejumlah sertifikasi nasional dan internasional yang

memberikan bukti dari komitmen perusahaan untuk perbaikan terus-menerus,

legalitas kayu dan keberlanjutan. Operasi manufaktur April di Indonesia
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disertifikasi oleh ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Perkebunan operasi

kehutanan di Indonesia April di Riau, Indonesia, disertifikasi oleh ISO

14001:2004, OHSAS 18001:2007 dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk

Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari.

Kertas APRIL diproduksi dari perkebunan pulp kayu (baik kayu keras dan kayu

lunak) berasal dari PEFC "non-kontroversial" sumber. Proses yang digunakan

untuk memproduksi pulp pasar kami sesuai dengan Standar Rantai PEFC

Penitipan Hutan Berbasis Produk dan PEFC TD II + Aplikasi persyaratan 060828

"Non-Kayu kontroversial" sebagai disertifikasi oleh Bureau Veritas. Menyadari

bahwa stakeholder keuangan dan pelanggan dari berbagai pasar memerlukan

sertifikasi yang berbeda untuk jaminan legalitas produk dan keberlanjutan, April

terus bekerja sama dengan badan badan audit beberapa untuk mencapai dan

mempertahankan identitasnya.




