
LAMPIRAN 1 

Standard Operating Procedur (SOP) External Relations KPC 

 

a. Penerimaan keluhan  

1. Menerima dan memasukkan informasi adanya keluhan ke dalam 

dokumen Sistem Umpan Balik. 

2. Mengevaluasi aspek dari keluhan yang diterima dan menetapkan 

tingkat kritikal dari keluhan mengacu pada Memo GM ESD 

Nomor MO28/ESD/XII/05 

3. Secara khusus keluhan yang terkait dengan masalah lingkungan 

disampaikan ke Dept. Environmental and departemen terkait 

lainnya untuk dilakukan investgasi lebih lanjut (pengukuran, 

monitoring, studi dampak,dll).  

b. Pengelolaan keluhan lingkungan 

1. Keluhan tentang kualitas air 

- Melakukan sampling atau monitoring air tidak lebih dari 24 jam 

sejak informasi diterima dari ESD. 

- Selanjutnya dilakukan analisa di laboratorium lingkungan – 

KPC dan apabila diperlukan dilakukan analisa di laboratorium 

pihak ketiga . 

- Hasil analisis disampaikan kepada ESD sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Keluhan tentang banjir  

- Melakukan pemantauan kejadian banjir tidak lebih dari 24 jam 

sejak informasi diterima dari ESD 

- Melakukan kajian terhadap kejadian banjir 

- Memberikan hasil kejadian kepada ESD sesuai dengan 

kebutuhan 

3. Keluhan akibat kegiatan peledakan 

- Melakukan sampling atau monitoring terhadap keluhan tidak 

lebih dsri 24 jam sejak informasi diterima dari ESD 

- Analisa kronologis kejadian 

- Analisa data blasting pada sebelum dan saat kejadian peledakan 

- Jika dimungkinkan pada kondisi tertentu maka selanjutnya 

melibatkan pihak ketiga 

4. Keluhan akibat debu batubara 

- Melakukan sampling atau monitoring terhadap keluhan tidak 

lebih dari 24 jam sejak informasi diterima dari ESD 

- Jika hasil monitoring belum bisa diterima oleh pihak yang 

mengeluh maka akan dilakukan analisa kronologis kejadian. 



- Jika dimungkinkan pada kondisi tertentu maka selanjutnya 

melibatkan pihak ketiga 

- Sosialisasi akhir pada masyarakat. 

c. Tindak lanjut  

1. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan hasil analisa dan kejadian 

terhadap yang dikeluhkan masyarakat  

2. Menyampaikan hasil analisa kepada objek yang memberikan 

keluhan  

3. Menetapkan status dari proses keluhan : 

- Apabila selesai, memastikan dokumen pendukung status 

keluhan selesai (closed) 

- Jika tidak, kembali ke proses nomor 2-4 (tergantung situasi 

lapangan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 



Panduan Wawancara 

A. MEDIA RELATIONS 

Identifikasi isu 

1. Apa yang sub seksi media relations lakukan untuk mendeteksi isu di media 

? 

2. Apakah kliping media dan polling opini dilakukan untuk mendeteksi isu ? 

3. Sejauh apa efektifitas kliping media dan polling opini  tersebut ? 

4. Faktor apa yang menyebabkan isu  lingkungan sampai muncul di media 

massa ? 

5. Bagaimana sub seksi media relations menghimpun informasi terkait isu 

lingkungan melalui para wartawan ? 

6. Adakah metode khusus dari sub seksi media relations KPC ? 

Analisis isu 

1. Bagaimana sub seksi media relations memprioritaskan sebuah isu 

lingkungan ? 

2. Bagaimana cara sub seksi media relations memperkirakan dampak isu 

lingkungan ? 

3. Seberapa besar pengaruh dan cakupan media bagi perkembangan isu 

lingkungan ? 

4. Cara seperti apa yang digunakan untuk memberikan informasi terkait isu 

lingkungan melalui media ? 

Perencanaan program 

1. Bagaimana perusahaan memposisikan diri terhadap isu lingkungan 

melalui media massa? 

2. Bagaimana cara perusahaan mengubah kecenderungan negatif terhadap 

perusahaan ? 

3. Apakah KPC membuat dialog konstruktif untuk berkompromi untuk 

menyelesaikan isu ? 

4. Seperti apa perencanaan program manajemen isu lingkungan sub seksi 

media relations ? 

Pelaksanaan program  

1. Bagaimana koordinasi sub seksi media relations dengan sub seksi lainnya 

terkait program manajemen isu ? 

2. Kesulitan apa yang dialami ketika melakukan manajemen isu lingkungan 

? 



Evaluasi  

1. Bagaimana sub seksi media relations mengukur bahwa proses manajemen 

isu berhasil dilakukan ? 

2. Faktor seperti apa yang mendorong kesuksesan manajemen isu ? 

3. Antisipasi apa yang dilakukan agar isu tidak berkembang menjadi situasi 

krisis ? 

 

B. EXTERNAL RELATIONS 

Identifikasi isu 

1. Apa yang selama ini sub seksi ER lakukan untuk mendeteksi isu 

lingkungan ? 

2. Seberapa sering sub seksi ER mengahadapi isu lingkungan di lapangan ? 

3. Apakah sub seksi ER sering melakukan diskusi dengan tokoh 

masyarakat,adat, dan agama untuk mendapatkan informasi terkait isu 

lingkungan ? 

4. Cara seperti apa yang biasa digunakan sub seksi ER untuk menghimpun 

informasi ? 

5. Bagaimana cara ER untuk memprediksi munculnya isu lingkungan di 

masyarakat  ?? 

Analisis isu 

1. Bagaimana sub seksi ER memprioritaskan sebuah isu lingkungan ?  

2. Bagaimana cara sub seksi ER memperkirakan seberapa besar dampak isu 

lingkungan ? 

3. Langkah apa yang dilakukan dalam menganalisis isu lingkungan agar isu 

tidak berkembang ? 

4. Cara seperti apa yang digunakan sub seksi ER untuk berkomunikasi 

dengan tokoh masyarakat ? 

5. Sejauh apa pengaruh masyarakat dan opinion leader dalam perkembangan 

isu lingkungan ? 

Perencanaan program 

1. Bagaimana perusahaan memposisikan diri terhadap isu lingkungan ? 

2. Bagaimana cara ER mengubah kecenderungan negative terhadap 

perusahaan ? 

3. Apakah KPC membuat dialog konstruktif untuk menyelesaikan isu ? 

4. Seperti apa perencanaan program manajemen isu lingkungan sub seksi ER 

? 



5. Bagaimana ER menempatkan dan menyesuaikan kepentingan publik 

terhadap tujuan perusahaan ? 

Pelaksanaan program  

1. Bagaimana koordinasi sub seksi ER  dengan sub seksi lainnya ? 

2. Kesulitan apa yang dialami ketika melakukan manajemen isu ? 

Evaluasi  

1. Bagaimana ER mengukur bahwa proses manajemen isu berhasil dilakukan 

? 

2. Faktor seperti apa yang mendorong kesuksesan manajemen isu ? 

3. Antisipasi seperti apa yang dilakukan ER agar isu tidak menjadi situasi 

krisis ? 

 

C. GUEST RELATIONS 

Identifikasi isu 

1. Apa yang selama ini dilakukan untuk mendeteksi isu lingkungan ? 

2. Apakah GR sering melakukan diskusi untuk informasi terkait isu 

lingkungan ? 

3. Cara seperti apa yang biasa digunakan untuk menghimpun informasi 

terkait isu lingkungan ? 

4. Bagaimana cara Guest Relations untuk memprediksi kebijakan lingkungan 

? 

Analisis isu 

1. Bagaimana sub seksi Guest Relations memprioritaskan sebuah isu 

lingkungan ?  

2. Bagaimana cara memperkirakan seberapa besar dampak isu lingkungan ? 

3. Langkah seperti apa yang dilakukan dalam menganalisis isu lingkungan ? 

4. Bagaimana komunikasi dengan para tamu maupun stakeholder terkait isu 

lingkungan  ? 

Perencanaan program 

1. Bagaimana perusahaan memposisikan diri terhadap isu lingkungan ? 

2. Bagaimana cara mengubah kecenderungan negative para tamu terhadap 

perusahaan ? 

3. Apakah KPC membuat dialog konstruktif untuk menyelesaikan isu ? 

4. Seperti apa perencanaan program manajemen isu lingkungan sub seksi 

Guest Relations ? 



5. Bagaimana Guest Relations mengomunikasikan kebijakan manajemen isu 

? 

Pelaksanaan program  

1. Bagaimana koordinasi sub seksi Guest Relations  dengan sub seksi ? 

2. Kesulitan apa yang dialami ketika melakukan manajemen isu lingkungan 

? 

Evaluasi  

1. Bagaimana sub seksi media Guest Relations mengukur bahwa proses 

manajemen isu berhasil dilakukan ? 

2. Faktor seperti apa yang mendorong kesuksesan manajemen isu ? 

3. Antisipasi seperti apa yang ditawarkan sub seksi Guest Relations agar isu 

tidak berkembang menjadi situasi krisis ? 

 

D. GOVERNMENT RELATIONS 

Identifikasi isu 

1. Apa yang selama ini sub seksi GR lakukan untuk mendeteksi isu 

lingkungan ? 

2. Apakah sub seksi GR sering melakukan diskusi dengan kalangan 

pemerintah ? 

3. Cara seperti apa yang digunakan sub seksi GR untuk menghimpun 

informasi ? 

4. Bagaimana cara GR untuk memprediksi kebijakan yang berpotensi 

memengaruhi perusahaan ? 

Analisis isu 

1. Bagaimana sub seksi GR memprioritaskan sebuah isu lingkungan ?  

2. Menurut sub seksi GR, seberapa penting kah isu lingkungan untuk 

dikelola ? 

3. Bagaimana cara sub seksi GR memperkirakan seberapa besar dampak isu 

lingkungan ? 

4. Langkah apa yang dilakukan dalam menganalisis isu lingkungan agar 

berkembang ? 

5. Bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait isu 

lingkungan  ? 

6. Data seperti apa yang dibutuhkan dari pemerintah untuk mengatasi isu 

yang berkembang ? 



7. Sejauh apa pengaruh pemerintah dan kebijakannya dalam perkembangan 

isu lingkungan ? 

