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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Dasar Teoritis 

2.1.1. Manajemen isu dalam perspektif public relations 

Manajemen isu berbeda dengan manajemen krisis karena manajemen 

isu dilakukan sebagai antisipasi sebelum terjadinya krisis dan tetap 

berlangsung ketika krisis berlangsung. (Kriyantono, 2012, h.163). 

Perbedaannya, jika dalam manajemen krisis perusahaan cenderung bersikap 

reaktif terhadap isu yang berkembang, dalam manajemen isu perusahaan 

dituntut untuk bersikap proaktif agar situasi krisis tidak muncul dan 

menghancurkan reputasi perusahaan.  

Isu berkembang ketika semakin banyak individu berpikir bahwa suatu 

peristiwa yang didiskusikan adalah bersifat penting dan mempunyai dampak 

bagi kehidupan (Crabber & Vibber dalam Kriyantono, 2012, h.211). Isu dapat 

berpotensi menjadi situasi krisis apabila dikonstruksi oleh masyarakat melalui 

diskusi publik dan media massa. Isu  merupakan hasil konstruksi yang 

dianggap sebagai realitas sehingga memerlukan manajemen khusus agar 

keberadaannya tidak berkembang dan dikonstruksi buruk oleh publik.  

Isu merupakan hasil dari interaksi sosial di masyarakat yang akan 

selalu muncul secara berkelanjutan. Menurut Berger & Luckmann dalam 

Kriyantono (2012,h.210) keteraturan sosial dan hal-hal yang dianggap baik 
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atau buruk terbentuk dari interaksi sosial yang sifatnya berkelanjutan. 

Hasilnya, konflik dan isu pun berpotensi muncul sebagai akibat pertarungan 

konstruksi di dalam proses interaksi sosial tersebut.  Menurut Camillus & 

Datta dalam Bronn & Bronn (2002), interaksi sosial yang bersifat 

berkelanjutan membuat manajemen isu juga dilakukan secara berkelanjutan. 

Terdapat pula peran public relations dalam proses manajemen isu 

menurut Hogan (2002) yang pertama sebagai pemberi masukan intelejen 

mengenai isu operasional perusahaan dan lainnya. Kedua adalah sintesis dan 

analisis yakni menilai, menganalisis, dan mengkategorikan isu. Ketiga yaitu 

aksi dan respons yakni memberikan langkah strategik terhadap isu yang sudah 

diklasifikasikan, membangun startegi komunikasi, dan mengkoordinasikan 

seluruh anggota untuk memberikan respons strategik.  

Upaya public relations perusahaan pertambangan untuk melakukan 

manajemen isu secara berkelanjutan yaitu dengan membentuk beberapa divisi. 

Masing-masing divisi public relations dalam perusahaan tambang memiliki 

tugas menangkap informasi untuk membantu organisasi merencanakan lebih 

baik untuk mengantisipasi perubahan. Namun, secara umum terdapat konsep 

manajemen isu yang disusun oleh Regester & Larkin yang dikutip dari 

Kriyantono (2012, h.167), yaitu : 

a. Identifikasi isu 

Menurut Dalton (2011,h.232) perusahaan memonitoring isu untuk 

melihat bagaimana isu tersebut terbentuk, intensitasnya, dan potensi 



15 

 

yang menyebabkan ketakutan publik. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan public relations untuk mengidentifikasi isu, yaitu : 

- Polling opini : public relations dapat menyediakan daftar 

pertanyaan bagi public melalui majalah internal, newsletter, 

maupun melalui pos secara berkala. 

- Menggelar focus group discussion dengan opinion leader 

- Monitoring berita-berita media melalui kliping dan merekam 

pemberitaan 

- Menyediakan kotak opini 

- Melakukan management by walking around, denngan 

mengunjungi dan mengobrol dengan kelompok public untuk 

menampung aspirasi. 

- Monitoring dan menjalin relasi melalui dunia maya. 

