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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil penelitian 

4.1.1. Profil divisi pengelolaan isu lingkungan pada Kaltim Prima Coal  

(KPC) 

Divisi External Affairs & Sustainable Develoment (ESD) merupakan 

satu Divisi dari 12 Divisi yang ada di PT Kaltim Prima Coal (KPC), dikepalai 

oleh seorang General Manager (GM). Divisi ini membawahi 5 departemen, 

yakni Departemen External Relations, Community Empowerment, 

Government Relations, Land Management dan Project Management and 

Evaluation. Secara umum fungsi divisi ESD yang berkaitan dengan 

masyarakat adalah membantu mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

berkelanjutan di wilayah kerja KPC. Cakupan kerja divisi ESD meliputi Kutai 

Timur, Samarinda, Balikpapan, dan Jakarta. Tujuan Strategis Divisi ESD 

periode tahun 2013 – 2017, sebagai berikut : 

1. Mendukung peningkatan kapasitas produksi secara gradual 

hingga 70 juta ton per tahun pada tahun 2017. 

2. Memenuhi rencana penutupan tambang (RPT) pada tahun 2021 

sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 18 tahun 2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang. 

3. Mendukung keberlanjutan ijin pertambangan pasca tahun 2021 

4. Meningkatkan reputasi perusahaan, termasuk memperoleh 

PROPER emas tingkat nasional sebagai bentuk penghargaan 

tertinggi dari pemerintah, lembaga yang terpercaya dan 

masyarakat. 

5. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi anggaran 
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ESD juga bertanggung jawab untuk mengelola isu di KPC. Namun, 

praktik public relations dalam mengelola isu lingkungan secara khusus 

dilakukan oleh seksi Government Relations,sub seksi External relations, sub 

seksi Media Relations, dan didukung oleh sub seksi Guest Relations. Keempat 

bagian ini di bawah naungan Departemen External Relations yang memiliki 

fungsi sebagai berikut :  

a. Menangani isu-isu negatif terhadap KPC 

b. Mengurus proses perijinan di tingkat daerah dan provinsi 

c. Menangani tugas-tugas tertentu yang berpotensi dapat 

mengganggu kelancaran produksi 

d. Melakukan publikasi dan analisis media 

e. Menjalin hubungan harmonis dengan pihak pemerintah dan 

masyarakat setempat 

Peneliti melakukan penelitian di bawah bimbingan supervisor Sub Seksi 

External Relations, Felly Lung. Sub seksi ini secara aktif menerima laporan 

dan menangani isu lingkungan di KPC. Berikut beberapa divisi yang 

menangani isu lingkungan secara langsung : 
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BAGAN 4.1 

 Struktur Organisasi External Relations Department 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data internal KPC 

: Bagian yang menangani isu lingkungan  
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4.1.2. Profil isu lingkungan PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 

2015 

Ciri khas profil isu lingkungan di KPC merupakan isu yang berulang 

setiap tahunnya sesuai dengan musim hujan dan musim kemarau. Hal ini 

disampaikan langsung oleh Supervisor Media Relations,Felly Lung : 

“Kalau dia di musim penghujan pasti isu airnya lebih dominan, 

dominannya itu ke pencemaran air, air campur lumpur abis itu airnya 

keruh dan banjir. Itu liat dari kalender potensi isunya bisa muncul. 

Misalnya di bulan September isu-isu yang kayak gini akan dominan 

naik nah kalau di musim kemarau isu air juga muncul lagi karena 

airnya gak ada gitu padahal kan ini faktor alam. Air tidak ada atau 

kekurangan, air yang keluar dibilang asam dan lain-lain. Nah dari situ 

bisa ngebaca. Tapi kalau memprediksi isu terkait dengan getaran itu 

melihatnya dari seberapa dekat titik getaran itu dengan pemukiman 

warga yang radiusnya cukup dekat. Radius yang kita ukur ya 500 

meter dari titik ledak” (wawancara, 10 November 2016). 

 

Selama tahun 2015 isu –isu lingkungan yang menerpa KPC masuk 

dalam daftar pengawasan organisasi Greenpeace ,Jaringan Advokasi 

Tambang (JATAM), dan data internal KPC, yaitu banjir dan kontaminasi air 

dan dampak blasting. 

Menurut JATAM (2014) cakupan operasional KPC yang mencapai 

90.000 hektar secara radikal mengubah seluruh tata air sungai karena proses 

penambangan KPC menggunakan jumlah air tanah dan air permukaan yang 

cukup banyak dan air limbah dari proses penambangan tersebut akan dibuang 

kembali ke Sungai Sangatta dan Sungai Bengalon. Kedua sungai tersebut 

berfungsi sebagai sumber air utama bagi masyarakat di dua distrik tempat 

KPC beroperasi. Menurut kesaksian dari warga Desa Sepaso Induk yang 
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diwawancarai oleh JATAM, sejak awal 2013 orang di desa tidak bisa lagi 

menggunakan air dari Sungai Bengalon. Mereka harus menggali sumur untuk 

memastikan bahwa air yang mereka konsumsi aman. Dampak lainnya yaitu 

banjir yang sering menggenangi dataran rendah dan penambangan juga 

menghancurkan kesuburan tanah, hutan, serta mengubah daerah agrikultur 

dengan tingkat resapan air yang tinggi menjadi area bebatuan yang 

membiarkan air mengalir dengan cepat.  

Beberapa penelitian di Sungai Sangatta juga menunjukkan bahwa 

sungai tersebut terkontaminasi dengan logam berat. Air Sungai Sangatta 

sudah tidak aman untuk di konsumsi karena dapat menyebabkan penyakit 

kulit dan bersifat karsinogen. Di Desa Keraitan Bengalon, air sungai tersebut 

juga terkontaminasi dan tidak lagi aman setelah KPC membuka pit B di tahun 

2013. Pada bulan Februari tahun 2014, warga menemukan ikan-ikan mati 

dalam jumlah mencapai dua ton. Saat ini, beberapa spesies ikan menjadi sulit 

dan langka untuk ditemukan. 

Puncaknya, pada tahun 2015 lumpur tambang bocor dan terbuang ke 

sungai sehingga membuat sungai bertambah keruh dan tercemar. Hal ini 

menyebabkan KPC mendapat proper merah terkait pengelolaan limbah 

pertambangan. Isu lingkungan ini sempat ramai di media dan membuat KPC 

mengeluarkan ganti rugi sebanyak 11 miliar. Adapun isu terkait pengelolaan 

air selama tahun 2015 menurut laporan internal KPC, yaitu : 



41 

 

 

 

4.1.2.1 Dampak kekeruhan air dari Angsoka Pond ke Rumah 

Potong Hewan (RPH) Sangatta 

Sesuai dengan laporan Tindak Lanjut Dampak Kekeruhan Air 

dari Angsoka Pond ke RPH yang disusun oleh Lung (2015), keluhan 

masuk tanggal 14 April 2015 melalui email External Relations. 

Keluhan tersebut menyebutkan bahwa RPH Sangatta kekurangan 

pasokan air bersih akibat keluaran air Angsoka Pond milik KPC 

kuantitasnya kecil dan berlumpur.  Potensi isu ini yaitu muncul di 

media dan menjadi fokus oleh media dan LSM. Jika terus berlanjut 

maka akan meluas pada tidak beroperasinya RPH dan berdampak pada 

kebersihan RPH. Jika hal tersebut terjadi maka akan menimbulkan 

dampak sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar RPH.  

Menanggapi isu ini, KPC mengatisipasi terciptanya  persepsi 

yang akan menyudutkan dan merugikan KPC karena buruknya 

hubungan stakeholder Ring 1 dengan KPC. Isu ini secara cepat 

ditindak lanjuti oleh External Relations. Pada tanggal 15 April 2015 

follow up dilakukan oleh External Relations berkoordinasi dengan 

Kepala RPH dan staf. KPC juga memberikan bantuan air bersih 

kepada RPH dan membantu pembuatan sumur bor untuk jangka 

panjang.  
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4.1.2.2 Isu pencemaran Sungai  Bendili 

Isu pencemaran Sungai Bendili menjadi isu yang berkembang 

di tahun 2015 yang muncul pada bulan November 2014 . Saat itu isu 

ini masih beredar dalam skala kecil, BLH mendapatkan laporan 

masyarakat dan menegur KPC secara langsung. KPC memperbaiki 

kolam penampungan dengan menambah filter dan tanggul namun 

curah hujan tinggi sehingga kebocoran tetap terjadi (wawancara,10 

November 2016). Sesuai dengan kliping berita milik KPC, isu ini 

berjalan hingga 13 Januari 2015 dan akhirnya mendapat perhatian di 

berbagai media dan beberapa pihak mulai bersuara atas munculnya isu 

ini. 

Eskalasi media yang meningkat membuat KPC mengakui 

adanya kebocoran kolam penampungan akibat curah hujan tinggi pada 

16 Januari 2015. Dampak dari berkembangnya isu pencemaran Sungai 

Bendili muncul pada bulan Juni 2015. KPC mendapatkan proper 

merah akibat meluasnya isu pencemaran Sungai Bendili. Sanksi mulai 

ditentukan oleh pemerintahh dan proses pengadilan harus dilakukan 

oleh KPC dan pihak berwenang. Isu ini ditutup setelah proses 

pengadilan dengan sanksi 11,39 milyar yang harus dibayar oleh KPC 

kepada pemerintah di bulan November 2015. 

Selain isu banjir dan kontaminasi air isu lingkungan yang 

muncul akibat aktivitas tambang yaitu dampak  pengeboman 
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(blasting), beberapa lahan perkebunan masyarakat mengalami 

kerusakan berupa retaknya tanah perkebunan dan matinya sejumlah 

tanaman. Masyarakat secara langsung menggugat KPC mengenai hal 

ini. Beberapa isu mengenai lahan, yaitu :  

4.1.2.3 Kerugian tanam tumbuh milik Jeverson Bolang 

September 2015, Bapak Jeverson Bolang mengklaim bahwa 

lahan perkebunannya terkena dampak tanah longsoran dari sisa 

tumpukan material dari pekerjaan KPC dan kontraktornya. External 

Relations melakukan komunikasi dengan pihak Javerson Bolang dan 

mereka meminta ganti rugi sebanyak 49 juta. Namun, pada akhirnya 

mengganti kerugian yang dialami Javerson Bolang sebanyak 28 juta 

rupiah berdasarkan pendataan dan penghitungan kerugian di lapangan. 

Berikut dokumentasi surat laporan yang datang dari Bapak Jeverson 

serta surat pernyataan penyelesaian isu : 
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4.1.2.4 Keluhan dampak blasting 

Isu mengenai dampak blasting yang muncul di tahun 2015 

yaitu laporan Bapak Saripuddin dari Kecamatan Rantaupulung yang 

mengklaim bahwa tanaman di kebun dan pondok tempat tinggal di 

kebun beliau rusak akibat debu blasting.  Berikut dokumentasi laporan 

tertulis yang dikirimkan oleh Bapak Saripuddin kepada public 

relations KPC.  

 

 

 

 

(4.1) (4.2) 

Gambar 4.2 : Surat laporan dan data ganti rugi kerusakan  

Gambar 4.1 : Surat pernyataan penyelesaian isu dan ganti rugi. Sumber: Laporan internal KPC 
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.  

Isu mengenai dampak blasting merupakan isu yang potensial 

karena mendapatkan perhatian khusus oleh media dan pemerintah. 

Contohnya pada berita di surat kabar Radar Sangatta berikut yang 

memberitakan tinjauan pemerintah secara langsung terhadap dampak 

blasting di Desa Sepaso Selatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4.3) (4.4) 

(4.5) 

Gambar 4.4 : Laporan tertulis dampak blasting dari Bapak Saripuddin  

 
Gambar 4.3 : Tinjauan lapangan mengenai dampak blasting. Sumber: Dokumentasi internal sub seksi 

External Relations KPC 
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Menurut laporan internal KPC, isu semacam ini ditindaklanjuti 

dengan perundingan. Perundingan berupa pertemuan antara pihak 

Bapak Sarippudin, Kepala Desa Mukti Jaya dan departemen terkait 

yakni External Relations KPC dan Drill & Blasting KPC. Perundingan 

ini dilakukan di kantor desa Mukti Jaya setelah meninjau fakta di 

lapangan secara bersama-sama. Tim External Relations menemukan 

lahan tersebut jauh dari radius dampak blasting setelah dilakukan 

pengecekan dan pengukuran oleh departemen Drill & Blasting. Proses 

pengukuran tersebut disaksikan langsung oleh ketiga pihak.  Setelah 

diketahui ternyata komplain lahan dan tanaman yang rusak hanya 

digunakan sebagai alasan untuk meminta pembebasan lahan. Isu 

selanjutnya dilimpahkan ke departemen Land Management .  