Perencanaan program 

1. Bagaimana perusahaan memposisikan diri terhadap isu lingkungan ? 

2. Bagaimana cara perusahaan memengaruhi pemerintah dan mengubah 

kecenderungan negative terhadap perusahaan ? 

3. Apakah KPC membuat dialog konstruktif untuk menyelesaikan isu ? 

4. Seperti apa perencanaan program manajemen isu lingkungan sub seksi GR  

? 

5. Bagaimana GR menyesuaikan proses manajemen isu dengan kebijakan 

dari pemerintah ? 

Pelaksanaan program  

1. Bagaimana koordinasi sub seksi GR  dengan sub seksi ? 

2. Kesulitan apa yang dialami ketika melakukan manajemen isu ? 

Evaluasi  

1. Bagaimana sub seksi media GR mengukur bahwa proses manajemen isu 

berhasil dilakukan ? 

2. Faktor seperti apa yang mendorong kesuksesan manajemen isu ? 

3. Antisipasi seperti apa yang ditawarkan sub seksi GR agar isu tidak 

menjadi situasi krisis ? 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

Hasil wawancara Superintendent Government Relations KPC 

Nama   : Dano Mapi 

Jabatan : Superintendent Government Relations KPC 

Peneliti : Bagaimana peran government relations di KPC ? 

Narasumber : dari pak dano di bagian government relations, peran dari government 

relations sendiri untuk mengidentifikasi isu lingkungan khususnya itu 

kami seperti itu dengan pemerintah supaya itu ada kepastian hukum 

dan legalitas yang jelas, sama juga dengan aktivitas tambang misalnya 

ada peledakan atau ada keluhan masyarakat ya sama juga kita 

koordinasi dengan pemerintah terkait kalo pertambangan ya tentunya 

kita ke Dinas Pertambangan,Lingkungan Hidup juga kita libatkan 

kurang lebih seperti itu. 

 

Peneliti : menerima keluhan masyarakat apakah harus menunggu informasi 

keluhan itu masuk ada gak langkah-langkah dari government relations 

yang proaktif untuk mencari tahu isu apa sih yang ada di masyarakat ? 

 

Narasumber : itu kita lakuakan dari awal sejak jaman Rio Tinto dulu sampai 

sekarang karena yang namanya masyarakat di Sangatta itu kan 

dinamikanya penduduk ini cepat sekali jumlah penduduk yang 

bertambah cepat sekali nah memang ada anggota-anggota dari 

eksternal government relations yang memang berkoordinais dengan 

tokoh masyarakat dan bahkan kita biasanya juga mengadakan 

kunjungan ke tambang membawa masyarakat, tokoh masyarakat, 

pemuda dan bahkan kawan-kawan dari LSM untuk mengecek aktivitas 

perusahaan itu seperti apa. mereka tahu mereka juga mengerti tentang 

keberadaan KPC, KPC juga beroperasi tentunya juga terikat dan harus 

patuh pada ketentuan peraturan lingkungan dan sebagainya jadi 

sebelum isu muncul ya kita memang jauh sebelumnya sudah  adakan 

koordinais dengan tokoh-tokoh masyarakat tapi yang namanya ada 

pihak-pihak yang ada maksud-maksud tertentu dan menimbulkan isu-

isu yang lain itu sudah biasa lah  

 

Peneliti : maksudnya pihak-pihak yang punya maksud tertentu itu gimana, Pak 

? 

 



Narasumber : ya itu memang itu jumlahnya kalo kita persentase ya mungkin 80:20 

lah  80 yang bagus 20 persen yang bengkok-bengkok. Mungkin juga 

karena ada permintaan-permintaan ke perusahaan yang pada 

kesempatan tertentu perusahaan belum bisa memenuhi karena kondisi 

yang namanya perusahaan ya tentu ada keterbatasan juga ya biasanya 

hal-hal seperti itu menjadi dikait-kaitkan ke hal-hal yang lain itu 

biasanya.  

 

Peneliti : Sebelumnya saya wawancara sama Pak Felly itu ada orang yang 

memang punya keluhan murni gitu pak, ada juga yang dia 

menggunakan isu lingkungan untuk mencapai kepentingan dia yang 

lain. Nah cara memilahnya itu dan cara menyelesaikan masing-masing 

isu yang berbeda kepentingan itu seperti apa ? Isunya sama tapi 

kepentingan di baliknya beda. 

 

Narasumber :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 apakah isu lingkungan 

memang muncul memang benar dia dari tambang karena kita juga 

tidak, kami sebagai karyawan, saya sendiri juga tidak berani juga 

mengatakan bahwa KPC itu selalu benar semua ya karena banyak 

yang namanya faktor alam. Ya bisa saja misalnya KPC sudah 

membuat kolam, sudah membuat kolam penampung air dari tambang 

dan disitu disteril supaya dia bisa memenuhi baku mutu yang bagus 

baru ngalir ke sungai tapi kalau pas dia musim hujan yang terus-

terusan bisa saja meluap misalnya. Tapi hal-hal seperti itu yang di luar 

dari kemampuan kita tetapi sangat jarang. Nah, makanya kalau ada isu 

yang berkaitan dengan lingkungan kita juga tidak apa ya, prinsip kami 

adalah tidak reaktif tetapi proaktif. Kalo kita reaktif itu kan berarti kita 

"Oh bukan, bukan KPC. Oh bukan, bukan kami" nah itu reaktif. Tapi 

kalo kita proaktif kita akan oke baik kita akan cek sama-sama supaya 

semua pihak melihat fata di lapangan abis itu memilahkannya nanti 

apakah ini apakah ini yang menyebabkan seperti ini atau bukan gitu. 

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. 

 

Peneliti : Di tahun 2015 ada gak sejenis kasus yang seperti itu atau isu 

lingkungan yang emang running sepanjang tahun ? 

 

Narasumber : Kalo 2015 itu ada di daerah Bendili karena sungai Sangatta ini kan 

selain ada aktivitas perusahaan tambang KPC di hulunya juga ada 



kawasan-kawasan yang sudah ada perkebunan sawit jadi itu juga 

menyebabkan tentu ada dampaknya karena musim hujan nah dimana 

lahan-lahan yang sudah gundul kalo musim hujan kan nanti lumpur-

lumpurnya akan mengalir ke sungai. Nah jadi kalo Bendili memang 

selalu ada isu-isu yang ini tapi itu sebenarnya juga sudah dibawa cek 

langsung ke lapangan. Nah, melihat apa yang KPC lakukan disitu 

kemudian ada kolam lain di KPC juga yang sempat di tahun 2015 itu 

agak meluap karena hujan yang terus-terusan waktu itu tapi itupun 

hanya sekejap dan sudah diperbaiki jadi tidak ada yang outstanding itu 

tidak ada. Ya memang namanya isu lingkungan ini isu yang sangat 

mudah dilakukan oleh orang-orang, pihak-pihak tertentu walaupun 

tidak banyak tapi pihak-pihak tertentu untuk maksud kepentingan 

tertentutapi ya  salah satu caranya ya kita bawa mereka melihat ke 

lapangan. Sama dengan tahun ini apa tahun lalu ada dari kelompok 

adat yang namanya Peradaban ya, Peradaban Masyarakat Adat 

Sangatta itu masalah isu lingkungan juga tapi itu sudah dibawa ke 

lapangan melihat menunjukkan bahwa air yang di kelola di tambang 

seperti apa itu nanti ngalirnya ke sungai, airnya keluar dari daerah 

tambang dia harus kualitasnya seperti apa semuanya itu sudah diatur.  

 

Peneliti : di 2015, profil-profil isu seperti apa pak yang jadi konsentrasi dari 

government relations ? 

 

Narasumber : sebenarnya isu di KPC ini ada beberapa isu ya dulu isu tenaga kerja 

tapi itu lama kelamaan sudah pudar secara alam tidak kita handle dan 

isu tenaga kerja dan isu yang mau jadi kontraktor KPC itu dulu sekitar 

empat tahun yang lalu. Kemudia setelah itu isu yang berjalan  itu juga 

isu lahan tapi itu memang sudah bagian dari aktivitas KPC juga karena 

wilayahnya yang luas dimana pemukiman juga kita juga tidak bisa 

mengontrol pemukiman yang masuk secara PKP2B atau konsesinya 

KPC. 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, orang gatal-gatal 

kulitnya koreng-korengan itu tentu cepat sekali orang berkesimpulan 

bahwa itu karena akibat dari aktivitas perusahaan karena begini bisa 

saja mereka itu mendapat artinya pengalaman di tempat lain di tempat 

tambang yang lain di daerah laian ada pengalaman seperti itu dri 

teman, sahabat, dan sebagainya sehingga mereka beranggapan di KPC 

juga bisa begitu tapi ya seperti yang saya katakan tadi bahwa 

pengelolaan lingkungan di KPC itu sangat ketat. Kemudian selain 

dampak air itu adalah dampak yang blasting, peledakan itu dimana 

luasnya lahan KPC ini sudah banyak lahan kawasan yang didiami oleh 

masyarakat  sehingga orang sudah bangun rumah, pomdok dan lain 



sebagainya sehingga pada saat blasting terjadi getaran itu akan 

merusak rumah, rumah retak dan lain sebagainya nah itu pun kita tidak 

langsung mengatakan bahwa itu KPC tapi nanti ada juga tim  yang 

akan mengukur getaran apakah memang apakah rumah itu retak rusak 

karena getaran blasting atau bukan karena getaran blasting itu sudah 

diukur sesuai dengan standar bahkan KPC itu di bawah standar supaya 

tidak sampai merusak lingkungan.  

 

Peneliti : Pak Dano bilang KPC ini sering berkoordinasi dengan BLH nah 

apakah dari kalangan pemerintah cuma sama BLH aja ?  

 

Narasumber : Tergantung dengan isu yang ada karena isu itu tidak hanya  isu 

lingkungan, isu lingkungan itu tidak hanya isu lingkungan yang 

dampak air atau dampak blasting ada juga isu lain yaitu isu perijinan 

ini tergantung dengan jenis isunya jadi kalo dia isu lingkungan ya 

tentu kita ke BLH atau ke Pertambangan karena ini perusahaan 

tambang tapi kalau dia isu mengenai legalitas kan ada juga yang 

bilang KPC itu PERBASI ijinnya tidak ada dan lain sebagainya itu 

juga kita akan berhubungan atau berkoordinasi dengan instansi terkait. 