 

b. Analisis isu  

Menganalisis penyebab isu dan kemungkinan akibatnya bagi 

aktivitas organisasi. Public relations  dapat menyusun kategori isu 

berdasarkan penting tidaknya isu, seberapa banyak public yang 

terpengaruh, dan seberapa besar dampaknya. 

c. Tahap perencanaan program 

Untuk merespons isu prusahaan merumuskan beberapa program 

yang mempresentasikan tujuan dan opini organisasi terhadap isu 

dan memengaruhi public terhadap isu tersebut. Terdapat tiga 

strategi dalam tahap ini, antara lain:  

- Adaptive change strategy : strategi terbuka terhadap perubahan, 

mengantisipasi perubahan dan menawarkan dialog konstruktif 

untuk menggapai kompromi dan akomodasi 

- Reactive change strategy : ketidakinginan organisasi untuk 

berubah dengan tetap menekankan pada perilaku sebelumnya. 

Menurut strategi ini, kebijakan organisasi selama ini sudah efektif 

menghadapi isu yang terjadi. 

- Dynamic response strategy : mengantisipasi dan berusaha 

membentuk arah pembuatan kebijakan public dengan menentukan 

bagaiana kampanye terhadap isu dilaksanakan.  

d. Pelaksanaan program  

Mengintegrasikan semua komponen organisasi untuk 

melaksanakan program.  

e. Evaluasi 
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Mengukur apakah program tersebut berjalan sesuai tujuan 

organisasi. Untuk menilai apakah upaya merespons isu berjalan 

dengan baik, maka diperlukan program riset. 

 

2.1.2. Praktik public relations dalam perusahaan tambang 

Praktik public relations pertama kali dilakukan di perusahaan batu 

bara oleh Ivy Ledbetter Lee pada tahun 1906. Menurut Rumanti (2002,h.20) 

Ivy Lee menyediakan berbagai informasi secara cepat untuk mengatasi 

lumpuhnya industri batu bara di Amerika Serikat yang kemudian menjadi 

fungsi utama public relations. Praktik public relations di perusahaan tambang 

batu bara saat ini menjadi sangat kompleks dan berat karena industri batu bara 

merupakan industri hulu yang secara langsung mengeksplorasi alam sehingga 

publik dapat merasakan pula dampak nyatanya. Selain itu, ekspektasi dan 

berbagai persepsi publik terhadap kegiatan pertambangan pun menghasilkan 

berbagai isu. Seperti isu lingkungan yang bisa berakhir menjadi penolakan 

aktivitas penambangan, kemarahan publik hingga berhentinya operasi 

perusahaan.  

Berangkat dari hal tersebut, public relations di perusahaan tambang 

dituntut menjalankan dua fungsi public relations, yaitu fungsi komunikasi dan 

manajemen. Menurut Soemirat & Ardianto sebagai fungsi komunikasi, PR 

mengembangkan komunikasi antara perusahaan dan publik yang dianggap 

penting untuk menciptakan dan mempertahankan beberapa  unsur berikut 

yaitu citra baik (good image), itikad baik (goodwill), saling pengertian 
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(mutual understanding), saling mempercayai (mutual confidence), dan saling 

menghargai (mutual appreciations) (2012,h.8). Sedangkan fungsi manajemen 

yaitu mengantisipasi, menganalisis dan menginterpretasi opini publik, 

perilaku, dan isu-isu (Newsom,dkk,2013.h.3). 

Kedua fungsi public relations tersebut bertujuan agar mempertahankan 

reputasi baik perusahaan dari isu-isu yang dapat mengancam operasional 

perusahaan. Menurut Theaker (2004,h.7) aktivitas public relations dalam 

perusahaan biasanya terbagi ke dalam beberapa fokus, yaitu : 

a. Internal communication : membangun komunikasi dengan 

karyawan 

b. Corporate PR : berkomunikasi dengan seluruh bagian organisasi  

c. Media relations : membangun komunikasi dengan jurnalis 

lokal,nasional, dan internasional serta berbagai media lainnya 

d. Business to business :berkomunikasi dengan perusahaan lain 

seperti supplier atau sub kontraktor 

e. Public affairs : membangun komunikasi dengan opinion leader, 

politisi dan mengatasi lingkungan politik 

f. Community relations : membangun komunikasi dengan 

komunitas lokal 

g. Investor relations : berkomunikasi dengan perusahaan finansial 

maupun investor lainnya 

h. Strategic communication :menganalisis situasi, masalah, dan 

solusi untuk mencapai tujuan perusahaan 

i. Issue management : mengawasi lingkungan politik, sosial, 

ekonomi, dan teknologi 

j. Crisis management : berkomunikasi dengan informasi yang jelas 

di situasi yang berubah dengan cepat atau situasi darurat 

k. Copywriting : menulis untuk audiens yang berbeda-beda dengan 

standar literasi yang tinggi 

l. Publications management : mengatur proses publikasi, seringkali 

menggunakan teknologi baru 

m. Events management : mengatur acara dan pameran perusahaan. 
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KPC memiliki seksi khusus bagi public relations yaitu divisi 