 

 

Gambar 4.5 : pemberitaan mengenai isu dampak blasting di Desa Sepaso Selatan oleh 

pemerintah pada 15 April 2015. Sumber: Radar Sangatta 
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   (4.6)     (4.7)  

4.1.3. Pergerakan isu lingkungan 

Secara keseluruhan, isu blasting hanya mencapai tahap potential stage 

karena isu terkait blasting ini selalu berpotensi muncul selama aktivitas 

pembukaan lahan tambang berlangsung. Isu dampak blasting Jeverson Bolang 

dan Saripuddin dapat ditangani sebelum isu tersebut berkembang dan 

melibatkan pihak luar. Isu lingkungan di KPC baru terekspos sekitar tahun 

2014 dan 2015.  

“Kemudian yang sekitar duan tahun ini sekitar 2014,- 2015 itu yang 

sering muncul itu isu-isu lingkungan itu. Isu lingkungan itu yang 

pertama saya katakan tadi bahwa pencemaran air” (Mapi, wawancara , 

15 November 2016). 

Namun, isu pencemaran air di Sungai Bendili menjadi isu yang paling 

berkembang di tahun 2015. “Isu besarnya itu Bendili kalau yang lain konstan 

lah ya seperti blasting” (Lung, wawancara, 10 November 

Gambar 4.7 : Proses perundingan di kantor desa Mukti Jaya. Sumber: Dokumentasi internal External 

Relations KPC 

Gambar 4.6 : Proses pengecekan lahan dan pengukuran radius blasting oleh tim KPC 
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2016).Perkembangannya terbagi menjadi empat tahapan yaitu potential issue, 

emerging Issue, current and crisis issue, dan dormant issue. Isu pencemaran 

ini berjalan selama satu tahun penuh sejak isu muncul dalam skala kecil pada 

November 2014. Berikut issue life cycle yang peneliti himpun 

perkembangannya berdasarkan pemberitaan di media massa lokal dan 

informasi internal dari external relations: 
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BAGAN 4.2  

Issue Life Cycle Pencemaran Sungai Bendili 

Potential Issue  

 

- Isu lingkungan merupakan 

isu potensial yang telah 

dipetakan stakeholder KPC 

 

November 2014 

- BLH mendapat laporan 

masyarakat lalu menegur 

KPC 

- KPC memperbaiki kolam 

penampungan dan membuat 

tanggul 

Emerging Issue 

 

- Curah hujan masih tinggi, 

kebocoran terjadi 

 

12 Januari 2015 : BLH 

menutup/membekukan ijin  

pengoperasian pond yang outletnya 

mengeluarkan limbah (lumpur) ke 

Sungai Bendili atau Sungai Sangatta.  

13 Januari 2015 : Isu pencemaran 

Sungai Bendili muncul di media 

Kaltim Post, Tribun Kaltim, Radar 

Kutim. 

 14 Januari : Wacana BLH ingin 

memasukkan kasus ini ke ranah pidana 

16 Januari : KPC mengakui adanya 

kebocoran  

 

Current and Crisis Issue 

 

19 Feb 2015 : BLH Meminta ganti 

rugi dan sanksi administratif 

 

10 Juni 2015 : Opini masyarakat 

umum, LSM, dan pemerintah 

mencuat dan mendesak pemerintah 

untuk menyelesaikan isu. Dorongan 

LSM, JATAM agar BLH melakukan 

gugatan hukum pidana terkait dengan 

pencemaran lingkungan. 

5 Juni 2015 : KPC mendapatkan 

proper merah dari kementerian 

lingkungan hidup provinsi 

Dormant Issue 

 

KPC memilih penyelesaian masalah 

di luar proses hukum dengan 

melakukan pembayaran denda (hasil 

temuan dan ketentuan nominal dari 

BLH). Serta KPC menjalankan 

rekomendasi BLH untuk melakukan 

perbaikan pintu air PSS Pond.  

 

6 November 2015 : KPC membayar 

denda 11,39 milyar dan perbaikan 

pintu air PSS Pond yang outletnya 

menuju Sungai Bendili dan Sungai 

Sangatta. 

data diolah peneliti 

P 

R 

E 

S 

S 

U 

R 

E 

DEVELOPMENT 
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a. Potential Stage : Menurut Sustainbility Report KPC (2015) pemangku 

kepentingan sebenarnya telah memiliki peta isu maupun klasifikasi isu 

seperti di yang telah dipaparkan sebelumnya. Isu lingkungan masuk ke 

dalam label merah dan label biru yang memiliki potensi besar untuk 

memengaruhi operasional perusahaan. Selain itu, isu lingkungan akan 

selalu ada sepanjang operasional KPC masih berlangsung sehingga 

perusahaan seharusnya siaga dengan keadaan ini. Isu pengelolaan air 

maupun pencemaran air akan meningkat ketika musim hujan tiba. 

Seharusnya hal ini sudah diantisipasi oleh public relations perusahaan 

dalam hal ini External Relations. Selain itu, video pencemaran Sungai 

Bendili dibuat oleh wartawan dan disampaikan ke manajemen KPC. 

“Namun, ada ‘pengabaian’ dari isu ini sehingga sampai muncul ke media” 

(Lung, wawancara, 18 Oktober 2016). 

b. Emerging stage : Sesuai dengan kliping berita KPC, pada bulan 

November 2014, Sungai Sangatta ditemukan meningkat kekeruhannya 

Badan Lingkungan Hidup (BLH), pemerintah dalam hal ini Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan masyarakat memberikan 

opininya baik secara langsung melalui surat ke External Relations maupun 

melalui media massa.  
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   (4.8)     (4.9) 

 

 

Pada awal tahun 2015 isu ini menguat dan mencuat ke media akibat tidak 

adanya penanganan lebih lanjut sejak isu terdengar di bulan November 

2014. Curah hujan yang tinggi di bulan November membuat lumpur 

tambang masuk ke sungai, isu ini awalnya hanya beredar pada skala kecil 

dan internal saja.  

c. Current and crisis stage : dalam fase ini, eskalasi media meningkat, 

diskusi publik pun meningkat dan berbagai pihak menyampaikan opininya 

baik dari masyarakat umum, LSM, dan pemerintah dalam hal ini BLH 

seperti pada dokumentasi di bawah ini : 

 

Gambar 4.7 : Lumpur tambang KPC yang mencemari Sungai Bendili. Sumber : Kaltim Post 

& Radar Sangatta. 

 

Gambar 4.6 : Pemberitaan Kaltim Post penutupan Sungai Bendili akibat tercemar limbah dari 

tambang KPC. 
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  (4.10)     (4.11) 

 

 

Akibatnya, isu semakin terekspos dan diketahui oleh publik secara luas 

sehingga desakan untuk menyelesaikan isu ini datang dari berbagai pihak. 

Pemerintah mengajukan denda 10 Miliar akibat isu pencemaran Sungai 

Bendili oleh KPC. 

d. Dormant Stage: isu ini berakhir pada kerugian yang ditanggung oleh KPC 

namun perusahaan masih dapat mempertahankan operasional dan 

keberlangungannya. Siklus di atas menunjukkan bahwa isu pencemaran 

Sungai Bendili ini membuat KPC hampir menyentuh kondisi krisis. 

Gambar 4.9 : Diskusi publik dalam Kaltim Post mengenai wacana ganti rugi. 

Sumber : Tribun Kaltim dan Kaltim Post 

Gambar 4.8 : Berita mengenai tuntutan ganti rugi dan sanksi administratif oleh BLH 
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Namun, isu ini dapat terselesaikan meski dengan beberapa konsekuensi 

besar yang ditanggung oleh KPC.  

4.1.4. Manajemen isu oleh public relations PT Kaltim Prima Coal (KPC) 

4.1.4.1 Government relations dan external relations 

Government Relations dan External Relations secara bersama-

sama melakukan komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh 

masyarakat dan menerima laporan secara tertulis berupa surat, email, 

dan laporan lisan. Government Relations juga berkoordinasi dengan 

Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam isu-isu lingkungan tertentu 

untuk mengukur dampak isu lingkungan sebagai pihak ketiga.  

Pada tahap identifikasi yang meliputi pengumpulan informasi 

intelijen dan  apakah isu tersebut berpotensi menjadi masalah bagi 

organisasi. KPC memiliki cara dalam mengidentifikasi isu lingkungan 

melalui Community Feedback System (CFS) yakni cara menghimpun 

laporan dan isu lingkungan melalui surat, email, maupun laporan yang 

disampaikan secara lisan. Menurut Standart Operating Procedur 

(SOP) KPC, setiap informasi dan keluhan dimasukkan ke dalam 

dokumen CFS tersebut. Seperti laporan secara tertulis melalui surat 

pada isu dampak blasting di lahan milik Saripuddin pada tahun 2015 

berikut : 
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    (4.12) 

Gambar 4.10 : Laporan tertulis mengenai keluhan dampak blasting di lahan milik Saripuddin. Sumber : 

dokumentasi internal KPC. 

 

Meski semua bagian public relations KPC melaksanakan sistem CFS 

tersebut dalam mengidentifikasi isu namun laporan mengenai isu 

lingkungan selalu disampaikan ke seksi Government Relations  dan 

sub seksi External Relations. Kedua bagian ini juga secara khusus 

didokumentasikan dan disimpan oleh seksi Government Relations dan 

sub seksi External Relations. 

Seksi Government Relations merupakan bagian yang secara 

langsung menerima, menangani, dan menyelesaikan isu yang masuk. 

Seksi Government Relations membawahi sub seksi External Relations 

yang juga bertugas untuk turun lapang menyelesaikan isu.  
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Seksi Government Relations KPC dipimpin oleh seorang 

superintendent 1 sedangkan sub seksi External Relations dipimpin oleh 

supervisor2. Secara khusus, peran Government Relations terkait 

dengan legalitas hukum dan hubungan dengan pemerintah seperti yang 

disampaikan Dano Mapi,Superintendent Government Relations KPC 

berikut : 

“Fungsi government relations disini kita akan berkoordinasi 

dengan instansi pemerintah yang memang membidangi hal itu 

yaitu Badan Lingkungan Hidup” (BLH) (wawancara, 15 

November 2016). 

 

Sedangkan fungsi External Relations adalah berkomunikasi langsung 

dengan narasumber maupun aktor yang membawa isu lingkungan.  

Berdasarkan hasil wawancara  dan hasil catatan lapangan 

peneliti, External Relations dan Government Relations melakukan 

identifikasi isu dengan cara menjalin komunikasi dengan tokoh agama, 

adat dan tokoh masyarakat, LSM, aktivis, serta komunitas masyarakat 

yang berada di Ring 13 KPC” (Lung, wawancara, 10 November 2016). 

Superintendent Government Relations juga melakukan identifikasi isu 

lingkungan dengan melakukan koordinasi dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat contohnya tokoh adat Dayak, Panglima Rajawali 

                                                 
1 Salah satu jabatan yang memiliki pengawasan dan bertanggung jawab terhadap beberapa tempat, lembaga, atau 

organisasi (http://kamus-internasional.com, diakses 21 Januari 2016). 
2 seseorang yang menyelia atau yang mempunyai wewenang untuk memberi arahan (http://www.artikata.com, 

diakses 21 Januari 2016). 
3 Ring 1 berada di daerah Kutai Timur secara umum dan secara khusus berada di Kecamatan Rantaupulung, 

Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara, dan Kecamatan Sangatta Selatan (Lung, wawancara, 10 

November 2016) 

http://kamus-internasional.com/
http://www.artikata.com/


56 

 

 

 

yang menjadi penerima kuasa pada isu limbah genangan air di lahan 

milik Muhayang (catatan lapangan, 25 Oktober 2016). Koordinasi ini 

dilakukan agar mengetahui potensi isu apa saja yang sedang beredar di 

masyarakat. 

Komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat 

tersebut berupa pendekatan non formal seperti coffee morning dan 

formal seperti kunjungan tambang dan pertemuan rutin dengan tokoh 

agama dan masyarakat untuk mendalami isu yang dibawa oleh pihak-

pihak tertentu. Namun, saat ini komunikasi formal yang biasanya 

dilakukan secara reguler sudah jarang dilakukan, sesuai yang 

disampaikan oleh Felly Lung, Supervisor External Relations berikut : 

Kalau formalnya pertemuan toga tomas (tokoh agama & tokoh 

masyarakat) secara reguler kalau sekarang itu memang agak 

jarang dilakukan, lebih ke pendekatan personal (wawancara, 10 

November 2016). 