Misalnya KPC itu ada isu misalnya isu yang muncul misalnya KPC itu 

mengoperasikan pesawat terbang tapi tidak ada ijin misalnya kita juga 

akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas 

Perhubungan Kabid. Udara juga dengan pelabuhan, pelabuhan nanti 

kita ke Perhubungan itu yang Kabid. Laut. Jadi kita tergantung dengan 

isu yang muncul. Jadi tugasnya Govrel ini adalah kalo di negara itu 

semacam menteri luar negeri itulah tergantung isu yang muncul. Kalo 

dia masalah perijinan, kalo KPC kan sering juga muncul isu bahwa dia 

melakukan sesuatu ilegal itu ada juga misalnya menambang, 

menambang batubara kemudian untuk kepentingan infrastruktur dalam 

pelaksanaan penambangan ini kan KPC ngambil batu merah galian C 

ya nah itu pernah ada isu juga bahwa disinyalir bahwa KPC itu selain 

menambang batubara juga menambang galian C, pernah ada isu 

seperti itu tapi kita sudah meluruskan bahwa sesuai dengan kontrak 

karya atau PKP2B KPC boleh menggunakan material tanah atau batu 

gunung atau batu merah atau material selain batubar tetapi harus di 

kawasan PKP2B jadi tidak boleh mengambil di luar daerah itu. 

Misalnya kita mau bikin jalan tambang katakan dari sini menuju 

pelabuhan kita boleh saja mengambil batubara atau ambil tanah uruk 

yang di sekitar sini. Kita gak boleh ambil dari Bengalon atau yang 

jauh-jauh. Nah itu yang kita perlu jelaskan karena begini karena 

PKP2B atau peraturan -peraturan tentang KPC ini dibuat pada tahun 

1982 dimana waktu itu kita belum ada yang namanya otonomi daerah 

dan lain sebagainya jadi semuanya itu diatur oleh pusat dan itu termuat 



di dalam kontrak karya atau PKP2B ya Perjanjian Pengusahaan 

Pertambangan Batubara, semuanya ada disitu sebagai PKP2B itu 

semacam kitab sucinya KPC lah. Jadi dia tidak bisa melakukan 

sesuatu yang di luar itu, di luar PKP2B.  Jadi kalo ada isu seperti itu 

kita akan berhubungan dengan kalo perijinan tentu akan ke instansi 

pemerintah yang ada hubungannya dengan perijinan terkait. 

 

Peneliti : Dari Govrel untuk memprediksi kebijakan dari pemerintah kan 

govrel itu bersinggungan dengan berbagai kebijakan khususnya 

kebijakan lingkungan. Gimana sih pak caranya memprediksi biar 

operasional perusahaan tetap lancar maka kita harus menuruti 

kebijakan yang seperti ini jangan sampe misalnya kita melakukan 

pelanggaran seperti ini nanti muncul kebijakan yang baru yang justru 

merugikan perusahaan. 

 

Narasumber : Di KPC ini sekarang ada departemen khusus yang namanya legal jadi 

kalo di kabupaten atau kalo di pemkab itu semacam biro hukum. 

Ttugasnya legal ini itu nanti yang akan mencari tahu tentang peraturan 

pemerintah, perda, peraturan gubernur sampai ke menteri dan tingkat 

atas apakah ada perubahan-perubahan tentang peraturan ini peraturan 

itu sehingga kita bisa mengikuti jangan sampai nanti kita melakukan 

sesuatu kita misalnya disini pakai peraturan A misalnya tau-tau 

peraturan A ini sudah banyak revisi ya, itu ada departemen khusus dan 

itu adalah rekan kerja dari Government Relations juga jadi ya cara 

mengontrolnya begitu. Nah mengenai perijinan juga disini kami punya 

sistem warning jadi misalnya sekarang ijin bandara, ijin bandara 

Tanjung Bara itu habis atau berakhri atau expired nanti di bulan 

Februari kemarin sudah muncul di layar komputer saya warning, first 

warning peringatan pertama ijin bandara akan expired di tanggal 

sekian di bulan Februari. Jadi untuk mengontrol dia akan muncul.  

 

Peneliti : Kalau misalnya kayak pond kan ada perijinannya terus apa lagi yang 

bisa berdampak sama munculnya isu lingkungan kayak pond kan 

 

Narasumber : Isu lingkungan yang kayak pond, isu-isu bahan peledak, penggunaan 

bahan peledak. Bahan peledak itu untuk mengambil batubara yang 

terlalu dalam kan itu diledakkan. Isu bahan peledak itu ijinnya harus 

lengkap tidak boleh expired dan itu ijinnya tidak diurus disini, bahan 

peledak itu yang mengeluarkan adalah dari Mabes Polri.  

 

Peneliti : Dalam menganalisis isu dalam hal ini isu lingkungan gimana sih cara 

govrel memprioritaskan isu-isu lingkungan yang muncul mana isu 



lingkungan yang harus diselesaikan terlebih dahulu mana yang lebih 

penting ? 

 

Narasumber : Jadi kalo isu lingkungan karena kita memang ada juga  departemen 

lingkungan di KPC ini orang enviro nah jadi seperti yang saya katakan 

tadi bahwa govrel ini semacam kalau saya boleh pinjam kata Bung 

Karno itu adalah "penyambung lidah rakyat" jadi artinya govrel ini 

 nanti kami akan koordinasi dengan lingkungan di KPC maksudnya 

ijin-ijin apa saja yang di areal anda, ijin pond ini,ijin kolam ini, ijin ini 

yang harus kita lakukan yang mana ? yang sangat prioritas. Baru dia 

katakan mana yang prioritas yang ini yang ini nah kita akan lihat dulu 

itu kalau dia tidak dilakukan dampaknya apa wah kalau dilakukan 

nanti kita pada saat pengecekan dari Minerba ini akan mendapat ini ini 

ini. Kalau sudah tul mendapat informasi begini berarti betul-betul 

nanti kita akan melakukan itu sebagai ya prioritas pertama yang akan 

kita lakukan secepatnya supaya bisa pada saat audit, perijinan, pada 

saat pengecekan oleh instansi pemerintah terkait ya tidak ada ijin yang 

mati yang expired.  

 

Peneliti : misalnya di antara isu manajemen air, isu blasting sama isu udara 

mana yag lebih urgent menurut govrel ? 

 

Narasumber : lingkungan yang pertama, air kan ada yang dari tambang ini ada 

beberapa kan jadi pertama isu yang harus kita tangani sebaik-baiknya 

yang prioritas pertama dari isu lingkungan itu adalah kualitas air. 

Itulah air-air yang nanti keluar dari kolam itu. Makanya  kolam-kolam 

yang ada harus ijinnya kita kerjakan dan kebetulan ijin kolam itu 

dikeluarkan oleh bupati. Kalo misalnya isu udara sejauh ini saya tidak 

terlalu, tidak banyak mendapat keluhan tentang udara ya di Sangatta 

itu karena peledakan itu pun dia tidak mengeluarkan asap paling hanya 

debu yang keluar pada saat peledakan tapi peledakan juga sudah diatur 

oleh tim di lapangan sehingga dia itu meledaknya juga tidak sekaligus, 

dia paralel. Jad tidak sekaligus meledak sehingga debu yang terangkat 

ini pun dia tidak terlalu tinggi. Nah itu cuma debu itu yang bisa 

berkaitan dengan isu udara ya tapi sejauh ini belum ada keluhan-

keluhan yang muncul dari isu udara yang sering muncul itu dari air 

kualitas air tadi sama kerusakan properti akibat blasting, itu yang 

sering dikait-kaitkan walaupun sebenarnya kalau dicek secara 

matematis ya kerusakan itu bukan juga karena dampak getaran 

blasting. 

 

Peneliti : menurut Pak Dano, seberapa penting sih isu lingkungan itu untuk di 

kelola ? 



 

Narasumber : yang namanya perusahaan tambang, perusahaan tambang batubara 

khususnya itu orang-orang selalu yang ada di benak orang itu adalah 

destruktif, merusak karena memang pekerjaannya itu merusak. Kalau 

kita lihat dengan kasat mata itu kan merusak apalagi open pit seperti 

KPC. Jadi kita untuk mengambil batubaranya diledakan, dia membuka 

lahan luas, melakukan aktivitas tambang di kawasan yang luas 

sehingga orang selalu beranggapan bahwa itu adalah destruktif oleh 

karena itu maka kita isu lingkungan dalam dunia pertambangan 

khususnya batubara kita kelola dengan sangat hati-hati dan harus 

sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya, kita mengambil isi buminya 

ambil resourcesnya tapi lingkungannya tidak rusak makanya 

penambangan di KPC ini kan dia bertahap. Ada step-stepnya, jadi dia 

land clearing abis itu over burden, pemindahan lapisan tanah, 

mengambil batubaranya setelah itu lapisan tanah yang tadi 

dikembalikan di ke tempat yang tadi semula kemudian baru di tanam 

lagi seperti yang kita liat di tambang banyak pohon sengon banyak 

pohon-pohon kayu liar yang lainnya, ya kembali seperti semula. Oleh 

karena itu memang isunya sangat penting dikelola. 

 

Peneliti : Kalau di 2015 sendiri ada berapa isu yang muncul sebenarnya ? 

 

Narasumber : itu yang 2015 itu yang muncul isu lingkungan yang berkaitan dengan 

kualitas air itu yng muncul. Waktu itu disinyalir bahwa meluapnya 

Sungai Bendili karena aktivitas KPC, KPC tidak bertanggung jawab 

terhadap lingkungan itu waktu itu muncul padahal memang waktu itu 

hujan deras yang terus menerus musim hujan sehingga dia memang air 

meluap secar alaami dari sungai itu dari sungai sangatta juga 

kemudian isu yang kedua ada isu diluar itu ada kolam itu jebol tapi 

sebenarnya bukan dia jebol tapi itu juga meluap karena musim hujan 

airnya berlebihan sehingga meluap. Jadi, orang-orang yang di sangatta 

itu kan mereka tahu air itu berasal dari areal tambang padahal sungai 

sangatta di hulunya sana juga banyak aktivitas perkebunan yang lain . 

Air itu berasal dari sana sebagian besar selain yang dari kawasan 

tambang  

 

Peneliti : itu kan isunya secara kecil muncul di bulan november 2014 tapi 

kayak ada pembiaran jadi isu itu muncul di awal tahun 2015 di media 

massa sampai akhir tahun isu itu maish running trus membuat KPC 

dapet konsekuensi denda sekian milyar sama dapet proper merah. Nah, 

itu kan dampaknya sebenarnya mungkin KPC sering mendapatkan isu 

water management  gitu kan tapi kenapa kok yang ini membesar ? 