External Affairs and Sustainable Development Division (ESD). Tanggung 

jawab utama dari divisi ESD adalah menangani masalah eksternal dan 

tanggung jawab sosial (CSR). Mengutip pernyataan CEO KPC mengenai 

fungsi public relations dalam perusahaan tambang, yaitu : 

Public relations is a function needed by the company to give accurate 

information about the company to the public and to avoid inaccurate 

information spreading out from the company (Yudarwati,2008). 

 

 Adapun seksi dan sub seksi khusus di KPC yang secara langsung 

bersentuhan dengan fungsi dan tugas public relations yaitu : 

a. external relations : menjalin hubungan dengan warga dan tokoh 

adat, masyarakat dan tokoh agama serta melakukan manajemen isu 

serta konflik secara langsung (wawancara, 10 November 2016).  

b. media relations : menjalin hubungan dengan jurnalis lokal 

kabupaten, provinsi hingga nasional. Menyusun agenda 

pemberitaan perusahaan agar mendapatkan ruang di media massa 

(wawancara, 2 November 2016). 

c. government relations : menjalin hubungan dengan pemerintah 

setempat dan mengomunikasikan regulasi terkait operasional 

perusahaan (wawancara, 15 November 2016). 
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d.  guest relations : menyambut dan berkomunikasi dengan para tamu 

baik itu calon pembeli maupun masyarakat yang ingin melihat 

proses penambangan (wawancara, 26 Oktober 2016). 

Fokus aktivitas public relations di dalam perusahaan tambang 

dibentuk dengan tujuan mempermudah perusahaan mengawasi lingkungan 

eksternalnya. Public relations di dalam sebuah perusahaan juga dituntut untuk 

memiliki kemampuan sebagai teknisi dan manajemen serta pemecah 

permasalahan perusahaan sehingga tujuan perusahaan tersebut bisa dicapai 

dengan baik dan mendapat kepercayaan dari publik. 

2.1.3. Isu lingkungan dalam perusahaan tambang 

Perusahaan tambang seringkali dikelilingi oleh berbagai isu krusial 

yang berpotensi menyebabkan situasi krisis. Dalam praktiknya, public 

relations diharuskan untuk proaktif tak hanya dapat menyelesaikan masalah di 

depan mata tapi dapat bertindak preventif terhadap isu di lingkungan 

perusahaan. Isu sendiri muncul sebagai bentuk kesenjangan antara ekspektasi 

publik dan aktivitas perusahaan seperti yang disampaikan The Issue 

Management Council, jika terjadi gap atau perbedaan antara harapan publik 

dengan kebijakan, operasional, produk, atau komitmen organisasi terhadap 

publik (Kriyantono,2012.h.152). 

Isu lingkungan muncul sebagai dampak dari eksplorasi sumber daya 

alam yang energinya dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. 
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Di Kutai Timur, jumlah eksplorasi lahan tambang mencapai 1.183.867 hektar 

menurut data dinas pertambangan Kaltim. Lahan eksplorasi tambang 

memakan banyak lahan hutan di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Timur 

sehingga dapat mengancam keseimbangan lingkungan dan berdampak buruk 

bagi keselamatan masyarakat. Isu lingkungan bagi perusahaan tambang 

memang tak bisa diselesaikan, akan selalu bermunculan isu-isu baru. Namun, 

proses dan strategi manajemen yang cukup penting untuk mengelola isu 

tersebut guna mencapai tujuan perusahaan dan sebagai “alarm” tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat.  