Pendekatan personal yang dimaksud adalah komunikasi yang dijalin 

selain di forum non formal seperti berbincang di warung makan. 

Adapula pendekatan yang dilakukan dengan kepala desa dan LSM, 

pendekatan tersebut dilakukan untuk menjaring informasi (Lung, 

wawancara, 10 November 2016). External Relations 

merekomendasikan penyampaian informasi tersebut secara tertulis 

berupa surat. 
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Selain itu pendekatan dan komunikasi juga dilakukan 

berdasarkan kedekatan suku atau kesamaan suku. Contohnya, 

komunikasi dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah Dayak, 

Banjar, Kutai dan Bugis yang merupakan suku mayoritas di Sangatta, 

Kabupaten Kutai Timur sehingga pendekatan ini bersifat lebih 

personal. Berikut pernyataan Mapi terkait dengan hal tersebut : 

Pemahaman kearifan lokal juga budaya, latar belakang budaya 

nah itu juga sangat penting untuk penanganan isu dan 

manajemen isu. Disini kan bukan homogen ya kita ini 

heterogen, multietnis (wawancara, 15 November 2016). 

Contohnya Abdul Jasmin yang merupakan Supervisor 

Government Relations dengan latar belakang Suku Bugis, Sulawesi 

Selatan sedangkan Felly Lung berlatar belakang Suku Dayak dan 

merupakan Ketua Ormas Aliansi Dayak Bersatu (ADB). Kedua orang 

ini bertugas menghimpun informasi isu lingkungan dari lingkup 

organisasi masyarakat (ormas) kedaerahan maupun tokoh-tokoh adat 

yang ada di Sangatta, Kutai Timur. 

Selain cara-cara di atas identifikasi isu juga dilakukan dengan 

cara menghimpun informasi dari departemen lain di KPC (Lung, 

wawancara, 10 November 2016). Misalnya departemen Community 

Empowerment (CE) yang bertugas melakukan pendekatan dan 

mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui 

pendekatan tersebut isu lingkungan juga bisa terdeteksi secara dini. 
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Informasi juga didapatkan dari laporan langsung masyarakat melalui 

laporan lisan, surat maupun email. “Laporan secara lisan pun kita 

terima tapi kita anjurkan selalu untuk membikin surat biasanya 

diketahui oleh RT atau desa” (Lung, wawancara, 10 November 2016). 

Pada tahap analisis isu lingkungan seksi Government Relations 

dan sub seksi External Relations memiliki pola yang sama dan secara 

bergantian serta bersama-sama menangani laporan isu lingkungan 

yang masuk. “Semua isu lari ke kita, karena kita bawahan semua isu 

aku yang tanganin cuma ada beberapa isu yang udah overload aku 

pass ke Pak Dano” (Lung, wawancara, 10 November 2016).  

Beberapa hal dari isu lingkungan yang dianalisis oleh 

Government Relations dan External Relations yakni prioritas isu, 

potensi dampak isu, aktor dan motif isu. Menurut Lung (wawancara, 

10 November 2016) potensi dampak tersebut bisa dibagi menjadi dua 

yaitu jika muncul isu karena  getaran blasting berpotensi berdampak 

langsung ke operasional tambang, berupa penyetopan, blokade dan 

lain-lain. Jika isu yang muncul adalah isu pencemaran air dampak 

terhadap operasional tidak datang secara langsung namun dampak 

berupa persepsi yang lebih meluas hingga berpotensi muncul di media 

massa. Selain itu, potensi dampak juga dilihat dari aktor yang 

membawa isu lingkungan seperti yang disampaikan Lung berikut : 
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“Kalau memperkirakan seberapa besar dampaknya itu 

tergantung  dari yang membawa isu itu siapa kalau yang 

membawa isu itu elemen-elemen LSM, masyarakat dan 

pemerintahnya padu tentu besar tapi kalau yang membawa isu 

masyarakatnya seperti Panglima kemaren itu kan kita bisa 

mengukur itu nggak mungkin besar. Itu sih kita melihatnya 

gitu dampaknya tergantung aktor yang membawa dan media 

apa yang dia sampaikan kalau dia medianya hanya personal 

kayak kemarin dan lain-lain berbeda lah” (wawancara, 10 

November 2016). 

Sebelumnya KPC memiliki sistem mapping actor. Sistem ini 

mendata pengaruh tokoh masyarakat atau aktor dibalik sebuah isu, 

latar belakang budaya, seberapa besar massa yang dimiliki hingga 

jabatan yang dimiliki. Sistem mapping actor mempermudah tim 

Government Relations dan External Relations untuk memperkirakan 

seberapa besar potensi isu, penanganannya, dan mempermudah 

pendekatan personal.  

Bagi KPC LSM memiliki peran penting dalam berkembangnya 

isu lingkungan karena perannya dalam menyebarkan isu cukup cepat 

dan sangat informatif (Mapi, 15 November 2016). Selaras dengan 

pernyataan Mapi, Lung (wawancara, 10 November 2016) juga 

mendata bahwa ada sekitar 586 LSM yang ditangani oleh KPC. LSM-

LSM tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena 

memiliki jaringan yang cukup solid dan pergerakan yang terkoordinasi 

dengan baik. Terbukti dengan isu pencemaran Sungai Bendili yang 
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dikawal oleh LSM berkembang hingga sampai ke proses hukum. 

Berikut pernyataan Lung :  

“LSM- LSM itu yang mendominasi kadang dalam setiap 

kegiatan komplain dan lain-lain. Bendili  kan yang menggiring 

WALHI. Itu WALHI yang paling keras yang mbak kasih liat 

saya itu kan si JATAM itu LSM nya, Jaringan Advokasi 

Tambang dia itu yang mengangkat isu itu yang mengawal isu 

itu untuk bisa masuk ke proses hukum” (wawancara, 10 

November 2016). 

 

Setelah memperkirakan dampak isu  lingkungan menurut 

dengan aktornya External Relations membagi prioritas isu menjadi 

dua yaitu skala prioritas dan skala persepsi. Isu lingkungan dengan 

skala prioritas berdampak langsung dengan keberlangsungan operasi 

seperti penghalangan atau penyetopan kegiatan produksi. Skala 

persepsi meliputi isu lingkungan yang terjadi ketika opini-opini publik 

muncul. Menurut Lung (wawancara,10 November 2016) penanganan 

isu dengan skala persepsi tidak harus secepat isu dengan skala 

prioritas. 

Meski skala persepsi tidak membutuhkan penanganan yang 

cepat dibandingkan isu dengan skala prioritas namun, pada 

kenyataannya isu lingkungan dengan skala persepsi pernah 

berkembang hingga merugikan perusahaan yaitu isu pencemaran 

Sungai Bendili. Prioritas dari isu ini adalah skala persepsi namun 

hanya ditindaklanjuti dengan perbaikan teknis Lama-kelamaan LSM, 
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pemerintah, masyarakat, dan media massa semakin mengonstruksi isu 

ini hingga berkembang dan menyebabkan kerugian bagi KPC.   

Government Relations dan External Relations juga 

berkoordinasi untuk menganalisis motif dari isu lingkungan. Hal ini 

perlu dianalisis karena tidak semua laporan publik mengenai isu 

lingkungan adalah murni isu lingkungan. Beberapa laporan isu 

menggunakan isu lingkungan agar lahan mereka yang masuk dalam 

PKP2B4 dibebaskan atau diganti rugi oleh KPC. Contoh pada tahun 

2015 yaitu isu dampak blasting di Kecamatan Rantaupulung yang 

dilaporkan oleh Sarippudin berupa rusaknya tanam tumbuh dan salah 

satu pondok di lahan tersebut. Setelah tim External Relations 

menganalisis dan mengecek ke lapangan ternyata lahan milik 

Sarippudin tersebut jauh dari radius blasting dan setelah dilakukan 

pendalaman isu Sarippudin menggunakan alasan dampak lingkungan 

sebagai cara agar lahan miliknya dibebaskan oleh KPC. Motif 

semacam ini bisa diantisipasi dengan melibatkan pihak ketiga yaitu 

pemerintah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan 

melakukan pendalaman isu seperti yang disampaikan Mapi berikut : 

“Itu yang saya yang bilang tadi, melibatkan orang-orang yang 

memang ahli di bidang itu dalam hal ini adalah  BLH (Badan 

Lingkungan Hidup) dan hal-hal terkait. Untuk memastikan 

                                                 
4 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah perjanjian antara perusahaan negara 

tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan 

tambang batu bara untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dalam Keppres (Salim 

(2005) dalam “Hukum Pertambangan di Indonesia”, hal. 225-227, PT Raja Grafindo Persada)  
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apakah isu lingkungan memang muncul memang benar dia dari 

tambang. Kita akan cek sama-sama supaya semua pihak 

melihat data di lapangan setelah itu memilahkannya nanti 

penyebabnya. Jadi disitu akan ketahuan bahwa isu ini memang 

benar akibat dari aktivitas atau bukan. Nah disitu kita tahu isu 

lingkungan itu sebagai perahu atau sebagai tameng tapi di 

belakangnya ada misi tertentu misalnya itu bisa 

ketahuan”(wawancara, 15 November 2016). 

 

Secara lebih teknis Lung (wawancara, 10 November 2016)  

menyampaikan bahwa pertama kali yang dilihat adalah justifikasi isu, 

menginformasikannya ke bagian operation apakah lokasi isu 

lingkungan tersebut benar-benar terdapat dampak lingkungan dari 

aktivitas tambang. Selanjutnya yaitu pemahaman aktor seperti apa 

latar belakangnya dan sejarah dari lahan yang dilaporkan jika ada 

sejarah bahwa lahan tersebut pernah diajukan untuk dibebaskan maka 

terdapat potensi isu lingkungan yang dilaporkan tidak murni isu 

lingkungan. 

Penanganan yang dimaksud oleh Lung peneliti rangkum 

menjadi alur analisis isu oleh Government Relations dan External 

Relations sesuai dengan catatan lapangan (1 November 2016), yaitu 

yang pertama isu diterima baik secara lisan maupun tulisan berupa 

surat, email, media sosial, dan media massa. Laporan ini akan 

dimasukkan dalam Community Feedback System (CFS). Selanjutnya 

melakukan koordinasi dengan tim teknis (operation), melakukan 

pendalaman isu melalui analisis aktor dan narasumber isu serta 
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mengukur potensi dampak dan skala isu dan melakukan pendekatan 

personal kepada pihak-pihak terkait. 

Setelah data didapatkan dan pendalaman isu dilakukan maka 

akan dilakukan pengecekan lapangan dengan tim teknis (operation), 

pemerintah yang dapat diwakili oleh BLH maupun kepala desa 

sebagai saksi, dan narasumber isu. Setelah fakta pengecekan lapangan 

didapatkan, tim KPC yang meliputi External Relations atau 

Government Relations dan tim teknis akan melakukan komunikasi  

dan menginterpretasikan data teknis kepada publik. Pada tahap ini 

akan diketahui motif dari munculnya isu lingkungan. Jika murni isu 

lingkungan KPC akan menawarkan solusi berupa perbaikan maupun 

ganti rugi. Jika ternyata isu lingkungan tersebut adalah isu 

pembebasan lahan, KPC akan melimpahkannya ke departemen Land 

Management serta membuat berita acara bahwa isu lingkungan 

tersebut tidak terbukti dan ditutup. Berita acara ditandatangani oleh 

KPC, pemerintah, dan pelapor isu.  

Biasanya setelah mendapatkan fakta di lapangan sub seksi 

External Relations memberikan laporan kronologi isu lingkungan 

yang sedang berjalan ke sub seksi Media Relations sebagai antisipasi 

ketika isu lingkungan naik ke media dan menjadi dasar klarifikasi. 

Selain itu, penanganan terhadap isu yang bukan bukan murni isu 

lingkungan juga masih bersifat situasional karena belum ada SOP 
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yang mengatur mengenai penanganan isu dalam keadaan tersebut. 