 



Narasumber  : jadi memang proses untuk memperbaiki , proses untuk 

menindaklanjuti kondisi di lapangan itu kan tidak apa namanya tidak 

bisa dilakukan seperti balik tangan tentu ada langkah-langkahnya, 

tentu ada koordinasinya dengan pihak instansi terkait di pemerintahan 

juga di internalnya KPC sendiri. KPC ini kan ada KPC ini disini tapi 

ada yang memiliki KPC tentu koordinasinya komunikasinya harus ke 

pihak-pihak yang terkait itu misalnya pemegang saham bahwa ada 

aktivitas di lapangan seperti ini kita harus melakukan seperti ini, 

supaya kedepan tidak terjadi hal-hal yang sama terulang lagi. Jadi 

memang ya namanya perusahaan besar itu sama ibaratnya kalo di 

olahraga tinju kita itu juara dunia jadi kalo kita sudah juara dunia itu 

lebih sulit mempertahankannya daripada merebut. Nah kurang lebih 

analoginya seperti itu jadi KPC itu memang jagonya dapat proper-

proper yang bagus-bagus jadi kenapa itu bisa terjadi seperti itu dan dia 

harus konsekuensi ya artinya KPC itu lah buktinya memang KPC 

bertanggung jawab juga kalo memang ada yang harus dia bertanggung 

jawab ya dia harus melakukan seperti itu.  

 

Peneliti : selain konsekuensi yang saya sebutkan tadi ada ga pak dampak lain 

karena isu tersebut berkembang 

 

Narasumber : oh tidak ada 

 

Peneliti : dari govrel sendiri sebuah isu masuk, ada keluhan masuk oh dalam 

jangka waktu sekian ini harus selesai ada ga patokan waktu isu 

tersebut isu harus selesai.  

 

Narasumber : ada soalnya kami pernah bikin matriksnya sebenarnya ada cuma saya 

katakan cuma semacam gambaran tapi dalam pelaksanaannya itu 

ternyata ya ada yang jauh lebih gampang cepat selesai ada juga yang 

bertele-tele. contoh kalo dia hanya urusan perijinan yang selembar 

kertas itu bisa saja bahkan bisa lebih cepat tapi kalo dia isunya ini 

mengenai katakan isu Haji Sula (isu lingkungan) komplain karena 

rumahnya retak kemudian tuntutannya sekian juta kan itu yang harus 

KPC bayar nah itu saya tidak berani in time on time pun susah apalagi 

in time.  

 

Peneliti : itu berapa lama pak 

Narasumber : itu kalo dia sudah berkaitan dengan cash flow itu bisa lama kalo di 

KPC. Misalnya kita starting bulan november ya mungkin bisa di 

desember atau bisa di januari isunya bisa selesai. 

 



Peneliti : kalau di luar cash flow, maksudnya menenangkan isu lingkungan 

dulu.  

 

Narasumber : oh kalo itu bisa bisa lebih cepat.  

 

Peneliti  : Haji Arsyad itu udah running 3 bulan ya pak ?  

Narasumber : Nah itu isu-isu yang ganti rugi itu isu yang sangat 

perlu waktu pengkajian yang lama bukan haji arsyad aja thomas ware 

tim itu dari tahun 2014 itu bukan berapa bulan lagi. Trus isu christoper 

di Pit J itu juga dari tahun sekitar 2014 juga  karena ini tuntutannya 

adalah kompensasi. kalo dia sudah kompensasi berarti berkaitan 

dengan cash flow kan kalau sudah begini ini isu yang tidak bisa kita 

lakukan lebih cepat karena dia akan banyak pihak yang terkait disitu di 

internal KPC. Ada dept. pengelolaan lahan land managaement ada 

nanati accounting masalah keuangan jadi harus ada koordinasi yang 

ini dan bisa juga melibatkan aparat pemerintah juga untuk menentukan 

bahwa ini tuntutan ini memang sesuai apa tidak jadi itu karena banyak 

pihak ini maka dia perlu rentang waktu bahkan ada yang masih 

outstanding seperti thomas ware cs. sampe masuk ke bupati  

 

Peneliti : kalo arsyad berpotensi ga pak ? 

 

Narasumber : oh ga karena Arsyad ini fakta di lapangan pertama emmang 

walaupun tidak sepenuhnya tapi saya melihat sepintas Arsyad itu tidak 

sampai ke bupati bisa ditangani secara internal saja. apa bedanya 

dengan Haji Sula kurang lebih sama, Haji Agus, Haji Sangkuni.  

 

Peneliti : itu kan kasusnya hampir sama ya pak tapi kan dampaknya berbeda. 

cara memperkirakan dampak-dampak semacam itu ? 

 

Narasumbr : itu kan diliat dari lokasi, jadi lokasinya diareal tambang itu juga 

sangat menentukan. kenapa Thomas Ware CS itu berlarut-larut karena 

di lokasi mereka itu memang benar ada di areal KPC tapi masih jauh 

dari aktivitas tambang. kendalanya adalah akses masuk tertutup oleh 

jalan tambang tapi lahannya mereka ini belum disentuh oleh tambang. 

karena begini di PKP2B itu areal atau konsesi tambang KPC itu ada 2, 

ada yang memang kawasan yang di tambang ada juga yan memang 

koridor atau kawasan yang untuk infrastruktur itu satu. kedua apabila 

di dalam PKP2B atau area konsesi yang disetuji oleh pemerintah 

ditemukan ada pemukiman pada saat aktivitas tambang maka KPC 

berkewajiaban untuk menyelesaikan tanggung jawab sosialnya 

mislanya ganti rugi dan lain sebagainya. apabila di kawasan itu ada 

penduduk, ada pemukiman, dan disitu memang ada aktivitas tambang. 



Tapi kalau ada penduduk tapi tambang beum membutuhkan daerah itu 

ya dia nda menggantkan apa-apa. Jadi misalnya kalau kita lihat 

wilayahnya KPC ini kan sampai ke ujung sana, smapai ke bengalon 

ujung sana. kita sementara masih di Pit J sini ya ngapain juga bayar 

yang disana kita ga tau tahun berapa baru sampai disana nah itu cuma 

masyarkat kan kadang melihat petanya trus mereka langsung meminta 

ganti rugi seperti yang kemaren kasusnya panglima rajawali nah yang 

diluar pun minta di bayar yang di luar pkp2b maksudnya yang jelas itu 

ga mungkin lah itu. memang hal-hal yang berkaitan dengan 

kompensasi memang membutuhkan waktu pengkajian yang agak laam 

tapi tidak semuanya ada juga yan cepat ada juga yang lebih cepat 

tergantung dengan lokasinya. misalnya begini jangankan yang masih 

hidup, di Pit J dulu itu kuburan muslim sama nasrani sama ada hindu 

pit j itu waktu rio tinto belum ada rencana tambang, belum ada rencana 

menambang disitu. begitu KPC diambil sama Bumi, Bakrie Brothers 

ya itu langsung dibuak Pit J. Apa yang dilakukan ? saya menjadi tim 

memindahkan orang yang sudah beristirahat dengan tenang di sisi-nya 

itu dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru di jalan kabo itu di 

rantau pulung, ga lama selesai. 2004 itu. 2003 KPC diambil sama 

Bumi, Thiess yang nambang disitu. nah itu.  

 

Peneliti : ada ga sih bedanya profil isu lingkungan di jaman rio tinto sama 

jamannya bumi ? 

 

Narasumber : begini karena eranya berbeda sebetulnya rio tinto beroperasi sebelum 

otonomi daerah dan jumlah masyarakatnya masih sedikit jaman itu 

tahun 90an dan informasi yang saya terima dari senior-senior saya 

juga yang dari tahun 90 itu waktu itu isu yang sering muncul adalah 

ganti rugi lahan, isu lahan itupun hanya orang-orang itu juga ya 

kawan-kawan juga. Isu air tidak ada trus isu blasting tidak ada karena 

rumah orang jauh-jauh dari tambang kemudian adapun rumah yang 

ada rata-rata rumah kayu nah jadi kalo blasting kan ga terpengaruh 

kalo rumah kayu itu jadi ya isu lingkungan pencemaran air dan 

blasting itu tidak ada yang saya tau, seingat saya itu tidak ada. yang 

sering muncul waktu itu isu lahan, itu saja.  

 

Peneliti : eskternal berdiri tahun berapa ? 

 

Narasumber : eksternal itu berdirinya sejak KPC ada sebetulnya jadi kalo kita lihat 

superintendent pertama eksternal ini dulu pak usman fatwa itu sekitar 

tahun 88. nah cuma perbedaannya departemen eksternal ini dulu dia 

dibawah HR baru skeitar tahun 2002 baru kami berpisah dari HR 

menjadi divisi sendiri dan eksternal itu satu departemennya ini yang 



tempat sekarang ini. inilah yang dulu mengurus masalah infrastruktur 

menghandle atau menangani isu lahan, isu lingkungan juga. Ada 

waktu itu, tapi waktu itu jaman rio tinto belum banyak berbuat isu-isu 

yang lain itu sangat jarang memang komunikasi juga waktu itu 

gayanya agak beda dengan yang sekarang tergantung juga dengan 

kondisi masyarakat yang waktu itu masih sedikit. setelah jadi 

kabupaten masyarakat kan banyak, orang yang baru-baru juga banyak 

berdatangan sehingga mereka tidak tahu apa yang dibuat oleh KPC di 

masa lalu jadi sebenarnya yang namanya divisi ESD ya cikal bakalnya 

ya dari eksternall ini yang namanya land management, kemudian 

empowerment, project management itu semuany abaru ya. ER  inilah 

yang pertama kali.  