Beberapa isu  lingkungan yang kerap ditudingkan ke perusahaan 

tambang, khususnya KPC berdasarkan lembar info Jaringan Advokasi 

Tambang (JATAM) (2014), yaitu limbah dari pertambangan KPC secara terus 

menerus  dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu ke Sungai Sangatta dan 

Bengalon. Sungai yang terkontaminasi tersebut biasa digunakan oleh 

penduduk dan membunuh ikan serta hewan air lainnya. Sungai terkontaminasi 

logam berat dan padatan tersuspensi1 dan buangan tambang yang 

menyebabkan air menjadi asam atau bersifat alkali2. Air sungai sudah tidak 

aman untuk dikonsumsi atau digunakan karena dapat menyebabkan penyait 

kulit dan bersifat karsinogen3 karena tercemar logam berat. Penduduk yang 

tinggal di sepanjang Sungai Keraitan saat ini membeli air untuk kebutuhan 

                                                
1 Zat padat dan cairan dl bentuk butiran halus atau gel yang melayang-layang dalam air (KBBI,2008). 
2 Zat kimia yg bersifat basa; zat yg bersenyawa yg menimbulkan kerusakan atau kelunturan (Ibid). 
3 Zat yang dapat menimbulkan kanker dalam jaringan hidup (Ibid). 
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mereka sehari-hari. Penduduk Dayak Basap melaporkan bahwa ikan-ikan mati 

secara masif di Sungai Keraitan karena kontaminasi dari Pit B milik KPC. 

Ikan-ikan yang mati tersebut adalah spesies yang biasa dikonsumsi oleh 

penduduk, dan menyebabkan mereka mengalami kekurangan secara ekonomi 

dan nutrisi. Berikut pemberitaan di media cetak Kutai Timur mengenai KPC 

yang dituding mencemari sungai Sangatta. 

 

 

 

  

 

 

 

 

(2.1)     (2.2) 

Selain itu, sistem hidrologi sungai Sangatta juga ikut berubah karena 

hutan dan lahan basah beralih fungsi menjadi lahan pertambangan. Hal ini 

mengakibatkan banjir di daerah hilir. Penduduk melaporkan bahwa banjir 

Gambar 2.1: Salah satu berita isu pencemaran lingkungan oleh KPC di Suara Kutim.  

Gambar 2.2 : Akibat isu lingkungan yang terus bergulir KPC mendapatkan proper merah di 

tahun 2015. Sumber : Suarakutim.com dan kaltim.antaranews.com 
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mempengaruhi setidaknya tiga desa dan jalan utama daerah tersebut. 

Penduduk melaporkan bahwa banjir dapat terjadi satu minggu dan mereka 

tidak menerima bantuan atau kompensasi dari pemerintah maupun KPC. Tak 

hanya banjir, masyarakat pun kehilangan lahan untuk berkebun karena hal 

tersebut.  

2.2. Penelitian terdahulu 

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan untuk 

mengembangkan penelitian ini. Peneliti menggunakan empat penelitian terdahulu 

yang memiliki ciri khas dan metode tersendiri. Penelitian pertama menggunakan 

konsep tahapan manajemen isu dari Dougall dan konsep dari Regester dan Larkin 

digunakan sebagai pelengkap. Penelitian ini fokus pada isu pencemaran limbah PT 

IKPP dan manajemen isu dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah 

dan publik. Penelitian ini memunculkan hasil bahwa perusahaan memberi prioritas 

utama bagi legitimasi dari pemerintah dibandingkan dengan legitimasi masyarakat. 

Penelitian kedua menggunakan konsep tahapan isu milik Regester dan Larkin 

untuk menganalisis isu kesejahteraan sosial di masyarakat guna mengurangi tindak 

pencurian di area kerja PTPN VII. Hasilnya, berkat manajemen isu tindak pencurian 

menurun. Namun, penelitian terakhir memiliki perbedaan yakni fokus pada peran dan 

fungsi public relations dalam manajemen isu yang akhirnya membentuk citra 

perusahaan. 
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Penelitian ketiga yang menggunakan metode critical discourse analysis 

(CDA) dalam meneliti proses manajemen isu di sebuah perusahaan tambang emas di 

Amerika Latin. Manajemen isu dilakukan melalui analisis teks baik dari media 

maupun teks hasil produksi public relations perusahaan sendiri. Isu yang disorot 

dalam penelitian ketiga ini yaitu bagaimana perusahaan melakukan manajemen isu di 

bidang sosial dan bagaimana perusahaan melakukan manajemen isu untuk 

mendapatkan legitimasi pemerintah. Keunikan penelitian ini yaitu menggunakan 

paradigma kritis yang belum banyak mendominasi penelitian di bidang public 

relations. Selama ini, paradigma objektif yang mendominasi kajian public relations 

(Kriyantono, 2015). Hal ini membuktikan bahwa kajian manajemen isu dalam 

perspektif public relations juga dapat menggunakan pendekatan dari berbagai 

paradigma. 