Selebihnya proses analisis isu lingkungan dijalankan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

Lain halnya ketika sebuah proyek dilakukan maka akan 

muncul potensi-potensi isu. External Relations membuat analisa 

risiko, isu apa yang akan muncul dan rencana penanganannya seperti 

apa disusun di dalam analisa risiko tersebut. Berikut penuturan Lung : 

“Jadi kita punya risk assessment  misalnya nih di 2017 kita 

akan membuka Pit Pelangi ini di daerah Rantaupulung, 

geografisnya bagaimana tokoh-tokohnya siapa nih, isu-isunya 

lalu di daerah situ apakah ada aliran-aliran sungai apakah ada 

rig atau anak-anak sungai itu yang kita pelajarin dulu. Nah 

setelah itu baru disitu kita bikin analisa risikonya” (wawancara, 

10 November 2016). 

Lanjut ke tahap perencanaan program yang merupakan langkah 

public relations untuk merespons isu berdasarkan keterbatasan dan 

sumber daya yang ada. Salah satunya melalui program-program public 

relations. Secara umum Government Relations dan External Relations 

tidak memiliki perencanaan program tertentu terhadap isu-isu 

lingkungan seperti pernyataan Lung berikut : 

“Kalau isu lingkungan itu lebih ke penanganan gitu ya jadi 

kalau misalnya program, nggak bisa kita program. Kita nggak 

tahu akan di komplain kapan dan lain-lain tapi kalau membikin 

sistem iya. Ya seperti tadi itu salah satunya workshop yang 

kemarin. Kedua adalah ketika komplain itu masuk penanganan 

kita seperti apa nah hal seperti itu yang harus berjalan” 

(wawancara, 10 November 2016). 
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Workshop Community Relations terkait koordinasi dan irisan 

peran masing-masing departemen di External Sustainability 

Departement  (ESD) dalam mengahadapi isu-isu di KPC. Workshop 

ini baru pertama kali dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 untuk 

menindaklanjuti dan mengeratkan koordinasi antar bagian di ESD dan 

untuk memitigasi isu sedini mungkin sebagai bentuk early warning 

yang dilakukan KPC.  Komunikator dari workshop ini yaitu sub seksi 

External Relations, sub seksi Media Relations, departemen Land 

Management, Bengalon Community Relations Departement (BCRD), 

departemen Project Managemet and Evaluation (PME), dan 

departemen Community Empowerment.  

Setelah melalui tahap perencanaan, program mulai 

dilaksanakan dan pelaksanaan program manajemen isu lingkungan ini 

membutuhkan koordinasi dan integrasi antar komponen di perusahaan. 

Integrasi antar sub seksi hingga departemen  di KPC baru dirumuskan 

pada bulan Oktober 2016 untuk pertama kalinya melalui Workshop 

Community Relations. Workshop diselenggarakan oleh External 

Relations dan diprakarsai oleh General Manager divisi External 

Affairs and Sustainable Development (ESD) dengan tujuan untuk 

menciptakan terobosan baru dalam memitigasi isu dan masalah 

sehingga lebih cepat diselesaikan. Tujuan lainnya yaitu 

menghancurkan ego sektoral sehingga koordinasi bisa terjalin lebih 
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baik dan laporan isu yang masuk bisa ditangani secara bersama-sama 

tidak sporadic (Lung, wawancara, 10 November 2016). 

Workshop ini diikuti oleh beberapa divisi yakni Project 

Management and Evaluation, Bengalon Community Relations 

Departement (BCRD), Community Empowerment, Land Management, 

sub seksi External Relations dan sub seksi Media Relations. Hasil 

akhir dari workshop ini diharapkan bisa membentuk SOP bersama 

selain itu menurut catatan lapangan (6 Oktober 2016) workshop 

Community Relations bertujuan untuk : 

1.Mendapatkan social license to operate maksudnya adalah 

mendapatkan lisensi, kepercayaan, pengakuan dari publik. 

2.Membangun reputasi baik 

3.Membangun sinergitas, kebersamaan, mengurangi ego 

sektoral, membuat sistem bersama yang andal, membuat 

penanganan konflik yang sistematis dan tidak sporadic 

sehingga konflik dan isu cepat selesai serta tidak mengeluarkan 

banyak biaya.  

4.Membentuk company image yang baik 

5.Semua departemen memiliki fungsi community relations agar 

bisa memitigasi isu 
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Melalui workshop tersebut beberapa permasalahan masing-

masing bagian di ESD KPC disampaikan untuk membentuk solusi 

bersama. Berikut data mengenai permasalahan setiap divisi dan sub 

seksi yang berpotensi menghambat tujuan di atas menurut catatan 

lapangan (6 Oktober 2016) : 

TABEL 4IV.1  

Permasalahan per Divisi dan Sub Seksi 

Departemen Permasalahan 

 

 

 

BCRD 

1. Komitmen terhadap pekerjaan (profesionalisme) 

2. Kurang koordinasi di internal terkait hal yang rutin (kurang 

meeting) 

3. Kurangnya perencanaan dan data (reaktif atau kurang 

preventif) : responsif terhadap isu, kalau punya data yang 

akurat action akan lebih preventif.  

 

 

 

PME 

1. Birokrasi (Procedure/SOP) : Lemah, tidak jelas, 

berubah/double standard 

2. Strategi penanganan/action : lemah, prioritas tidak jelas, 

komunikasi kurang 

3. Ego sektoral 

 

 

 

CE 

1. Inkonsistensi : komunikasi kurang, koordinasi lemah, 

momentum hilang, pendanaan terbatas 

2. Leadership kurang : tidak fokus dan ego sektoral 

3. Implementasi kurang maksimal : kurang follow up, kurang 

koordinasi (internally dan externally), kurang komunikasi, 

kurang PD 

 

 

 

 

1. Ketersediaan data dari dept/div. (data pendukung) kurang 

transparan : penyelesaian terhambat dan ingin memberikan 

info keluar tapi data kurang maka akan menjadi halangan 

dalam menyusun langkah komunikasi ke masyarakat. 

2. Birokrasi yang rumit sehingga menyebabkan kehilangan 
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ER 

momentum 

3. Leadership yang kurang tegas 

 

 

 

 

LM 

 

1. Leadership : inti dari organisasi/ pegang kendali, power, 

pelaksanaan, value 

2. Loyalitas/integritas : tidak menjadikan kepentingan 

perusahaan menjadi tujuan kerja 

3. Teamwork/sinergi : ego personal, section/dept/cuek/ tidak 

tanggung jawab 

Data diolah peneliti 

Berangkat dari permasalahan di atas, secara acak dibentuk kelompok 

dan merumuskan solusi seperti apa yang ideal bagi tim ESD KPC. Berikut 

solusi yang dirumuskan oleh masing-masing kelompok :  

 

TABEL 4.2 

 Rumusan Solusi pada Workshop Community Relations 

TEAM ACTION 

1 1. Improve perencanaan dan strategic action : GM & Manager 

follow up  

2. Leadership : training leadership value, pemberian tanggung 

jawab, kepercayaan dari atasan ke bawahan. Coaching leader 

kepada penerima tanggung jawab 

3. Birokrasi : pembuatan SOP yang mengatur proses yng lebih 

efisien dan memotong approval yang panjang. 

4. Teamwork : rapat koordinasi ESD rutin dan konsisten (updating 

issue, updatebasis data, satu suara) 
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5. Profesionalisme : peningkatan kapasitas SDM dan reward dan 

punishment 

6. Baseline data : rapat koordinasi lintas divisi/departemen  

2 1. Leadership : perlu training/pelatihan, kepercayaan, pemberian 

tugas khusus, rotasi/reposisi.  

2. Birokrasi : kebijakan dari PD/CEO secara jelas, update SOP, 

perbaikan system approval.  

3. Teamwork : intensive regular meeting/update issue (ESD Staff), 

reward/punishment, menunjuk PIC comrel masing-masing 

internal departemen. 

4. Profesionalisme : disiplin/ketegasan, kursus/update kemampua, 

komitmen terhadap job desk 

5. Baseline data : tools/instrument, harus ada SOP, PIC khusus 

database. 

3 1. Leadership : Pendelegasian tugas dan kewenangan yang jelas 

2. Birokrasi : Memberikan justifikasi yang jelas dan lengkap melalui 

penyederhanaan sistem 

3. Teamwork : Sharing antar departemen dan team building, 

pertemuan secara berkala  

4. Meningkatkan pemahaman values 

5. Database : Peningkatan kemampuan administratif dan melakukan 

survey terkait pengelolaan data 

4 1. Leadership : contoh tegas dari manager Supt & Spv, disiplin 

waktu semua level, pertemuan regular di unit kerja (section/div) 
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2. Birokrasi : review SOP di tingkat dept/div, improvement SOP 

dengan dept/div. Kunci target meningkatkan efektivitas 

waktu/proses. 

3. Teamwork : meeting regular tingkat section/dept. membahas isu 

comrel minimal 1 kali sebulan 

4. Profesionalisme : penerapan, pengawasan kinerja berdasarkan 

rencana kerja dan penerapan mekanisme reward dan punishment 

yang konsisten 

5. Baseline data : penerapan terjadinya update terbaru dari situasi 

potensi dampak dari operasional. Contoh : data yang jujur dari 

pencemaran atau dampak lainnya. 

5 1. Perlu peningkatan leadership semua level : internal training, job 

khusus (diberikan project tertentu, menjadi pimpinan project). 

Monev terhadap job desk yang ditugaskan 

2. Birokrasi : review SOP disesuaikan dengan keperluan 

departemen. Review internal birokrasi terhadap panjangnya 

birokrasi, lintas departemen atau divisi 

3. Teamwork : melakukan division gathering dengan tema team 

building, membuat pilot project bersama antar 

section/departemen. Melakukan peretemuan regular terkait 

comrel ESD untuk menyampaikan isu terkini. 

4. Profesionalisme : implementasi terhadap value talk, lebih kepada 

bukti nyata dan sosialisasi job desk dari atasan ke bawahan. 

5. Baseline data : pengembangan database depertemen terkait isu, 
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actor, kelembagaan dan potensi.  

Data diolah peneliti 

Terdapat lima poin solusi yakni leadership, birokrasi, 

teamwork, profesionalisme, dan baseline data. Kelima poin ini 

nantinya akan dijadikan rumusan SOP bersama yang lebih 

terintegrasi. Meski koordinasi antar divisi telah dirumuskan 

seperti di atas namun koordinasi internal antar sub seksi masih 

dilakukan secara kondisional seperti yang disampaikan Lung 

berikut : 

“Koordinasinya kayak meeting comrel kemarin. Jadi kalau 

ditanya bagaimana koordinasi kami dengan subseksi lainnya ya 

ketika isu ini sudah naik ke media dan yang membawa isu ini 

wartawan saya akan laporkan ke Pak Sil (media relations) saya 

bawa meeting” (wawancara, 10 November 2016). 

 

Hal tersebut dilakukan secara kondisional karena menurut 

Lung (wawancara, 10 November 2016) tidak ada kesulitan dalam 

koordinasi hanya saja tantangannya adalah harus mengambil 

keputusan dengan cepat sehingga tidak kehilangan momentum dan 

terkadang pimpinan tidak berada di tempat. Selaras dengan Lung, 

koordinasi internal menurut Mapi (wawancara, 15 November 2016) 

juga tidak mengalami kesulitan karena antar seksi bisa saling bertukar 

staf.  
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Setelah program manajemen isu dilaksanakan diperlukan 

adanya evaluasi namun tidak ada riset khusus untuk mengukur 

keberhasilan sebuah program manajemen isu di seksi Government 

Relations dan sub seksi lainnya yakni External Relations, Media 

Relations, dan Guest Relations. Penanganan isu dinilai berhasil ketika 

sudah sesuai dengan Standart Operation Procedur (SOP) yakni  

kesepakatan antara kedua belah pihak dengan penandatanganan berita 

acara, berikut penuturan Lung : 

“Dari CFS dijelaskan berapa banyak kasus itu muncul, berapa 

cepat kita menyelesaikannya. Dari report CFS, isu itu masuk 

sampai close berita acara itu kan bisa dilihat” (wawancara, 10 

November 2016). 

Berikut tahapan manajemen isu lingkungan oleh Government 

Relations dan External Relations :  

 

4.1.4.2 Media relations 

Identifikasi isu juga dilakukan oleh sub seksi Media Relations, 

sub seksi ini dibawahi oleh seksi Public Communication bersama 

dengan sub seksi Guest Relations. Sub seksi Media Rrelations 

melakukan identifikasi isu lingkungan dengan cara monitoring isu. 

Berikut pernyataan Supervisor Media Relations, Silvester Pantur : 

“Standar pekerjaan kita terutama untuk media relations yang 

paling pertama adalah kita melakukan monitoring semua isu 

yang secara langsung menyebut kata "KPC" atau Kaltim Prima 

Coal.  Penyebutan secara langsung itu dalam berita baik itu 

media cetak, online dan juga media sosial, televisi dan radio itu 
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kami analisa yang kita sebut media monitoring” (wawancara, 2 

Novermber 2016).  