 

Peneliti : Dipisahkan jadi divisi sendiri apakah karena muncul isu-isu baru  

 

Nnarasumber : waktu rio tinto itu presdirnya waktu itu nuki kiroyan nah pak nuki 

kiroyan itu jadi presiden direktur dari tahun 2000 sampai 2003. nah, 

tahun 99 kita kan sudah otonomi daerah jadi kabupaten, style 

pemerintah setempat sudah berubah, disini sudah jadi ibukota 

kabupaten, hubungan dengan pemerintah perlu kita tingkatkan lagi 

karena dulu kami kalau mau ketemu bupati itu harus bermalam karena 

kita harus ke samarinda dulu baru ke tenggarong. Oleh pak nuki 

kiroyan dari analisa beliau melihat bahwa eksternal ini tidak tepat 

kalau dia bergabung ke HR karena HRitu dia tugasnya mengurusi 

orang-orang dalam, orang-orang internal KPC. sebaiknya eksternal itu 

berdiri sendiri karena dia akan mengurusi menjadi pintu masuk one 

gate policy dari luar ke dalam dan dari dalam keluar jadi isu yang 

keluar dan yang bisa berbicara dengan pejabat-pejabat pemerintah juga 

tidak boleh GM-GM dari tambang harus dari eksternal dan juga 

sebaliknya dari luar ke dalam itu apa namanya latar belakang kenapa 

eksternal lepas dari HR. 

 

Peneliti  : mengantisispasi isu lingkungan supaya ga berkembang seperti apa ? 

 

Narasumber  : ya isu-isu lingkungan itu, semua isu bukan hanya lingkungan saja 

semua isu harus cepat tannggap dan saya kira manajemen KPC juga 

Top-top management juga harus berpikir seperti itu. Jadi ibaratnya api 

kalau dia masih kecil itu kan sahabat tapi kalau sudah merambat sana 

kemari besar ya bukan sahabat lagi tapi musuh berat sama dengan isu 

misalnya ada LSM A misalnya muncul bahwa sekelompok masyarakat 

di kampung ini gatal-gatal karena air meluap dari pond ini misalnya. 

Kita harus segera turun ke lapangan, kalau menurut saya harus segera 

turun ke lapangan melibatkan paling ga internal KPC dulu terjun ke 



lapanagan melihat dulu kondisinya seperti apa setelah itu kita 

melibatkan pihak-pihak yang terkait supaya mereka melihat faktanya 

apakah dan juga kita mendapat masukan dari mereka apakah memang 

seperti itu seperti yang diisukan atau bukan itu satu. kedua KPC juga 

harus terbuka juga pihak eksternal juga bukan hanya govrel saja tapi 

ya eksternal kawan-kawan dari departemen lain di dalam divisi 

eksternal juga punya kewajiban yang sama sebagai corong keluar juga 

harus menyampaikan aktivitas di lapangan itu seperti apa supaya 

orang tidak mengira-ngira.  

 

Peneliti : LSM itu peran mereka terhadap perkembangan isu seperti apa pak ? 

Narasumber : ya memang LSM itu seperti karena perannya itu cukup ini ya cukup 

cepat menyebarkan informasi. sangat informatif, masalah benar atau 

tidak itu urusan nanti cuma namanya informasi yang beredar dari LSM 

itu kan cepat sekali. kenapa ? ya karena era teknologi informasi ini kan 

media sosial ini kan cepat sekali itu bisa beredar dari sosial media itu 

kan cepat sekali. itu yang kita jaga supaya tidak bisa secepat itu 

makany akita dalam kurun waktu tertentu biasanya kami juga ada 

pertemuan dengan LSM-LSM untuk komunikasi untuk menyampaikan 

bahkan ada yang dibawa tour ke tambang.  

 

Peneliti : jadi itu bentuk komunikasinya kayak misalnya tour ke tambang 

pertemuan non formal 

 

Narasumber : ya non formal yang sangat bagus itu non formal biasanya keuar uneg-

uneg ya paling buat larinya nanti mau buat seminar atau minta bantuan 

apa akomodasi biasanya kesana larinya.  

 

Peneliti  : selain itu ada ga cara lain untuk berkomunikasi dengan pemerintah 

atau LSM ? 

 

Narasumber : saya ga ada yang sangat formal saya kurang ini karena selalu 

menggunakan cara yang dilakukan cara yang dilakukan oleh senior 

saya dulutermasuk salah satu manajemen direktur kami dulu pak ivan 

boul orang australia menyelesaikan suatu masalah, untuk 

menyelesaikan suatu isu itu kadang di meja perundingan itu dia agak-

agak kaku ketimbang di warung kopi jadi ya kami lebih banyak 

makanya anggota govrel saya minta supaya dimana saja bisa di 

townhall di nasi padang di mana kah ngobrol disana biasanya uneg-

uneg pada keluar di tempat seperti itu. karena kita juga tahu bahwa 

suatu daerah yang tidak ada industrinya itu sangat lambat 

perkembangannya jadi kita bersyukur juga bahwa dengan kehadiran 

KPC ini ya kita tidak perlu menyebutkan KPC itu berbuat apa tapi 



silakan melihat. jika ada melihat maka anda akan ingat, jika anda 

mendengar maka anda lupa, anda melakukan maka anda akan bisa itu 

kata filsafat cina.  

 

Peneliti : kalau misalnya pengaruh pemerintah kebijakannya dalam 

perkembangan isu lingkungan sendiri seperti apa ? 

 

Narasumber : ada kebijakan sekarang undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

perijinan. Bukan mempersulit sih cuma masalahnya kita harus 

mengurusnya di provinsi tapi khusus untuk pond ya masih disini tapi 

yang seperti ijin air bawah tanah, ijin yang sering disorot itu 

penggunaan air. KPC menggunakan air tapi sebenarnya kita bayar, ijin 

air bawah tanah, ijin air permukaan tanah, ijin bandara, pelabuhan, 

darat laut. Sebenarnya govrel ini menangani darat, laut, dan udara tiga 

angkatan lah ya. dengan undang-undnag nomor 23 ini kita sebagian 

besar perijinan kita ngurus di provinsi sesuai undang0undang itu 

kecuali ijin pond itu yang masih dikeluarkan oleh bupati. ya sedikit 

berbeda dengan sebelumnya kita mengurus di kabupaten dengan 

adanya undang-undnag ini kita harus ngurus di provinsi ya tentunya 

membutuhkan waktu tentu juga antri dengan kawan-kawan perusahaan 

lain kan dari indominco dari lain-lain kan ngumpulnya di provinsi 

juga.. itu aja sih kendalanya karena kita antri yang tadinya kita ngurus 

di kabupate masing-masing sekarang kita kumpul di provinsi ya 

ngantri dong. 

 

Peneliti : biasanya data apa yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengatasi 

isu yang berkembang atau sebaliknya atau sebaliknya untuk 

memperlancar operasional perusahaan. 

 

Narasumber : kalo dari perusahaan sih kita tidak perlu data daripihak pemerintah 

kita hanya butuh persyaratan melakukan suatu aktivitas itu apa dari 

misalnya kita mau buka kolam, kolam penampung kita akan 

menyampaikan ke pemerintah bahwa kami melakukan ini -ini apa 

yang harus kami siapkan. Kita yang siapkan datanya, data kolam dan 

sebagainya, titik koordinat dan sebagainya itu yang KPC. Tapi dari 

pemerintah yang kita minta perijinannya artinya untuk melakukan ini 

apa yang kita perlukan dari pemerintah ya perlu ijin perlu sketch nya 

bukan kita yangg buat sketchnya, iijin aja sih biasanya kita pergi bawa 

mereka cek lapangan abis itu sudah, mereka banyak yang minta data 

dari kita.  

 

Peneliti : ada ga sih pak kecenderungan negatif dari pemerintah terhadap 

aktivitas tambang  



 

Narasumber : seperti yang saya katakan tadi bahwa asumsi persepsi mengenai 

dunia pertambangan itu merusak itu jelas ada dan memang merusak. 

Kalo kita tidak melakukannya dengan tidak hati-hati dan tidak 

bertanggung jawab memang merusak aktivitas tambang itu. Oleh 

karena itu, melakukannya juga harus hati-hati dengan kajian yang 

betul-betul sesuai prosedur yang ada mulai dengan semua peraturan 

yang berlaku dan seperti yang katakan tadi saya ngutip kata-kata pak 

utoro dulu bahwa kita megambil resource-nya tapi lingkungannya 

tidak rusak oleh karena itu dari pemerintah tertentu juga ada juga yang 

berasumsi bahwa aktivitas itu ada efek negatifnya. tapi yang namanya 

industri itu pasti ada dimana-mana, rumah sakit pun dia 

menyembuhkan orang tapi selain itu ya ada limbahnya apalagi 

tambang cuma kita harus dimana kita mau minimalkan yang negatif 

ini supaya positifnya lebih bagus.  

 

Peneliti : Kalau dari Pak Dano sendiri, kan Pak Dano PRnya KPC nah cara Pak 

Dano memposisikan diri terhadap sebuah isu. Kan Pak Dano bekerja 

di KPC untuk kepentingan KPC sama Pak Dano juga mem-provide 

kepentingan masyarakat. Memposisikan diri yang semacam itu gimana 

?  

 