Penelitian keempat merupakan penelitian kuantitatif yang membahas 

bagaimana proses manajemen isu sebagai upaya pembentukan citra. penelitian ini 

mengukur bagaimana tanggapan publik PLN terhadap program manajemen isu PLN.  

Penelitian pertama, kedua, dan keempat lebih membahas bagaimana peran 

public relations dalam manajemen isu sebagai kepentingan perusahaan sedangkan 

penelitian ketiga lebih cenderung menonjolkan kebutuhan publiknya dan bagaimana 

seharusnya perusahaan bersikap. Sedangkan peneliti mengambil fokus pada 

bagaimana manajemen isu lingkungan pada tahun 2015 dilakukan oleh public 

relations KPC dan bagaimana konstruksi terhadap manajemen isu lingkungan 
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tersebut dilakukan untuk menghindari situasi krisis atau sebagai tanggung jawab 

lingkungan.  

 

TABEL  2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Metode  Tujuan Hasil 

1. MANAJEMEN ISU 

UNTUK MENDAPATKAN 

PENERIMAAN PUBLIK 

(Studi Kasus Isu 

Pencemaran Limbah PT 

IKPP Serang, Tbk Tahun 

2012 (Megya Roseyana- 2013) 

 

Kualitatif - 

Studi kasus 

a. Memahami dan 

mendeskripsikan tahapan 

manajemen isu pencemaran 

limbah PT Indah Kiat Pulp 

And Paper Serang, Tbk 

tahun 2012. 
b. Mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan faktor-

faktor yang 

melatarbelakangi 

terbentuknya kebijakan 

manajemen isu pada tahun 

2012 di PT Indah Kiat Pulp 

and Paper Serang, Tbk. 

c. Mendeskripsikan 

manajemen isu sebagai 

proses untuk mendapatkan 

legitimasi. 

Manajemen isu dilakukan oleh 

komite lingkungan yang 

beranggotakan seluruh 

pimpinan divisi, termasuk 

departemen humas dan 

lingkungan. Mereka melakukan 

pengelolaan isu tanpa guideline 

tertulis. Namun demikan, 

mereka mengklaim 

tetap melakukan pengelolaan 

yang terdiri dari tahapan meeting 

dan koordinasi,pembuatan 

program, pelaksanaan program, 

dan evaluasi. 

2. Humas dalam Manajemen Isu 

Studi Kasus : Strategi 

Kehumasan PTPN VII (Persero) 

dalam Mengelola Isu 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

Sebagai Upaya Menangani 

Kasus Pencurian di Unit Usaha 

Wilayah Lampung 

(Putri Tika Pratiwi-2013) 

Studi kasus 

deskriptif 

 

a. Untuk mengetahui strategi 

kehumasan PTPN VII 

(Persero) dalam mengelola 

isu kesejahteraan sosial. 

b. Untuk mengetahui 

program-program yang 

dilakukan PTPN VII 

(Persero) dalam mengelola 

isu kesejahteraan sosial 

sebagai upaya menangani 

kasus pencurian karet di 

unit usaha wilayah 

Lampung. 

c.  Untuk mengetahui 

efektifitas strategi 

kehumasan PTPN VII 

(Persero) dalam mengelola 

isu kesejahteraan sosial. 

 Humas sudah menempati 

posisinya sebagai peran 

manajerial dalam perusahaan 

dengan ikut menentukan arah 

kebijakan perusahaan dalam 

pengelolaan isu dalam hal ini isu 

kesejahteraan sosial 

(management decision). Bahkan 
lebih dari itu, praktisi humas 

bertindak sebagai Problem 

Solving Facilitator yang 

membantu kerja manajemen 

melalui kerja sama dengan 

bagian lain di dalam dan di luar 

organisasi. 
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3. Public relations and strategic 

issues management challenges in 

Venezuela: A discourse analysis 

of Crystallex International 

Corporation in Las Cristinas. 

