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ABSTRAK  
 
Penelitian ini adalah mengenai strategi community relations yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan telekomunikasi terhadap communitynya. Menjaga hubungan baik dengan 
komunitas (community relations) sangat penting dilakukan karena komunitas yang dimiliki 
oleh perusahaan turut berperan dalam membangun persepsi dan opini bagi perusahaan. 
Melalui kegiatan dalam community relations, apabila kebutuhan komunitas terpenuhi maka 
dapat memunculkan rasa hormat dan kesan yang baik bagi perusahaan. PT Telkom Divre V 
Jawa Timur sebagai perusahaan telekomunikasi juga menjalin interaksi dengan komunitas, 
baik dalam arti sempit maupun luas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah strategi dalam 
menjalankan community relations sebagai upaya untuk menyeimbangkan kegiatan komersial 
dengan kegiatan yang bersifat sosial. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
telekomunikasi, PT Telkom Divre V Jawa Timur juga melaksanakan community relations 
yang berbasis lingkungan, yaitu Program Bina Lingkungan dengan Program Komposter 
Resapan sebagai salah satunya. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk 
menggambarkan bagaimana strategi community relations PT Telkom Divre V Jawa Timur 
melalui Program Bina Lingkungan, khususnya Program Komposter Resapan. Penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Untuk 
pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam (indepth interview) didukung 
dengan data sekunder yang diperoleh dari internet, artikel, dan buku internal perusahaan. 
Untuk mempertajam analisis dan interpretasi data, penelitian ini didukung dengan 
pembahasan dalam tinjauan pustaka mengenai peranan public relations, proses manajemen 
strategis dalam public relations, community relations sebagai salah satu kegiatan public 
relations, dan tahapan-tahapan dalam community relations. Dari analisis yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi community relations PT Telkom Divre V Jawa 
Timur pada Program Bina Lingkungan khususnya Program Komposter Resapan meliputi 
empat tahapan, yaitu pengumpulan fakta, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada akhir 
program. Terdapat temuan menarik dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan fakta yang 
dilakukan sambil lalu mengingat program ini berasal dari proposal Pemkot Surabaya. Selain 
itu, terdapat kecenderungan ketidakseriusan dari PT Telkom Divre V Jawa Timur dalam 
mengkomunikasikan Program Komposter Resapan karena hanya menganggap bahwa 
program tersebut tidak berhubungan dengan bisnis yang dijalankan perusahaan dan dilakukan 
hanya untuk menaati Peraturan Kementrian BUMN. Kata kunci : public relations, community 
relations, program bina lingkungan 