Narasumber : Oke itu pertanyaan bagus ya. Jadi, begini semua orang yang berada 

di lingkungan government relations, saya sering menyampaikan bahwa 

dari pekerjaan kita sehari-hari apa namanya aktivitas kita setiap hari 

itu kita bikin laporan dan menyampaikan ke atasan baik atasan 

langsung maupun atasan dua tiga tingkat di atas. Kita menyampaikan 

dengan cara begini, ini ada isu seperti ini misalnya, isu ini kalau kita 

tidak melakukan tindkaan seprti ini maka hasilnya akan seperti ini tapi 

kalau kita melakukan seperti ini maka hasilnya seperti ini. Jadi, kalau 

kita melakukan ini maka hasilnya lebih bagus disini kalau tidak dia 

akan kejelekannya seperti ini jadi saya memposisikan diri itu saya 

sendiri dan juga anggota saya itu setiap isu di masyarakat , setiap 

komplain dan lain sebagainya yang kita temukan dari pertemuan 

informal yang tadi kita analisa baru kita menyampaikan bahwa kita 

juga tidak bisa mengatakan bahwa KPC selalu benar kita juga tidak 

bisa mengatakan ini juga salah. Itu tadi kita analisa dan kita 

menyampaikan dan membuat opsi kalau kita melakukan ini maka 

hasilnya gini kalo tidak maka dampaknya seprti ini sehingga kitakan di 

tengah-tengah nih memposisikan diri di tengah-tengah tidak selalu 

disini terus karena kalau disini terus kita nanti semakin jauh semakin 

dia jauh maka dampaknya semakin dekat artinya apa ya kalau hati itu 

semkain jauh maka rasa memilikinya semakin tidak bagus sama juga 



dengan ini yang kita memposisikan diri bahwa kita tidak hanya berdiri 

di KPC saja tapi kita juga sebagai warga masyarakat dan pemerintah, 

KPC ini juga masyarakat kalo di luar. nah jadi setiap tindakan itu kita 

buat analisanya supaya manajemen juga tahu kita menyampaikan 

bahwa ada kasus-kasus atau isu seprti ini kalau kita tidak melakukan 

ini maka dia berdampak seperti ini kalau kita melakukan maka 

hasilnya seperti ini jadi kami sarankan saya sarankan kita harus 

melakukan ini . Masalah iya atau tidak akan dibicarakan oleh top 

management karena mereka juga punya agenda-agenda yang lain jadi 

kita tidak hanya data mentahan yang dikasihkan tapi saya harus 

menyampaikan. Makanya tiap kubu dari Felly dan segala macam itu 

kan nanti saya combine baru saya analisa. Kalau say abelum paham 

belum jelas saya panggil ini maksudnya apa karena nanti saya yang 

menyampaikan. Kalau kita tidak melakukan ini nah sama kan sama 

haji sula kan kalau kita tidak begini nanti dia akan begitu gitu terus 

tapi kita melakukan juga ganti rugi ini nanti yang lain juga akan minta 

itu sama juga tetapi ya bagaimanapun juga tentu ada baiknya juga 

akhirnya kita merangkul mereka. Jadi cara memposisikan diri itu ya 

tidak ya tidak biru semua tidak putih semua tapi harus beradaptasi ya 

kalau ga kan susah.  

 

Peneliti : isu itu muncul karena persepsi kan pak. Nah cara mengubah persepsi 

mereka terhadap perusahaan apakah ada dialog konstruktif dengan 

masyarakat atau dengan pemerintah untuk mengubah persepsi ? 

 

Narasumber : dulu kami ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dulu tapi 

ini sudah tidak berjalan lagi sudah berapa tahun nah memang ad 

alangkah lain yang juga sangat efektif menurut saya itu untuk 

mengubah persepsi orang itu dia harus membawa dia melihat kalau dia 

hanya mengambar-gambarkan dalam benak sendiri buaya itu akayak 

apa ya oh buaya itu punya sayap oh ya betul ya punya sayap itu 

 selama dia tidak melihat buaya itu dengan langsung ya dia tetap 

berpersepsi bahwa buaya itu punya sayap padahal ga ada buaya yang 

punya sayap jadi ya salah satunya cara adalah bawa mereka melihat itu 

kalo saya. Ya makanya ini saya bilang "Pak Felly diatur Haji Ijam 

dulu begitu, bawa aja Haji Ijam itu liat tambang sana" 

 

Peneliti : Program yang Pak Dano buat untuk mengantisipasi isu-isu 

lingkungan ? 

 

Narasumber : Kalo dialog kita ga ada ya tapi yang biasa ada ya pertemuan 

informal, coffee morning di coffee shop itu biasanya ada. Cuma tahun 

ini belum kita lakukan padahal tahunnya udah mau habis kan. Kalau 



tahun-tahun sebelumnya biasanya kita di coffee shop, tapi Pak Wawan 

 minta tahun depan diaktfikan lagi ya seperti itu. Tapi kita tadi itu 

lebih banyak di bulan-bulan puasa pada saat buka puasa disitu, 

momentumnya disitu. di bulan puasa itu kita lebih banyak melakukan 

pertemuan-pertemuan sambil buka puasa dengan kawan-kawan dari 

media ya Tribun itu tugasnya Pak Yordhen kalau saya dengan yang 

ini. Govrel ini juga kan tidak dengan masyarakat tapi dengan TNI 

POLRI juga seperti itu untuk legalitas aktivitas perusahaan juga kita 

perlu tahu apakah ada perubahan peraturan dan lain sebagainya. Kalau 

ga ketemu kita kan ga tau kalau ada perubahan-perubahan. Kalau 

jaman Pak Sony dulu kita sering dialog di Wisma Rayah situ panggil 

para tokoh masyarakat, tokoh agama nah baru diapaprkan ini itu. Ada 

bagus juga tapi ada juga jeleknya itu semakin kita sering berdialog 

banyak juga permintaan cuma waktu itu permintaan itu ya boleh 

dikatakan gampang pada jaman itu sekitar 2005,2006,2007 permintaan 

itu gampang kita itu jangankan masyarakat, tentara yang latihan disini 

aja untuk mengeluarkan dana 2 milyar itu dari cost saya itu ga susah 

itulah di masa lalu yang namanya kondisi perusahaan itu kan 

perusahaan itu kan begini dari ada musimnya ada betul-betul dia cerah 

ada saatnya dia mendung.  Ini harga batubara anjlok ya mendung 

perusahaan.  

 

Peneliti : Jadi program kayak gitu kondisonal aja ya pak ? 

 

Narasumber : iya kondisional. Kalau dulu agak rutin tapi setelah itu ya tidak lagi, 

kita menggantikan dengan yang lain-lain, dengan cara yang lain itu ya 

pada saat buka puasa itu.  

 

Peneliti : Kalau koordinasi internal misalnya Pak Dano sama seksinya Pak 

Yordhen atau sama bagian sub seksi yang lain seperti apa ?  

 

Narasumber : kalau disini karena disini ada dua seksi kita tetap aja cross aja artinya 

tamu, tamu itu kan ada memang tamu yang dihandle oleh PC tapi juga 

ad atamu kami yang handle nah itu tamu-tamu dari tentara dari TNI 

biasanya sini tapi tetap personil bisa kita tukar-tukar saja karena disana 

kurang mobil, kurang orang ya bisa pakai Pak Jasmin, Pak Ipul dan 

lain sebagainya. Biasanya kita pada saat ada pertemuan safety, value 

talk salah satunya disitu atau ya pada saat pertemuan rapat departemen 

kita ini.  

 

Peneliti : kesulitan dan tantangan dalam melakukan koordinasi terkait dengan 

manajemen isu ? 

 



Narasumber : di Pemerintah ya yang namanya kita berkoordinasi di tanah air kita 

ini itu kan tentu ada hal-hal yang ujung-ujungny alari ke dana disitu 

biasanya agak sulit di era KPC sekarang itu. Kalau kita koordinasi 

seperti yang saya katakan tadi, koordinasi dengan LSM ini katakan 

dengan kelompoknya Alim misalnyakan Alim  Bahri itu kan dulu 

banyak sekali, kelompoknya Haji Masdar, Haji Masdar dulu komplain 

bahwa perusahaan KPC ini kan beroperasi di tanah kerajaan bahwa 

kami ini kan perlu dapat upeti kalau jaman raja-raja dulu kan. Kami 

sudah berkoordinasi baik dengan segala macam baik nanti mereka 

ujung-ujungnya minta ya gimanalah tanggung jawab kami juga perlu 

hidup giman aini menghidupkan anak istri, ada embel-embelnya 

kesana.  Nah biasanya ujungnya kesananya itu yang agak sulit di era 

sekarang nah adapun yang pemerdayaan dan segala macam ya itu tadi 

masyarakat itu disini khususnya itu mereka kan lebih senang ibaratnya 

tu dikasih mentahnya daripada dikasih program-program 

pemberdayaan itu. Kesulitannya diistu biasanya, karena sudah sampai 

disitu secara otoritas sudah di luar govrel kalau kita menyangkut uang 

tapi isunya masih di eksternal nah itu yang sulitnya misalnya kita 

dengan LSM ini nanti akhir-akhirnya minta biaya untuk membangun 

sekretariat dananya sekian-sekian, dana itu kan urusannya ke 

accounting sana. Nah, kalau accounting ada embel-embel yang sulit 

kita juga tidak bisa memaksakan accounting tetapi isu ini masih di kita 

itu yang sulitnya disitu  

 

Peneliti  : Kalau gitu masyarakat ga mau tahu ? 

 

Narasumber : ga mau tau dia, dia taunya hanya di eskternal. Itu yang sulitnya 

makanya kita perlu komunikasi dengan pihak terkait internal KPC 

sudah kalau begitu ya kadang juga perlu diskusi yang alot. Sama 

seperti Haji Arsyad ini kan kalo kita lihat setuju kita begini bagus 

begini ganti kerusakan-kerusakan. Tapi kalo kita mengatakan iya 

belum tentu di accounting itu iya pasti dia perlu pertimbangannya apa 

dasarnya apa dan macam-macam. Ya kita juga tidak bisa memaksakan 

mereka karena ya mungkin juga prosedur yang berlaku di departemen 

dan divisi mereka juga sama kan disini kan juga tiap divisi terutama 

kan punya SOP masing-masing.  

 

Peneliti : Ada ga pak yang pernah ditolak masalah ganti rugi 

 

Narasumber : Thomas Ware kan belum beres-beres.  

 

Peneliti : Kalau misalnya ganti rugi tanam tumbuh ? 

 



Narasumber : Ada juga kalau dia hasil dari inventarisirnya itu kurang meyakinkan 

bisa juga ditolak.  

 

Peneliti : Koordinasi internal itu ada kesulitan ga ? 

 

Narasumber : Kalo internal ga sejauh ini kan kita sudah melakukan sering. Staf 

saya boleh dipake PC, PC juga boleh saya pakai dalam melakukan 

tugas sehari-hari bisa saja. 

 

Peneliti : Misalnya isu itu kita identifikasi, kita analsis terus kita selesaikan 

gitu di dalam program yang kita buat. Gimana sih cara mengukur 

bahwa proses manajemen isu itu berhasil dilakuakan atau diselesaikan 

?  

 

Narasumber : Indikatornya biasanya ada berita acara dari kedua belah pihak dari 

KPC maupun dari, biasanya bikin berita acara antara  Haji Sula 

misalnya karena itu isu-isu blasting berarti ada berita acara bahwa itu 

sudah closed sampai disitu itu satu yangg kedua ya kadang juga 

muncul di media bahwa isu itu sudah selesai ada pengakuan dari pihak 

yang independen gitu kasus sudah  selesai, tidak benar kalau KPC 

yang bilang isu sudah selesai.  

 

Peneliti : Tapi kalau di media berarti isunya lebih besar ya pak ?  