 

Secara internal sub seksi Media Relations juga bekerja sama 

dengan sub seksi External Relations untuk mengidentifikasi isu. Kerja 

sama ini dilakukan untuk mencegah isu semakin membesar melalui 

media massa. Contohnya ketika laporan mengenai isu banjir di lahan 

masyarakat maka External Relations akan menginformasikan isu 

tersebut sebagai antisipasi berkembangnya isu di media massa.  

Selain itu, sub seksi Media Relations juga memanfaatkan 

coffee morning dengan para wartawan sebagai cara dalam 

mengidentifikasi isu secara dini. Coffee morning merupakan forum 

non formal yang diadakan oleh Media Relations sebagai cara untuk 

mengidentifikasi isu lingkungan melalui wartawan. Coffee morning ini 

juga dijadikan media klarifikasi terhadap informasi yang beredar di 

kalangan wartawan mengenai sebuah isu khususnya isu lingkungan 

dan menjaring masukan dari wartawan. Bentuk dari coffee morning 

dapat divariasikan menjadi kunjungan ke kantor redaksi untuk 

meminta masukan dari wartawan. Namun menurut Pantur (wawancara, 

2 November 2016) pada umumnya wartawan tidak banyak tahu hanya 

mengetahui isu-isu umum dan berulangsaja seperti isu air dan debu 

.Tak hanya melalui media coffee morning saja sub seksi 

Media Relations juga memanfaatkan media sosial Facebook untuk 
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menghimpun isu dan berkomunikasi dengan publiknya. Supervisor 

Media Relations sendiri yang menjadi admin akun Facebook resmi 

KPC. Tugasnya berupa memperbaharui informasi dan mengunggah 

kegiatan serta program KPC dan melakukan komunikasi interaktif 

dengan para netizen. Berikut hasil tangkapan layar akun Facebook 

resmi milik KPC. 

 

   (4.13)      (4.14) 

 

Akun tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi 

interaktif KPC dengan publiknya. Baik apresiasi, pertanyaan, isu 

maupun keluhan yang disampaikan sebisa mungkin ditanggapi oleh 

pihak KPC. Ketika komplain dilayangkan seperti gambar di atas, 

Supervisor Media Relations selaku admin dari akun resmi KPC 

Gambar 4.12 : KPC menanggapi komplain netizen di kolom komentar Sumber: 

https://www.facebook.com/kaltimprimacoal/ 

Gambar 4.11 : Beranda akun Facebook resmi milik KPC  sebagai media komunikasi dengan publik  
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langsung menyebutkan karyawan yang bertugas dan bertanggung 

jawab terhadap isu tersebut untuk menindaklanjuti keluhan dan isu 

yang disampaikan. Berikut percakapan di kolom komentar Facebook 

resmi KPC : 

Alfianz Ajja : lihat desa Keraitan yang terisolasi 

tambang Pit A dan Pit B lah… 

bagaimana perkembangannya. Udah 

sampai dimana ? nanti saya upload foto 

yang sebenarnya baru tau rasa kalian 

Alfianz Ajja : salah satu program PT KPC yang gagal 

total membina desa adalah Desa 

Keraitan. Resettlement kampung budaya 

itu gagal total….mau bukti….turun aja 

ke lapangan… kalau saya yang update 

salah lagi…nanti dikira berita bohong 

PT Kaltim Prima Coal : Denny Riezki Pratama mungkin bisa 

menjelaskan deskripsi Bapak Alfianz 

ini. 

 

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada SOP (Sub Seksi 

External Relations) yang jelas mengenai komunikasi di media sosial 

dan koordinasi antar bagian dalam mengelola isu di media sosial. 

Admin akun Facebook tersebut merupakan juru bicara di media sosial 

seharusnya informasi hanya disampaikan melalui satu orang untuk 

menjaga ‘satu suara’ dan menghindari timbulnya potensi isu lain. 

Meski orang yang disebut tersebut merupakan karyawan yang 

(Netizen) 

(Netizen) 
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bertanggung jawab dalam sebuah isu namun belum terlihat koordinasi 

dalam menjawab keluhan di media sosial. 

Peneliti juga mendapati perbedaan pernyataan dalam proses 

identifikasi isu khususnya pada saat isu pencemaran Sungai Bendili 

yang muncul pada tahun 2015. Lung, Supervisor External Relations 

(catatan lapangan, 18 Oktober 2016) mengatakan bahwa isu 

pencemaran Sungai Bendili pertama kali diketahui melalui rekaman 

video Sungai Bendili tercemar lumpur tambang yang diambil oleh 

wartawan dan BLH yang dikirimkan ke KPC. Namun, sejak video itu 

diterima bulan November 2014 pihak KPC tidak menindaklanjuti 

hingga isu ini muncul di media pada awal tahun 2015. Isu pencemaran 

Sungai Bendili tersebut hanya ditindaklanjuti secara teknis yakni 

dengan memperbaiki tanggul yang bocor. Sedangkan Supervisor 

Media Relation,Pantur mengatakan bahwa video tersebut tidak sampai 

ke KPC, berikut wawancara yang peneliti kutip : 

“Nggak, nggak ada, nggak sampai ke kita. Andai kata itu kita 

tau ya kita sejak awal melakukan klarifikasi, tapikan karena itu 

tidak ada koordinasi ke kita ke kita dan itu murni mereka 

menyusuri itu atas ajakan BLH, undangan BLH jadi memang 

itu luput dari pantauan kita” (wawancara, 2 November 2016). 

Peneliti menemukan bahwa kurangnya koordinasi dan 

perbedaan persepsi serta prediksi terhadap isu lingkungan khususnya 

isu pencemaran Sungai Bendili pada tahap identifikasi isu 

menyebabkan isu ini semakin berkembang. Selain itu, integrasi antar 
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sub seksi yang masih kurang terlihat dari perbedaan pernyataan 

tersebut dan ketiadaan SOP yang mengatur koordinasi antar sub seksi 

dalam proses manajemen isu.  

Pada tahap analisis isu sub seksi Media Relations juga turut 

andil. Sub seksi Media Relations membuat analisis berdasarkan 

kliping media massa yang dikumpulkan setiap harinya dan dilaporkan 

ke Executive Committee setiap bulannya. 

“Kita analisis jadi berita itu berapa yang positif dan berapa 

yang negatif berapa yang netral. kalau yang negatif itu isu 

lingkungan berapa banyak. Nah, khusus untuk berita negatif 

kita biasa membuat hipotesis dari isi berita, konten berita itu 

misalnya bentuknya adalah reportase kemudian dia isinya 

negatif berarti kita asumsikan bahwa si jurnalis punya persepsi 

yang negatif terhadap isu itu” (wawancara, 2 November 2016). 

Namun, peneliti menemukan ketidakcocokan data analisis media 

dimana berita dengan nada negatif diinput netral pada laporan analisis 

media KPC. Peneliti tidak mengetahui alasan khusus mengapa hal 

tersebut dilakukan oleh sub seksi Media Relations.Berikut perbedaan 

data analisis  media dengan berita yang dimuat di media cetak : 
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   (4.15) 

 

Salah satu pernyataan dalam berita yang berjudul “Denda 

Pencemaran Dikembalikan 2017” menyatakan bahwa “denda PT KPC 

sebesar Rp 11,39 miliar berasal  dari denda kesalahan perusahaan 

batubara dalam pencemaran Sungai Bendili”(Tribun Kaltim, 5 

November 2015). Pernyataan tersebut bernada negatif karena secara 

langsung menyebutkan KPC sebagai pelaku pencemaran Sungai 

Bendili. Namun, di dalam analisis media dicantumkan bahwa nada 

berita tersebut netral. 

Sub seksi Media Relations juga membuat analisis strength, 

weakness, opportunity, dan threat (SWOT). Berikut analisis SWOT 

Gambar 4.13 : perbandingan analisis isu dan pernyataan di berita. Sumber : dokumen internal sub 

seksi Media Relations 
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yang telah disusun oleh sub seksi Media Relations yang dimuat dalam 

Rencana Strategis KPC periode 2013-2017. 

TABEL 4.3  

Analisis SWOT Media Relations 

 

 

Strength 

1. Memiliki staf yang sesuai dengan bidang tugas dalam mengubah persepsi negatif 

masyarakat terkait operasional tambang. 

2. Memiliki jaringan ke media lokal dan nasional, tokoh masyarakat, serta LSM 

yang menjadi narasumber media. 

3. Memiliki media internal sebagai sarana menyampaian informasi dan media 

komunikasi antar karyawan dan masyarakat. 

4. Dukungan financial cukup memadai untuk program peningkatan citra 

perusahaan melalui media masa, event pameran, spanduk, iklan, billboard, 

program kerjasama, dll. 

5. Keberadaan KPC sebagai perusahaan besar, masih dibutuhkan oleh masyarakat 

dan pemerintah. 

6. Karyawan berasal dari beragam latar belakang ilmu. 

 

 

 

 

 

Weakness 

1. Otoritas staf media terbatas untuk melakukan counter opinion dan kebijakan one 

gate policy . 

2. Regulasi pembuatan media menjadi mudah sehingga muncul banyak media 

alternatif. 

3. Perlengkapan pendukung kerja di PC kurang memadai. 

4. Kurang koordinasi antara spoke person, induk perusahaan dan 

pemilik/penanggung jawab kegiatan operasional tambang.  

5. Distribusi media internal kurang menjangkau pembaca lebih luas. 

6. Aksi korporasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang didorong oleh KPC 

sebagai perusahaan yang kredibel, akuntabel dan bertanggung jawab.  

7. Loyalitas karyawan masih rendah sehingga tidak bisa menjadi PR bagi 

perusahaan.  

8. KPC satu-satunya perusahaan terbesar di Kutai Timur sehingga menjadi 

tumpuan harapan bagi masyarakat. 

9. Sistem tambang terbuka yang secara kasat mata bisa dilihat bentuk kerusahan 
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lingkungannya.  

10. Menguatnya isu global warming yang disusul dengan penguatan kelembagaan 

NGO yang secara intens mengkampanyekan anti energi berbahan bakar fosil, 

terutama batubara.  

 

Opportunities 

1. Pengetahuan wartawan dan LSM lokal tentang KPC (tambang) masih terbatas, 

sehingga isu yang dikritisi mudah dipatahkan. 

2. Halaman koran, TV dan radio bisa dikontrak, sehingga bisa meredam munculnya 

isu negatif. 

3. Wartawan dan narasumber media (LSM), bisa menjadi mitra perusahaan. 

 

Threats 

1. Pengetahuan wartawan dan LSM lokal tentang KPC (tambang) masih terbatas, 

sehingga berpotensi mengkritisi isu dan penyampaian data yang kurang akurat.  

2. KPC tidak mampu meng-counter statement negatif pemerintah, DPRD dan tokoh 

yang berpengaruh. 

3. Media bisa dikendalikan oleh kelompok kepentingan. 

4. Masyarakat mudah diprovokasi dan dikendalikan oleh kelompok kepentingan.  

5. Nara sumber (LSM, pejabat dan lainya) mudah dikendalikan oleh media. 

 

Sumber : Rencana Strategis KPC periode 2013 – 2017 (2013). 

Analisis SWOT di atas menjadi dasar untuk menyusun 

program-program media relations salah satunya program advertorial di 

media massa yang memanfaatkan kesempatan bahwa halaman koran, 

TV, dan radio bisa dikontrak. Selain itu program berupa dialog 

konstruktif yang dilakukan karena ancaman berupa pengetahuan 

publik mengenai KPC masih terbatas.  

Selanjutnya perencanaa program yang dilakukan oleh sub 

seksi Media Relations. Rencana program disusun sesuai dengan hasil 

rencana strategis KPC dan analisis SWOT yang telah peneliti 

paparkan sebelumnya.Program- program tersebut disusun hingga 
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tahun 2017 oleh sub seksi Media Relations. Menurut Pantur 

(wawancara, 2 November 2016) rincian program sub seksi Media 

Relations yang pertama yaitu media relations berupa kunjungan 

redaksi di Sangatta, Samarinda, dan Balikpapan. Selain itu, media 

gathering, pelatihan jurnalistik, dan studi banding ke perusahaan lain 

untuk melihat seperti apa praktik media relations mereka. Kedua yaitu 

publikasi yang dilakukan melalui Kabar Kutim di  Radio Gema Wana 

Prima (GWP) yang setiap harinya menyiarkan kabar tentang KPC 

sebanyak dua kali yakni pagi dan sore hari. Rencana advertorial di 

media online KlikSangatta, Media Kutim, dan Suara Kutim serta 

advertorial di media cetak Kaltim Post dan Tribun Kaltim. Adapula 

ucapan-ucapan untuk peringatan atau event tertentu di media cetak dan 

berupa spanduk serta baliho. Ketiga yakni komunikasi dan sosialisasi 

yaitu menjalin komunikasi dengan publik melalui Fanpage Facebook 

dan yang terakhir yaitu Branding yang berupa partisipasi pada Expo 

Kutim, Expo Kutim, ajang Corporate Social Responsibility (CSR) 

Awards, pembuatan video-video CSR.  