(Karina Penaloza de Brooks , 

Damion Waymer - 2009) 

Critical 

discourse 

analysis 

Mengembangkan pemahaman 

manajemen isu strategis 

melalui Crystallex 

International Corporation 

diskursif konstruksi dan 

manajemen legitimasi di 

tambang Las Cristinas di 

Venezuela. 

Crystallex gagal menganalisis 

pentingnya tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam hal 

tujuan membangun legitimasi 

dan pentingnya dukungan sosial. 

Dengan demikian, setiap upaya 

public relations, manajemen isu 

dan konstruksi diskursif 

legitimasi di Amerika Latin 

harus menekankan peran sosial 

dari organisasi, dan menekankan 

keterlibatan aktif tapi cerdas 
dalam mengubah dan 

memperbaiki kondisi 

masyarakat. 

4.  Peran dan Fungsi Public 

Relations dalam Manajemen Isu 

sebagai Upaya Membentuk Citra 

Perusahaan (Studi pada PR PT. 

PLN Persero) (Fitria Avicenna – 

2012) 

Studi kasus mengetahui, menganalisis dan 

mendeskripsikan peran dan 

fungsi PR dalam manajemen 

isu PT. PLN serta tanggapan 

khalayak terkait program 
manajemen isu yang akhirnya 

membentuk citra perusahaan 

Citra PT. PLN yang terbentuk 

melalui program-program 

manajemen isu eksternalnya, 

yakni 1) Pelayanan PT. PLN 

lebih dipermudah dalam 
memenuhi kebutuhan listrik, 2) 

Kenyamanan pelanggan lebih 

diperhatikan, dan 3) Perbaikan 

kinerja dan kemampuan PT. 

PLN terlihat dari adanya inisiatif 

efisiensi energi primer. Citra PT. 

PLN berdasar pada pengukuran 

tanggapan khalayak Model Grid 

Analisis Citra menggambarkan 

bahwa PT. PLN berada di grade 

B karena memiliki citra positif 

dengan posisi kurangnya 
pengetahuan masyarakat tentang 

program manajemen isu 

eksternal tersebut. 
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2.3. Kerangka pemikiran 

BAGAN 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KPC berinteraksi dengan lingkungan eksternal dan sebagai hasil dari interaksi 

tersebut muncul kesenjangan antara harapan masyarakat dengan aktivitas perusahaan 

yang biasa disebut dengan isu (Kriyantono,2012, h.152). Untuk mengatasi isu 

tersebut, public relations berdiri di antara perusahaan dan lingkungan eksternal untuk 

mempersempit kesenjangan yang terjadi dan sebagai bentuk manajemen terhadap isu-

Isu sebagai hasil konstruksi  

 

Peran dan 

Praktik Public 

Relations 

Manajemen Isu Public Relations 

Government Relations 

External Relations 

Media Relations 

Guest Relations 

Seksi government 

relations 

Sub seksi guest 

relations 

Sub seksi media 

relations 

Sub seksi external 

relations 

Manajemen isu sebagai antisipasi krisis, tanggung 

jawab perusahaan, dan untuk mendapatkan lisesnsi 

sosial 
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isu yang muncul ke permukaan. Melalui empat bagian public relations yang dimiliki 

oleh KPC, manajemen isu dilakukan berdasarkan fokus bagian masing-masing. 

Dalam proses manajemen isu lingkungan, tentunya peran public relations 

dalam perusahaan tambang memiliki ciri khas tersendiri melalui serangkaian peran 

dan aktivitas mereka dalam mengelola isu lingkungan. Pengelolaan isu membutuhkan 

proses mulai dari identifikasi isu, perencanaan program untuk mengelola isu hingga 

evaluasi. Agar manajemen isu sukses dilakukan maka public relations perlu 

mengidentifikasi kesenjangan sebagai akar dari munculnya isu, public relations dapat 

menggunakan berbagai media dalam hal ini untuk berkomunikasi dengan publik dan 

perusahaan. 
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