 

Narasumber : ya tergantng kita dengan media juga sih kadang juga isunya biasa-

biasa juga. Namanya isu itu cepat berkembangnya karena apa isu itu di 

atas gosip kadarnya jadi semacm awal pemberitaan. Yang paling 

samar-samar itu gosip lalu di atasnya gosip itu isu, isu itu sudah ada 

kadarnya bisa positif bisa negatif beredarnya sangat cepat apalagi isu 

yang dari awal sudah isu dia negatif seperti isu lingkungan tadi itu 

cepat sekali beredar. Jadi penangananya juga harus cepat, supaya 

selesai tuntas harus ada pengakuan dari kedua belah pihak KPC dan 

pihak masyarakat yang terkena dampak misalnya nah itu ada berita 

acara disitu ada ditanda tangani bersama bahwa isunya sudah selesai 

lebih keren lagi kalau itu muncul di koran lokal bahwa itu sudah ada 

kesepakatan sudah selesai. Itu indikatornya 

 

Peneliti : faktor yang mendorong kesuksesan manajemen isu dari segi govrel 

 

Narasumber : faktor- faktor yang sangat utama itu adalah kemampuan komunikasi 

itu sangat penting dengan para pemangku kepentingan, stakeholder. 

Yang kedua adalah relasi ini kan tak kenal maka tak disayang jadi 

harus saling mengenal, selanjutnya kita harus punya semacam 



pemetaan social mapping. Sebenarnya ada yang tertulis ada tapi secara 

tidak tertulis kita hafal ya bahwa si A ini kriterianya itu seperti apa 

atau si B ini atau LSM atau kelompok A ini mereka seprti apa kita 

harus tahu di benak kita itu punya gambaran. Jadi orang-orang govrel 

itu harus tahu walaupun sedikit harus tahu. Pak Jasmin kalau misalnya 

ada isu yang muncul dari sekelompok ini saya sebagai komandannya 

saya harus tahu oh ini cocok yang menghadapi ini cukup Pak Felly oh 

kalo ini Pak Jasmin itu relasi komunikasi ya, saling mengenal punya 

hubungan dekat itu kan pengaruh karena apa namanya pemahaman 

kearifan lokal juga budaya, latar belakang budaya nah itu juga sangat 

penting untuk penanganan isu, manajemen isu itu. Disini kan bukan 

homogen, kita ini heterogen multietnis.  

 

Peneliti : Antisipasi seperti apa yang ditawarkan govrel agar isu tidak menjadi 

situasi krisis ? 

 

Narasumber : Itu yang saya sering sampaikan ke manajemen bahwa top 

management harus cepat tanggap karena apa yang disampaikan oleh 

govrel kalau sudah disampaikan ke atas maka itu kadarnya itu 

ibaratnya kalau garam itu sudah cukup asin kalau belum asin itu kita 

belum sampaikan ke atas. Jadi apa yang saya sampaikan yang kami 

sampaikan dari sini segera harus kita tindak lanjuti makanya kita bikin 

opsi tadi itu ini kalo dilakuakan maka dampaknya akan begini kalo 

sudah begini maka ini akan larinya ke cost.  

 

Peneliti : ada ga datanya untuk profiling seperti itu ?  

 

Narasumber : file-file kita tidak tertata dengan baik atau mungkin cari di tempat 

Felly mungkin ada lengkap disitu biasaya dia yang saya suruh mendata 

tapi yang jelas bahwa cara penanganan isu supaya tidak meluap ya 

seperti itu. Nah ada penanganan isu di tempat Felly itu nanti dia bisa. 

Artinya kita punya juga social mappingnya itu seperti apa siapa orang-

orangnya. Kalau saya itu kan lebih kepada apa namanya 

koordinatornya jadi ya itu tadi kalau ada isu yang muncul ya kita 

tangani dulu sini kalau disini saja dia sudah selesai ya ga usah ke atas 

nah juga jangan juga asal masuk isu langsung kita lempar ke atas itu 

juga ga benar.  

 

Peneliti : Katanya Pak Wawan kan hal-hal seperti ini dilakukan untuk 

mendapatkan social license, ijin dari masyarakat istilahnya. Nah 

sepenting apa peran eksternal untuk mendukung hal tersebut apalagi 

KPCsudah mau habis kontrak karyanya  

 



Narasumber : ya jadi sebenarnya social license dari jaman rio tinto dulu muncul 

analogi, istilah itu artinya kalau zaman rio tinto dulu biar lah 

masyarakat yang berbicara bahwa KPC itu begini begitu jadi peran 

eksternal dalam hal ini ya itu tadi 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 dnegan baik sehingga kalau semuanya 

sudah, memang tidak mungkin benar semua ya karena yang namanya 

di dunia ini pasti ada saja yang membelot tapi palin tidak 

persentasenya itu lebih banyak persentase yang mendukung dari yang 

kontra, yang pro yang lebih banyak daripada yang kontra. Saya yakin 

siapa pun yang memimpin KPC tidak mungkin 100 persen semua 

orang itu bilang bagus pasti ada juga yang bilang ga bagus bahkan ada 

juga pagi dia memuji KPC siang dia sudah mencemooh KPC itu ada 

juga  tapi paling ga kan persentasenya lebih bagus yang pro sehingga 

untuk ke depannya setelah 2021 biar masyarakat atau para pemangku 

kepentingan lah yang nanti minta supaya KPC tetap diperpanjang, 

arahnya seperti itu seperti yang dimaksud oleh Pak Wawan yang 

disampaikan oleh Presiden Direktur Pak Ari Hudaya atau para GM. 

jadi biarlah masyarakat yang minta mohon agar KPC diperpanjang 

setelah 2021 karena memang sesuai PKP2B itu katanya ada 

perpanjangan dua kali sepuluh tahun ya saya pikir yan tergantung 

dengan kondisi juga ya, harga batubara bagus ya kemungkinan juga 

diperpanjang cuma tidak mungkin PKP2B lagi kemungkinan dia pakai 

IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang lebih kecil tapi bagaimana pun 

mekanismenya pakai IUP atau apa yang penting biarlah masyarakat 

yang meminta supaya KPC diperpanjang dan kalo saya melihat dari 

track recordnya KPC selama ini besar kemungkinan diperpanjang 

kecuali KPC aja yang ga mau.  

seperti apa ? 

 

Narasumber : peran seksi government relations itu adalah ketika ada isu yang 

muncul kayak isu lingkungan, isu lingkungan yang berhubungan 

dengan aktivitas tambang itu seperti peledakan atau blasting, isu air 

pencemaran air itu kan namanya isu itu kan biasanya baru dugaan-

dugaan yang awalnya kecenderungannya itu terjadi karena aktivitas 

perusahaan ya katakan kita mulai dari isu air misalnya. Kalau ada 

keluhan dari masyarakat bahwa isu air itu kotor atau tercemar atau ada 

dampak terhadap kesehatan masyarakat setempat dan itu asumsi 

masyarakat bahwa itu terjadi karena akibat dari aktivitas tambang kita 

tidak bisa langsung berkesimpulan bahwa itu iya apa tidak tapi fungsi 

government relations disini kita akan berkoordinasi dengan instansi 

pemerintah yang memang membidangi hal itu yaitu Badan 



Lingkungan Hidup nah karena itulah yang menjadi tolok ukur dari 

hasil penelitian di lapangan, dari hasil kajian di lapangan nanti 

diketahui bahwa apakah itu benar orang gatal-gatal, orang kulitnya 

tidak sehat apakah itu benar akibat dari aktivitas tambang tercemarnya 

air itu dari aktivitas tambang atau tidak. Nah jadi sejauh ini koordinais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Hasil wawancara Supervisor External Realtions 

Nama  : Felly Lung 

Jabatan : Supervisor External Relations 



Peneliti : Apa saja yang dilakukan ER untuk mengidentifikasi isu ? 

 

Narasumber : yang pertama adalah membangun komunikasi dengan togatomas 

(tokoh agama tokoh adat), LSM, aktivis, komunitas masyarakat yang 

berada di RING 1 atau Zona 1 wilayah KPC. Kalau ring 1 secara 

general itu adalah Kutai Timur tapi kalau sub-nya itu di  dalam 

desanya, yang bersentuhan denga kita itu Desa Singa Gembara sama 

Desa Swarga Bara nah itu masuk Ring 1. 

 

Peneliti : LSM sendiri seberapa besar impactnya terhdap perusahaan ? 

 

Narasumber :LSM yang kita tangani itu sekarang ada 586, dari LSM ini kalau 

ditanyakan impactnya  cukup signifikan karena LSM itu mempunyai 

jaringan yang cukup kuat cukup solid dan pergerakan mereka cukup 

terkoodinir dengan baik.  

 

Peneliti : Dalam mengidentifikasi isu LSM lebih tahu lebih dulu daripada 

perusahaan, misalnya Pak Felly ingin tahu pandangan dari LSM untuk 

mengidentifikasi isu secara dini 

 

Narasumber : Ya kembali ke awal karena pendekatan toga tomas kita cukup baik 

biasanya LSM itu sebelum masuk kita sudah paham karena masyrakat 

yang bersentuhan langsung dengan kita itu, kita sudah memperdalam 

isunya punya barometer ketika isu ituberpotensi akan terdampak 

disana atau akan muncul di sana itu dari masyarakat dulu. Biasanya 

masyarakat tidak puas dia lari ke LSM bukan LSM yang membawa isu 

ini tapi masyarakat yang melibatkan LSM condongnya masyarakat 

yang membawa LSM. 

 

Peneliti : Seberapa sering ER mendapati isu lingkungan masuk ke KPC apakah 

ada data per bulan ? 

 

Narasumber : Ada di CFS ka nada itu datanya variatif ya kalau jelasnya di CFS jadi 

di 2014,2015,2016 pencemaran isu lingkungan air, getaran, abis itu 

yang paling dominan kan getaran sama air disitu keliatan tuh berapa 

seringnya.  

 

Peneliti :  Berarti ada diskusi berkala dengan toga tomas secara khusus ya 

? 

Narasumber :Secara khusus ga, biasanya itu dijadikan satu dengan toga tomas itu. 

Masing-masing departemen punya mekanisme dan cara kerja sendir 

misalnya pendekatan dari CE itu mereka melakukan pendekatan 

dengan UKM dan lain-lain disitu terkadang kalau misalnya ada isu-isu 



itu bisa terdeteksi dengan dini atau pendekatan komunikasi dengan 

kepala desa, kepala desa menyampaikan buat surat terkait dengan isu-

isu ini dari LSM ini dari situ kita bisa dapat informasi.  