Pantur (wawancara, 2 November 2016) juga menyampaikan 

media yang digunakan oleh Media Relations untuk menginformasikan 

program-program yaitu berupa release, unggahan Facebook dan 

komunikasi secara langsung.  Selanjutnya sub seksi Media Relations 

mengampanyekan good mining practice dan good corporate 



82 

 

 

 

governance yang digalakan oleh KPC dalam mengelola isu 

lingkungan. Berikut pernyataan Pantur : 

“Mempublikasi kegiatan perusahaan yang dapat memberikan 

citra positif, melakukan sosialisasi dan publikasi good mining 

practice, sosialiasi program dalam rangka penyamaan persepsi 

dan pemahaman terhadap CSR dan good corporate governance 

mendorong secara aktif memberikan pemangku kepentingan, 

jadi kita mendorong agar masyarakat lebih banyak 

bertestimoni di berita-berita kita” (2 November 2016). 

Kesulitan lebih dialami oleh Media Relations dalam 

berkoordinasi dengan divisi lain bukan koordinasi antar sub  berikut 

yang disampaikan Pantur : 

“Banyak, kesulitan yang pertama itu adalah manejemen KPC 

itu kecenderangnya itu tidak mau berpolemik di media. Tapi 

yang jadi masalah adalah menejemen tidak mau 

mengklarifikasi berita ini karena menurut dia itu memicu 

sahut-sahutan di media. Sementara dari sisi media, berita ini 

sudah rilis di publik kan asumsinya bahwa semua orang tahu, 

dan harus di klarifikasi dan menejemen itu cenderung 

"yasudahlah nggak usah diklarifikasi". Yang penting 

wartawannya tau aja bahwa seperti ini keadaan sebenarnya. Itu 

tantangan kita, ada semacam keengganan untuk berpolemik lah 

“ (wawancara, 2 November 2016).  

 

4.1.4.3 Guest Relations  

Terakhir adalah identifikasi isu lingkungan yang dilakukan 

oleh sub seksi Guest Relations. Sub seksi ini tidak secara langsung 

menangani isu lingkungan dalam proses manajemen isu karena inti 

pekerjaan mereka adalah melayani tamu dan stakeholder. Namun, 
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Guest Relations memiliki peran pendukung dalam proses manajemen 

isu menurut Muhammad Ramadhan, Officer Guest Relations 

(wawancara. 27 Oktober 2016) Guest Relations membantu proses 

identifikasi isu lingkungan melalui obrolan non formal dengann 

stakeholder yang sedang berkunjung ke KPC dan informasi tersebut 

nantinya disampaikan kepada External Relations dan departemen 

teknis. 

Tahap analisis isu selanjutnya juga didukung oleh sub seksi 

Guest Relations meski sub seksi Guest Relations tidak memiliki tugas 

dan peran dalam menganalisis isu. Guest Relations mendukung 

departemen lain untuk mengelola dan menyelesaikan isu lingkungan. 

Misalnya saat sub seksi External Relations harus turun ke lapangan 

bersama dengan beberapa masyarakat maka Guest Relations akan 

mempermudah akses untuk masuk ke area tambang dengan 

menyiapkan kartu pengunjung, personal protective equipment (PPE) 

(Ramadhan, wawancara, 27 Oktober 2016). 

Isu lingkungan perlu dianalisis dan ditangani secara cepat hal 

tersebut membuat Guest Relations mengkategorikan tamu berdasarkan 

urgensi dan kepentingan mereka sehingga bisa mempercepat dan 

mempermudah proses penyelesaian isu lingkungan seperti yang 

dipaparkan Ramadhan berikut : 
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”Dari awal sebelum tamu datang mereka mengirimkan surat. 

Urgensi paling tinggi adalah tamu dari dinas pertambangan 

atau ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), 

perijinan, accident, itu biasanya kita prioritaskan dan kita lebih 

mudahkan dalam kemungkinan mendapatkan airborn 

istilahnya kita lebih hati – hati karena masuk ke kategori VIP” 

(wawancara, 27 Oktober 2016). 

Selain itu KPC memiliki semboyan More than Mining, 

maksudnya adalah mengedukasi publik mengenai pemanfaatan 

kembali lahan pasca tambang. Kampanye ini kerap disampaikan 

melalui program mining tour yang dilakukan oleh sub seksi Guest 

Relations (Ramadhan, wawancara, 27 Oktober 2016). Kampanye 

More than Mining disampaikan dalam program mining tour dengan 

tujuan memperlihatkan lahan pasca tambang yang dapat dikelola 

kembali oleh KPC menjadi Peternakan Sapi Terpadu (PESAT) dan 

objek wisata Telaga Batu Arang  (TBA) yang nantinya dapat 

bermanfaat setelah tambang tidak lagi beroperasi.  

Pada tahap perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi 

sub seksi Guest Relations hanya memberikan dukungan kondisional 

kepada seksi dan sub seksi lainnya yang menjalankan manajemen isu.  

4.2. Pembahasan  

4.2.1. Konstruksi public relations PT Kaltim Prima Coal terhadap isu 

lingkungan dan public relations  

Pada proses manajemen isu lingkungan masing-masing bagian public 

relations di KPC memiliki konstruksi masing-masing terhadap isu lingkungan 
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dan dipengaruhi konstruksi posisi mereka sebagai public relations. Proses 

manajemen isu lingkungan digunakan untuk membangun reputasi baik bagi 

perusahaan khususnya bagi KPC yang pada tahun 2021 akan habis masa 

kontrak karyanya dan harus menunggu pertimbangan pemerintah apakah akan 

diperpanjang atau tidak. Salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan 

operasional KPC di masa yang akan datang adalah lisensi sosial dari 

masyarakat.  

Masing – masing bagian public relations KPC memiliki konstruksi 

terhadap isu lingkungan karena sejalan dengan Dutton & Dukerich (1991) 

dalam Heugens (2001) yang menekankan bahwa isu ada ketika terdapat 

kejadian atau perkembangan yang secara kolektif diingat dan dilabeli oleh 

anggota di perusahaan hal ini mendefinisikan bahwa isu merupakan 

konstruksi sosial. Isu lingkungan di KPC merupakan isu yang berulang sesuai 

dengan musim di Indonesia yakni musim hujan dan musim kemarau. 

Contohnya pada musim hujan muncul isu pencemaran Sungai Bendili. 

Peneliti telah menyusun konstruksi isu lingkungan oleh masing-masing bagian 

public relations KPC dalam tabel berikut : 

 

TABEL 4.4  

Konstruksi public relations terhadap isu lingkungan 

No. Informan Konstruksi Isu Lingkungan 

1. Dano Mapi, 

Superintendent Seksi 

Government Relations 

a. Isu lingkungan dapat harus dimanajemen melalui 

perijinan dan hubungan dengan pemerintah. 

b. Isu lingkungan merupakan prioritas utama dan 

penting untuk dikelola karena secara kasat mata 
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aktivitas tambang merupakan proses yang 

destruktif (merusak). 

c. Pola isu lingkungan berulang sesuai musim 

2. Felly Lung, Supervisor 

Sub Seksi External 

Relations  

a. Isu lingkungan yang paling berpotensi menjadi 

besar yaitu isu lingkungan yang dibawa oleh media 

dan pemerintah. 

b. Penyelesaiannya harus memiliki target 

c. Dinilai penting karena berdampak bagi operasional 

dan persepsi publik. 

d. Pola isu lingkungan berulang sesuai musim 

3. Muhammad Ramadhan, 

Officer Sub Seksi Guest 

Relations 

a. Hanya mendukung proses manajemen isu 

lingkungan. 

4. Silvester Pantur, 

Supervisor Sub Seksi 

Media Relations 

a. Isu lingkungan yang muncul merupakan persepsi 

wartawan dan publik. 

b. Dampak isu lingkungan harus dipertimbangkan. 

c. Pola isu lingkungan berulang sesuai musim. 

Data diolah peneliti 

Konstruksi public relations KPC terhadap isu lingkungan berbeda-

beda sesuai dengan bagian kerja masing-masing. Seksi Government Relations 

melihat bahwa isu lingkungan dapat dikelola melalui hubungan dengan 

pemerintah, sub seksi External Relations memiliki konstruksi bahwa isu 

lingkungan yang dibawa oleh pemerintah dan media lebih besar dampaknya. 

Sedangkan sub seksi Media Relations melihat bahwa isu lingkungan dapat 

dikelola melalui hubungan dengan media massa. Sub seksi Guest Relations 

memiliki konstruksi bahwa dalam mengelola isu lingkungan mereka hanya 

cukup menjadi tim pendukung bagi ketiga bagian public relations tersebut.  

Isu lingkungan dikonstruksikan oleh public relations KPC sebagai hal 

yang penting dan memiliki dampak bagi perusahaan sehingga public relations 

KPC perlu memposisikan diri dalam mengelola isu lingkungan. Contohnya 
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adalah dampak isu lingkungan yang harus dipertimbangkan maka public 

relations akan memberikan data yang transparan jika tidak maka akan muncul 

isu-isu yang lain dan dampak dari isu lingkungan akan bertambah luas. 

Berikut ini konstruksi posisi public relations KPC terhadap isu lingkungan : 

TABEL 4IV.5  

Konstruksi Public Relations KPC terhadap Public Relations 

No. Informan Konstruksi Posisi PR 

1.  Dano Mapi, 

Superintendent Seksi 

Government Relations 

a. Sebagai penyambung lidah antara perusahaan 

dan publik. 

b. Menjalankan one gate policy 

c. Berada di tengah-tengah, tidak berat sebelah dan 

dapat beradaptasi dengan berbagai publik. 

2. Felly Lung, Supervisor 

Sub Seksi External 

Relations 

a. Bicara sesuai data pengelolaan lingkungan KPC 

b. Menyampaikan keluhan masyarakat ke internal 

KPC dan menyampaikan data lingkungan dengan 

sederhana 

c. Informasi berimbang 

3. Muhammad Ramadhan, 

Officer Sub Seksi Guest 

Relations 

a. Memberikan informasi berimbang dan sesuai 

dengan yang dilakukan 

4. Silvester Pantur, 

Supervisor  

a. Harus netral, transparan, dan jujur serta tidak 

menutup-nutupi dampak dari isu lingkungan 

yang merugikan 

Data diolah peneliti 

Public relations KPC memiliki konstruksi bahwa public relations 

harus memberikan data yang berimbang, jujur dan sesuai dengan yang 

dilakukan oleh KPC. Namun pada faktanya terdapat ketidaksesuaian antara 

realita dan data yang dipublikasikan oleh KPC. Ketidaksesuaian tersebut 

terdapat pada perbedaan informasi yang dicantumkan di dalam Laporan 

Keberlanjutan KPC. Ketidaksesuaian tersebut terjadi pada tahun 2015 saat 
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KPC mendapatkan proper merah dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur. 

Hal ini dimuat dalam media cetak Kaltim Post dengan judul “Kartu Merah 

Raksasa Batu Bara”(Kaltim Post, 2015) dan Tribun Kaltim dengan judul “Dua 

Tambang Maut Raih Proper Hitam” (Tribun Kaltim, 2015). Namun pada 

Laporan Keberlanjutan KPC tertulis bahwa pada tahun 2015 KPC 

mendapatkan proper hijau yakni satu tingkat lebih baik dibandingkan proper 

merah. Berikut tabel yang peneliti ambil dari Laporan Keberlanjutan KPC 

tahun 2015 : 

 

     (4.16) 

Laporan tersebut biasanya diberikan kepada stakeholder contohnya 

pembeli batu bara dan visitor agar mereka mengetahui bagaimana kinerja dan 

tanggung jawab lingkungan KPC. Salah satu pertimbangan mereka untuk 

Gambar 4.14 : Tabel pencapaian Proper oleh KPC pada Laporan Keberlanjutan KPC tahun 2015. Sumber : 

Sustainability Report KPC 2015 
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membeli batu bara KPC adalah performa lingkungan KPC yang baik seperti 

yang disampaikan Ramadhan berikut :  

“Setiap visitor terutama kita nerima visitor atau tamu yang dari buyer 

pasti dia nanyain performance kita terhadap reklamasi trus CSR-nya 

kita gimana dan itu berpengaruh, soalnya istilah mereka itu do 

diligent.  Jadi, mereka selain membeli batubara juga mereka ingin tahu 

batubara ini didapatkan dengan cara yang baik ga sih, dengan cara 

yang bersih ga ” (wawancara, 27 Oktober 2016). 

Selain itu ketidaksesuaian juga terdapat pada laporan analisis media yang 

disusun oleh Sub Seksi Media Relations. Sub Seksi Media Relations 

mencantumkan nada berita “netral” padahal berita tersebut bernada negatif. 

Berikut ketidaksesuaian yang terdapat pada laporan analisis media : 

 

 

KPC menghindari publikasi yang negatif untuk membangun reputasi 

yang baik untuk mendapatkan lisensi sosial agar mendapatkan ijin 

melanjutkan operasinya pasca habisnya masa kontrak karya pada tahun 2021. 

Gambar 4.15 : Ketidaksesuaian pada analisis media KPC. Sumber: Media Relations KPC 
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Lisensi sosial bagi perusahaan memang suatu hal yang penting karena 

“perusahaan yang memiliki kepatuhan dan catatan kinerja yang buruk dan 

reputasi yang mengabaikan kekhawatiran masyarakat akan menghadapi 

tantangan yang jauh lebih besar dalam membangun kepercayaan dan modal 

sosial yang diperlukan untuk mencapai lisensi sosial” (Yates & Horvath, 

2013). Reputasi dan catatan kerja yang baik diperlukan dalam meraih lisensi 

sosial dan reputasi baik bisa didapatkan salah satunya melalui proses 

manajemen isu khususnya terhadap isu lingkungan. Proses manajemen isu 

lingkungan telah dilakukan oleh KPC untuk mendapatkan lisensi sosial sesuai 

pernyataan Dano Mapi, Superintendent Government Relations berikut : 

“Jadi peran eksternal dalam hal ini ya supaya bisa mendapat restu atau 

social license itu dari segi segi perijinan, legalitas segala macam itu 

harus memenuhi syarat, dari segi isu-isu lingkungan isu sosial yang 

lain juga harus bisa kita tangani dengan baik”(wawancara, 15 

November 2016). 

Setiap catatan kerja dan segala hal yang dilakukan oleh KPC 

dilaporkan dan disusun dalam bentuk Sustainbility Report KPC atau Laporan 

Keberlanjutan KPC. Laporan ini diterbitkan setiap tahun dan ditujukan kepada 

stakeholder KPC. Hal ini dikarenakan stakeholder sangat berperan dalam 

menentukan legitimasi, kinerja, dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan, 

dan juga merupakan sasaran utama aktivitas manajemen isu (Motii & Sanders, 

2014).  
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Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa proses manajemen isu 

lingkungan memprioritaskan dalam pembangunan reputasi baik untuk 

mendapatkan lisensi sosial bukan pada tanggung jawab lingkungan. Selain itu 

ketidaksesuaian tersebut juga bertentangan dengan konsep profesi public 

relations yang menurut Seitel (2007) dalam Rumui (2016) harus mematuhi 

standar etika yang tinggi dalam menjalankan profesinya, yaitu dengan 

kebenaran sebagai kunci penentu utama dari perilakunya.  

4.2.2. Koordinasi public relations KPC dalam proses manajemen isu 

lingkungan 

Proses manajemen isu lingkungan di KPC masih dilakukan oleh 

masing-masing bagian secara terpisah dan strategi yang dilakukan pun 

berbeda satu sama lain. Koordinasi antar bagian belum terintegrasi dan 

dilakukan secara kondisional hal ini dikarenakan belum ada Standart 

Operating Procedur (SOP) bersama yang mengatur mengenai koordinasi dan 

integrasi antar bagian. Hal tersebut dapat dilihat pada tahap indentifikasi isu 

lingkungan berikut. 

Bartha (1995) dalam Veng (2008) mengidentifikasi pada umumnya isu 

terbagi menjadi dua jenis kesenjangan yaitu kesenjangan karena kesalahan 

persepsi dan kesenjangan operasional perusahaan. Keduanya memiliki solusi 

yang berbeda, kesenjangan karena kesalahan persepsi dapat diselesaikan 

dengan cara komunikasi yang baik yang menjelaskan apa yang sebenarya 

dilakukan oleh perusahaan dan tujuan dari perusahaan sehingga publik dapat 
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menyesuaikan persepsinya sedangkan kesenjangan operasional perusahaan 

memerlukan strategi pengambilan keputusan. Isu lingkungan di KPC telah 

diklasifikasikan oleh Sub Seksi External Relations  KPC menjadi skala 

prioritas dan skala persepsi. Isu lingkungan dengan skala prioritas menurut 

Lung (wawancara, 10 November 2016) membutuhkan penanganan lebih cepat 

dibandingkan isu lingkungan dengan skala persepsi karena berdampak 

langsung terhadap operasional perusahaan seperti penyetopan aktivitas 

tambang oleh masyarakat. 

Isu lingkungan dengan skala persepsi perlu dikaji lebih dalam apakah 

isu tersebut murni isu lingkungan atau hanya dijadikan sebagai motif 

pembebasan lahan. Jika isu tersebut murni maka KPC akan menjelaskan 

bagaimana aktivitas perusahaan yang sebenarnya. Contoh isu lingkungan ini 

adalah isu dampak blasting di lahan milik Jeverson Bolang dan Saripuddin. 

Namun, jika isu lingkungan berasal dari kesenjangan operasional perusahaan 

seperti isu pencemaran Sungai Bendili maka penanganannya membutuhkan 

strategi khusus dalam pengambilan keputusan yang melibatkan top 

managemet. 

Selain itu, menurut pendapat Downs (1972)  dalam Bauer (2015) 

melihat bahwa isu lingkungan rentan untuk meningkat dan publik yang 

terpapar dampak dari isu lingkungan hanya sebagian kecil orang yang 

terpengaruh sehingga isu-isu ini sering muncul melalui keuntungan publik 

minoritas  melalui pengaturan sosial dan media massa juga cenderung 



93 

 

 

 

memberi perhatian pada isu lingkungan sehingga menonjolkan isu tersebut. 

Contohnya yaitu isu lingkungan dampak blasting yang dilaporkan secara 

personal hanya berdampak pada lahan yang terkena dampak blasting saja 

bukan publik secara keseluruhan. Nantinya mereka akan meminta ganti rugi 

untuk lahan yang terkena dampak blasting tersebut. Namun hal ini hanya 

berlaku jika lahan adalah milik pribadi bukan milik bersama seperti sungai 

dan jalan raya.  

KPC lebih sering menangani jenis isu lingkungan yang dikarenakan 

oleh kesalahan persepsi yang penanganannya lebih sederhana. Namun ketika 

isu pencemaran Sungai Bendili  muncul karena operasional perusahaan yakni 

jebolnya tanggul saat musim hujan KPC, isu ini menjadi isu lingkungan yang 

paling berkembang di tahun 2015 karena Standart Operation Procedure 

(SOP) (Sub Seksi External Relations, 2015) KPC hanya diperuntukkan bagi 

isu lingkungan yang muncul karena kesalahan persepsi. SOP hanya 

menjelaskan untuk melakukan pengecekan lapangan dan menjelaskan data-

data untuk meluruskan persepsi publik seperti yang peneliti rangkum dalam 

alur penanganan isu lingkungan yang dilakukan oleh Sub Seksi External 

Relations dan Seksi Government Relations berikut : 
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BAGAN 4.3  

Alur penanganan isu lingkungan KPC 

 

 

 

  

 

 

 

Data diolah peneliti 

Alur tersebut telah memenuhi tahapan pada SOP (Sub Seksi External 

Relations,2015). Namun SOP ini masih memiliki beberapa kekurangan 

diantaranya adalah terdapat kondisi yang belum dirumuskan dalam SOP 

tersebut yaitu keadaan isu lingkungan setalah pengecekan lapangan baru akan 

diketahui apakah isu tersebut merupakan murni isu lingkungan atau hanya 

dijadikan motif untuk pembebasan lahan. Berdasarkan SOP (sub seksi 

External Relations, 2015), SOP ini belum memiliki target waktu penyelesaian 

dan pembagian tugas yang  masih fleksibel sehingga terdapat perbedaan 

persepsi terhadap masing-masing orang dalam hal penyelesaian isu. Misalnya 

pada isu dampak blasting di lahan milik Haji Arsyad di tahun 2016. Menurut 

Lung, Supervisor Sub Seksi External Relations (wawancara, 10 November 

Laporan  isu  

lingkungan masuk 

ke KPC (email atau 

surat) 

Koordinasi  

internal, 

analisis data 

internal 

Koordinasi 

dengan aktor 

isu & 

menjelaskan 

data teknis 

Pengecekan 

lapangan 

Murni isu 

lingkungan 

Penggunaan isu 

lingkungan sebagai 

motif pembebasan 

lahan 

Mengomunikasikan 

temuan lapangan. Isu 

lingkungan ditutup  

(tanda tangan berita 

acara). 

Pengukuran 

kerugian dan 

penentuan 

solusi. 

Perundingan untuk 

kesepakatan ganti rugi 

atau solusi lain 

Pemberian 

solusi (ganti 

rugi, tali asih, 

dsb) 

Isu lingkungan 

ditutup dengan 

penandatanganan 

berita acara 
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2016) isu lingkungan ini ditangani oleh Superintendent Government Relations 

dan sudah berjalan selama tiga bulan. Menurut Lung sebuah isu  tidak boleh 

berjalan selama lebih dari tiga bulan dan isu ini berpotensi naik ke meja 

mediasi bupati. Sedangkan menurut Mapi, Superintendent Seksi Government 

Relations isu ini tidak berpotensi berkembang (wawancara, 15 November 

2016).  

Selain itu, SOP juga belum merumuskan bagaimana penanganan isu 

lingkungan yang muncul karena kesenjangan operasional perusahaan seperti 

isu pencemaran Sungai Bendili. Penanganan isu untuk isu lingkungan seperti 

ini perlu dirumuskan karena memerlukan pengambilan keputusan dari top 

management (Mapi, wawancara,15 November 2016). Kelemahan pada SOP 

ini menjadi salah satu faktor isu pencemaran Sungai Bendili berkembang di 

tahun 2015 hingga membuat KPC harus membayar denda administratif 

sebesar 11,3 Miliar. 

Pada tahap identifikasi isu lingkungan terdapat pula koordinasi yang 

kurang terjalin dan belum adanya kesepahaman bersama mengenai isu 

lingkungan antara Sub Seksi External Relations dan Sub Seksi Media 

Relations. Contohnya pada isu pencemaran Sungai Bendili, KPC melalui sub 

seksi External Relations mendapat kiriman video mengenai penelusuran 

Sungai Bendili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan perwakilan 

wartawan yang menemukan bahwa ada luapan lumpur dari tambang KPC. 

Supervisor External Relations mengetahui hal ini namun tidak disampaikan 
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kepada Supervisor Media Relations hingga akhirnya muncul di media cetak 

Tribun Kaltim. Persepsi terhadap isu lingkungan pada masing-masing anggota 

public relations KPC berbeda-beda padahal menurut Eyal (1981) dalam Bauer 

(2015) isu lingkungan merupakan topik yang sangat kuat ketika masuk 

menjadi agenda media. 

Selain itu faktor birokrasi juga menghambat dalam penyelesaian isu 

lingkungan seperti yang disampaikan Lung berikut : 

“Penanganan Haji Arsyad  itu komplain sudah di endapkan  cukup 

lama nggak diapa-apain. Kita sendiri tidak ada informasi seperti email, 

jadi mainnya di atas di levelnya Pak Dano (superintendent). Kita mau 

bantu itu susah ketika dia main level superintendent ke atas kalau kita 

ini kan supervisor agak susah” (wawancara, 10 November 2016).  

Respons terhadap isu semacam ini dapat menyebabkan isu lain muncul 

dan berkembang seperti yang disampaikan Carty (2003) dalam Theaker 

(2004, h.117) yaitu semakin lama isu berjalan semakin kuat pengalaman 

publik terhadap isu tersebut sehingga jika tidak dikelola dengan baik akan 

berdampak lebih dalam terhadap reputasi perusahaan. 

Berdasarkan paparan di atas PT Kaltim Prima Coal (KPC) belum 

secara optimal melakukan tahapan manajemen isu karena menurut Theaker 

(2004, h.115) manajemen isu merupakan praktik strategi manajemen jangka 

panjang. Perubahan atau isu yang signifikan yang dapat mempengaruhi 

organisasi diidentifikasi, dan keputusan strategis jangka panjang diambil 

sehingga memungkinkan terjadinya perubahan dalam kebijakan dan praktik. 

Namun public relations KPC masih menangani  isu lingkungan dengan 
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strategi jangka pendek dan belum terintegrasi hanya berupa alur penanganan 

isu. Masing-masing sub seksi bergerak sendiri-sendiri dalam melakukan 

proses manajemen isu.  

Strategi respons terhadap isu lingkungan juga masih dijalankan secara 

berbeda oleh masing-masing bagian public relations KPC. Government 

Relations dan External Relations menggunakan adaptive change strategy 

yaitu “strategi terbuka terhadap perubahan, mengantisipasi perubahan dan 

menawarkan dialog konstruktif untuk menggapai kompromi dan akomodiasi” 

(Kriyantono, 2012, h. 168). Seksi Government Relations dan sub seksi 

External Relations menawarkan dialog konstruktif dalam berkompromi. 

Dialog konstruktif ini disampaikan ketika turun ke lapangan dan kegiatan 

mining tour. Namun, dialog semacam ini hanya dapat berjalan jika motif isu 

adalah murni isu lingkungan seperti yang disampaikan Lung berikut : 

“Dialog konstruktif seperti dialog non formal itu ada, kita perlu lihat 

baru kita perdalam gitu dan bagaimana kita melihat motif mereka.Tapi 

ketika dia salah melihat persepsi bahwa kita melakukan pencemaran 

secara visual oh sungai ini keruh dan lain-lain kita bangun dialog 

konstruktif kita bawa ke dalam kita kasih data-data kita bawa BLH 

kita ajak mereka sehingga bisa berjalan dialog konstruktif itu entah itu 

dengan kadesnya,RT-nya, kepala adat pun bisa kita bawa karena 

nggak ada motifnya nggak ada modusnya  tapi kalau misalnya dia 

punya bargaining lain yaitu tuntutan lahan ya kembali ke lahan” 

(wawancara, 10 November 2016). 

Saat isu lingkungan tersebut muncul sebagai sebuah isu lingkungan 

yang murni, KPC melakukan dialog konstruktif karena isu lingkungan ini 

sangat berkaitan dengan persepsi publik. Biasanya KPC melibatkan tim teknis 
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untuk memberikan data-data keluaran keluaran air maupun data getaran 

blasting.  Government Relations dan External Relations yang memainkan 

peran public relations harus menjelaskan data-data ini secara sederhana dan 

memberikan pengertian kepada publik terkait isu lingkungan. Aparat 

pemerintah dan BLH juga dilibatkan sebagai jembatan dalam dialog 

konstruktif tersebut. Dialog konstruktif dilakukan untuk menciptakan 

pengertian antar pihak jika KPC memang melakukan pencemaran lingkungan 

maka harus ada solusi dan konsekuensi yang diberikan oleh KPC. 

Berbeda dengan Government Relations dan External Relations, sub 

seksi Media Relations melakukan dua strategi yaitu adaptive change strategy 

dan  dynamic response strategy. Adaptive change strategy yang dilakukan sub 

seksi Media Relations berupa klarifikasi dan diskusi dengan wartawan. 

Klarifikasi  merupakan strategi jangka pendek yang dilakukan jika ada 

pemberitaan mengenai isu lingkungan yang tidak sesuai dengan fakta. 

Biasanya klarifikasi dilakukan secara langsung ke wartawan dan dilakukan 

bukan dengan harapan klarifikasi tersebut dimuat namun dengan tujuan 

mengubah persepsi wartawan ketika akan menulis dan memunculkan berita 

mengenai isu lingkungan sehingga informasi yang disampaikan berimbang. 

Berikut penjelasan yang disampaikan Pantur berikut : 

Jadi klarifikasi kita itu umumnya untuk mengubah persepsi si 

wartawan. Kalau misalnya dia pun melanjutkan berita itu, paling tidak 

dia sudah punya persepsi yang berimbang. (wawancara, 2 November 

2016). 
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Sama halnya dengan sub seksi External Relations, sub seksi Media 

Relations juga melakukan diskusi dan dialog konstruktif dengan LSM dan 

mahasiswa. Diskusi ini berupa focus group discussion (FGD) yang 

menghadirkan beberapa LSM seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 

dan LSM yang ada di Samarinda. Tim teknis yakni departemen Environment 

diundang untuk memaparkan data-data ilmiah dan konsentrasi yang selalu 

dikeluhkan oleh LSM seperti yang disampaikan Pantur berikut : 

“Kita pernah bikin focus group discussion, kita pernah bikin di 

Samarinda itu menghadirkan JATAM  kemudian LSM-LSM garis 

keras di Samarinda, kemudian saya disini mendatangkan manager 

Enviro untuk menjelaskan tentang konsen-konsen yang selalu 

dikeluhkan oleh LSM Terus pernah juga kita mengundang mahasiswa 

untuk menjelaskan isu-isu seputar KPC yang dikeluhkan oleh 

mahasiswa. Jadi yang pertama kita cenderung untuk bukan 

mengabaikan sama sekali ya, tapi yang seperti itu kita perlu mengelola 

dengan baik” (wawancara, 2 November 2016).  

 

Menurut Heugens (2001) perusahaan dinilai sukses menurunkan level 

aktivisme jika mereka bisa meminimalisasi dampak sosial dan lingkungan 

secara efesien. Selain itu, keberadaan LSM dan media massa patut 

dipertimbangkan karena menurut Winter & Steger (1998) dalam Veng (2008) 

LSM, media massa, dan pemerintah merupakan pemangku kepentingan 

kontekstual yang tidak mempengaruhi pasar dari perusahaan secara langsung 

namun memiliki kepentingan dan pengaruh yang lain. 

Strategi yang kedua Sub Seksi Media Relations mengampanyekan 

good mining practice dan good corporate governance yang digalakan oleh 
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KPC dalam mengelola isu lingkungan. Strategi ini merupakan dynamic 

response strategy yang menurut Kriyantono (2012, h. 168) yakni seperti apa 

kampanye isu dilakukan agar membentuk arah pembuatan kebijakan publik. 

Sama seperti yang dilakukan oleh Seksi Government Relations,Sub 

Seksi External Relations dan Sub Seksi Media Relations, Sub Seksi Guest 

Relations juga mengaplikasikan adaptive change strategy dalam megelola isu 

lingkungan. Strategi tersebut berupa mining tour, para pemangku kepentingan 

dan pihak-pihak yang terkait dengan isu lingkungan yang muncul dibawa 

masuk ke dalam tambang untuk melihat pengelolaannya secara langsung. Sub 

Seksi Guest Relations membantu sub seksi lainnya yang menangani isu secara 

aktif dalam hal akomodasi kunjungan dan memberi kemudahan akses ke area 

tambang. Berikut pernyataan Ramadhan : 

“Kita bikin kegiatan kita undang ada tokoh agama tokoh masyarakat 

itu stakeholder-stakeholder yang disekitar mereka yang seperti itu kita 

undang "mari pak kita liat bagaimana sih pengolahan KPC di dalam 

sampai sebelum keluar ke sungai. Kita ajak sendiri orang-orang itu 

mari kita lihat, jadi istilahnya berimbang” (wawancara, 27 Oktober 

2016). 

 

Secara keseluruhan peneliti menghimpun koordinasi dan peran public 

relations KPC dalam manajemen isu lingkungan ke dalam bagan berikut :  

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 
Bagan 4.4 : Koordinasi dan peran PR KPC dalam manajemen isu lingkungan 
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tokoh masyarakat 

3. Menerima laporan lisan, 

surat, dan email 

Guest Relations 

IDENTIFIKASI ISU 

External Relations & 

Government Relations 

Menganalisis murni isu 
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Data diolah peneliti 

PERENCANAAN PROGRAM 

External Relations & Government 

Relations 

Merencanakan workshop community 

relations 

Media Relations 

Kunjungan redaksi, media gathering, 

pelatihan jurnalistik, studi banding ke 

perusahaan lain. Publikasi, sosialisasi dan 

komunikasi.  

Guest Relations 

Tidak ada perencanaan program 

namun sub seksi ini mendukung 

perencanaan ketiga seksi dan sub 

seksi lainnya 

PELAKSANAAN PROGRAM 

Workshop community relations dilaksanakan oleh 

Government Relations & External Relations, diikuti 

oleh sub seksi Media Relations dan beberapa divisi 

selain PR KPC 

EVALUASI 

Tidak ada metode khusus untuk melakukan evaluasi, isu 

lingkungan hanya diselesaikan sesuai dengan SOP. Tolok ukur 

keberhasilan penyelesaian isu hanya sebatas sesuai dengan SOP 

tersebut. 
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4.2.3. Kearifan lokal dalam proses manajemen isu di KPC 

Strategi yang mengadaptasi kearifan lokal yang dilakukan KPC salah 

satunya yaitu menjalin komunikasi dengan berdasarkan kedekatan suku dan 

ketokohan adat. Pada praktik manajemen isu lingkungan public relations KPC 

mengadaptasi kearifan lokal masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten 

Kutai Timur. Menurut Keraf (2002) dalam Fahrianoor dkk (2013) kearifan 

lokal  merupakan suatu makna bahwa semua bentuk pengetahuan, 

kepercayaan, dan pengertian atau persepsi, yang juga mencakup kebiasaan 

atau norma memimpin sikap umat manusia dalam kehidupan masyarakat 

ekologi. Kearifan lokal yang dianut di Kabupaten Kutai Timur berasal dari 

tiga suku asli Kalimantan yakni suku Dayak, suku Banjar, dan suku Kutai.  

Salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak, Banjar, dan Kutai adalah 

kebiasaan kolektif mereka sering disebut dengan bubuhan yang menurut 

Radam (2001) dalam Fahrianoor (2013) memiliki perasaan dalam kelompok 

sangat kuat dan inilah penyebab bubuhan (keluarga besar virilocal atau 

utrolocal) memiliki arti lebih kuat daripada keluarga umbun (keluarga 

berdasarkan garis darah). Ketiga suku tersebut memiliki kelompok adat 

masing-masing yang dapat mengadvokasi setiap anggotanya termasuk jika 

salah satu anggotanya melaporkan dampak isu lingkungan. Penyebutan 

bubuhan Dayak atau bubuhan Banjar digunakan karena biasanya mereka 

bergerak secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya 
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pada isu pencemaran air pada tahun 2016 di lahan milik Muhayang namun 

dikuasakan kepada Panglima Rajawali, salah satu tokoh adat Dayak. Isu 

lingkungan ini sebenarnya merupakan masalah satu orang (pemilik lahan) 

dengan KPC namun pada proses penyelesaian isu Panglima Rajawali juga 

membawa bubuhan Dayaknya untuk ikut bermusyawarah. Mereka 

mengandalkan massa sebagai strategi penekanan agar tuntutannya segera 

diselesaikan. Perilaku ini menurut Smelser (1962) dalam Hanif (2017) 

merupakan perilaku kolektif ditunjukkan dengan mobilisasi massa oleh 

pemimpin suku. Strategi yang dilakukan KPC yaitu menjalin komunikasi 

melalui Supervisor Sub seksi External Relations merupakan ketua Aliansi 

Dayak Bersatu (ADB) agar bisa terjalin kedekatan dan komunikasi yang baik 

serta jelas antara kedua belah pihak. 

Suku Dayak juga memiliki kearifan lokal yang disebut dengan 

sempeqat yaitu musyawarah mufakat. Mereka selalu mengandalkan 

musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap masalah. Menurut Wiratma 

(2010) masyarakat Dayak tidak pernah menggunakan hukum adat untuk 

menyelesaikan urusan tanah, tambang, dan perkebunan, hukum adat 

digunakan ketika permasalahan tersebut menyangkut hak tanah adat saja. 

Kearifan lokal ini diadaptasi dalam seluruh penyelesaian isu lingkungan di 

KPC yakni menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk mencari 

solusi bersama.  
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Pendekatan kedaerahan juga dilakukan dengan suku-suku lain 

contohnya adalah Suku Bugis. Jika ada aktor isu yang berlatar budaya Bugis 

maka Superintendent Government Relations akan meminta bantuan kepada 

anggotanya yang juga berlatar belakang suku Bugis untuk melakukan 

pendekatan dan komunikasi. Komunikasi yang dijalin menggunakan bahasa 

masing-masing sehingga representatif dari KPC dapat dianggap sebagai satu 

bubuhan atau satu kelompok oleh masyarakat yang menjadi aktor isu 

sehingga identifikasi dan analisis isu lingkungan menjadi lebih dalam serta 

dapat mengetahui motif dari isu lingkungan yang dilaporkan dengan cepat.  
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