 

Peneliti   : Cara yang digunakan Pak Felly untuk menghimpun informasi terkait 

isu lingkungan ? 

 

Narasumber : Yang pertama pasti dari narasumbernya abis itu yang kedua 

melibatkan RT atau desa setelah itu dari data yang ada saya akan 

melibatkan tim teknis ya itu secara internal untuk memperdalam 

isunya setelah mendapat isu dari tim teknis baru kita melakukan 

pengambilan sampel bersama.  

 

Peneliti : Berarti kalau dari masyarakat bisa dari surat, email, kayak gitu ? 

 

Narasumber : Bisa. Secara lisan pun kita terima tapi kita anjurkan selalu untuk 

membikin surat biasanya diketahui oleh RT atau desa.  

 

Peneliti : Lalu bagaimana identifikasi isu di sosial media ? 

 

Narasumber : Kalau isu di sosial media ya seperti tadi cari narasumbernya kita lihat 

lokasinya dimana dan kita koordinasi dengan RT dan desa setempat.  

 

Peneliti  : Bagaimana ER memprediksi isu lingkungan yang akan muncul di 

masyarkat ? 

 

Narasumber : Untuk memprediksi persepsi isu lingkungan, itu dari kalender, 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 kalnder 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 factor alam. Air tidak ada kekurangan trus air yang 

keluar dibilang asam dan lain-lain gitu kan nah ini litany dari situ bisa 

ngebaca. Tapi kalau memprediksi isu terkait dengan getaran itu 

melihatnya dari seberapa dekat titik getara itu dengan pemukiman 

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

dari titik ledak.  

 

Peneliti : Bagaimana cara Pak Felly memprioritaskan isu ?  

 

Narasumber : Dua ya. Kalau isu getaran blasting dampaknya itu langsung ke 

operation, itu bisa langsung penyetopan blockade dan lain-lain. Tapi 



kalau isu pencemaran air tidak langsung tapi dampaknya itu 

persepsinya lebih meluas entah itu ke media dan lain-lain.  

 

Peneliti : Isu lingkungan dengan prioritas yang rendah itu seperti apa ? 

 

Narasumber :Debu ya dari blasting juga. Itu potensi cukup rendah karena apa 

karena kita kontrolnya dari system peledakannya, dynamitenya, air 

brushnya sudah kita control jadi itu cukup kecil lah potensinya hampir 

ga ada itu. 

 

Peneliti : Bagaimana memperkirakan seberapa besar dampak dari isu 

lingkungan ? 

 

Narasumber : Kalau sudah media bermain dan jaringannya bermain ya itu sudah 

bentuk barang jadi dah memanagenya, mengontrolnya dari sisi itu juga 

jadi semua elemen itu memegang. Pertama adalah yang melakukan 

complain itu seberapa dekat kita bisa me-manage dan juga 

memberikan pengertian. Yang kedua instansi pemerintah yang punya 

alat pendeteksi langsung seperti BLH karena mereka akan meng-

counter mereka akan menjawab ketika media bertanya. Nah ketika 

jawabannya ini tidak sesuai dengan harapannya kita tentu ini akan 

menjadi konsumsi yang levelnya lebih tinggi lagi nah jadi setiap titik 

punya peran penting. Ketika satu lini ini ga bener-bener di maintain 

udah meledak gitu. Kalau liat media, media itu hanya pendukung agar 

isu ini bisa besar menjadi dampak yang besar, boomingnya. Media 

hanya ini corongnya kalau yang paling penting itu masyarakat yang 

mengadukan sama pemerintahnya.  

 

Peneliti : Kalau pengaruh masyarakat dan opinion leader dalam perkembangan 

isu seperti apa ?  

Narasumber : Contohnya mapping actor 

Mapping actor sekarang itu udah cukup bergeser ya dulu mapping 

actor itu masih cukup bisa kita andalkan mislany akalau si A ini dia 

lemah dari si B kita harus melakukan dengan si B. Sekarang itu karena 

keterbukaan informasi karena kedewasaan mereka dalam berpikir dan 

juga ketokohan-ketokohan yang kita harap ini juga tidak system-able 

dengan sendirinya itu tidak seperti dulu manfaatnya.  Kita 

memprioritaskan itu pertama adalah apakah isu itu mempunyai 

dampak langsung dengan keberlangsungan operasi semakin dia 

berpotensi untuk terjadinya pengahlangan atau penyetopan di kegiatan 

produksi itu masuk skala prioritas nah kedua masuk yg namanya skala 

persepsi. Kalau skala persepsi itu di bawah terganggunya operasi 

secara langsung. Nah kalau persepsi itu ketika opini-opini uncul jadi 



penangananya tidak se-urgen tidak harus secepat yg berdampak 

langsung dengan perusahaan misalnya terjadi pencemaran di A 

dampaknya terjadi blokade nah itu masuk prioritas ini skalanya. Kalau 

misalnya yang persepsi yang muncul dari LSM-LSM yang perlu 

penanganan lagi itu. 

 

 

Peneliti : Itu kalau opininya muncul di media atau mereka menyampaikan 

entah lewat apa ? 

 

Narasumber : Ketika isu masuk entah itu opini yg muncul di media atau mereka 

datang langsung ya kita  penanganannya lnagsung ke narasumber 

masalahnya ya siapa pemberi laporan, daerah terdampak, aparat 

pemerintah setempat. 

 

Peneliti : bagaimana cara ER memperkirakan seberapa besar dampak isu 

lingkungan itu seperti apa ? 

 

Narasumber : 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 seperti panglima itu ga mungkin besar itu sih 

kita melihatnya gitu dampaknya tergantung aktor yang membawa dan 

media apa yg dia sampaikan kalau dia medianya hanya personal kayak 

kemarin dan lain-lain berbeda lah. 

 

Peneliti :  Kalau di 2015itu  yang paling besar dampaknya selain bendili ada ga 

pak ? 

 

Narasumber : kalau di sangatta ga ada ya gatau bengalon.  

 

Peneliti : Jadi 2015 itu isunya pencemaran yang bendili itu sama blasting ya ? 

Narasumber : Blasting, blasting itu yang sering. Isu besarnya itu bendili, kalau 

masuk skala besar ya Bendili ya kalau yang lain konstan lah ya seperti 

blasting. Hal-hal biasa lah 

 

 

Peneliti : Langkah dalam analisis sebuah isu supaya dia ga berkembang ? 

 

Narasmber : Nila sudah tau lah dari awal hingga akhir sudah ngikutin kan. 

Langkahnya ya yang nerima isunya ya kita kita juga yang menghadapi 

kita-kita juga yang menyelesaikan kita-kita juga itu juga yang kita 



sampaikan ke atas kalau ditanyakan langkahnya ini ya mungkin bisa 

dibilang teamwork, pelibatan dari departemen-departemen lain kayak 

kemaren penanganan isunya panglima Rajawali ada MS ada Enviro.  

 

Peneliti : Ada ga cara khusus untuk berkoordinasi dgn togatomas : 

 

Narasumber :  pendekatan non formal sih kalau formalnya pertemuan toga tomas 

secara reguler kalau sekarang itu memang agak jarang dilakukan lebih 

ke pendekatan personal misalnya isu nya Thomas ware lagi naik nih 

nah saya melakukan pendekatan dengan Thomas ware. Pendekatan 

seperti itu aja kalau wartawan kan bisa diagendakan coffee morning 

dan mereka orang yang tidak ada konflik  berbeda dengan yang ini 

tidak mungkin kita mendudukan orang yang berkonflik satu meja dan 

konfliknya lain-lain nanti saling ketemu mereka. 

Peneliti : Terus pasti ada opinion leader di antara mereka itu, biasanya yang   

paling vokal itu opinion leader dari tokoh yang mana ? 

 

Narasumber :  yang lebih itu biasa LSM, ketika dia mendapat surat kuasa 

pengaruhnya cukup besar. Surat kuasa dari yang memberikan dampak 

keluhan. Itu seperti pangeran rajawali itu kan Cuma penerima kuasa 

sama dengan bela negara di bengalon penerima kuasa. LSM- LSM itu 

yang mendominasi kadang dalam setiap kegiatan komplain danl lain-

lain. 2015 ga ada ya. Kalau bendili kan yang menggiring walhi. Itu 

walhi yang paling keras yang mbak kasih liat saya itu kan si jatam si 

Merah itu LSM nya, jaringan advokasi tambang dia itu yang 

mengangkat isu itu yang mengawal isu itu untuk bisa masuk ke proses 

shukum.  

 

Peneliti : Bedanya LSM sama Ormas ? 

 

Narasumber : sebenarnya sama sih ya cuma kalau ormas itu beratribut punya 

atribut punya pleton punya pasukan kalau LSM itu lebih ke NGO yang 

mengayomi masyarakat.  

 

Peneliti : Tapi kalau dibandingkan lebih berdampak besar terhadap 

perkembangan isu ? 

 

Narasumber : Sama-sama memengaruhi perkembangan isu. 

 

Peneliti : Isu sudah diindentifikasi sudah di analisis pastikan ER sendiri punya 

program kan maksudnya menyusun program=program apa aja kayak 

misalnya kemaren yang workshop itu pak nah semacam itu. Selain itu, 

ada lagi ga program dari ER ? 



 

Narasumber : cukup beruntung ER berdiri dan saya dua atau tiga tahun bergabung 

disini baru itu diadain workshop.  

 

Pneliti  : Pemicu adanya workshop apa pak ? 

 

Narasumber :  GM baru karena GM ini kan dari supt community support yang 

menanagani eluhan jd dimemahami perlunya terobosan2 baru 

untukbisa memitigasi masalah itu lebih cepat salah satunya 

menghancurkan ego sektoral sehingga memudahkan koordinasi setiap 

ada  isu masuk itu bisa ditangani secara bersamaan. 

 

Peneliti : ER sensri kan bekerja di dua kepentingan, kepentingan masyarajat 

sama kepentingan perusahaan, nah gimana memposisikan diri terhadap 

isu lingkungan :  

 

Narasumber : pertama kita harus menyampaikan dan berbicara  sesuai data 

bagaimana KPC itu melakukan pengelolaan entah itu water 

management dan kepatuhan-kepatuha-standar lain sesuai rule dan 

amdalnya dan itu sudah ada barometer baku mutunya standar2nya ada 

semua. Kita pahit manis harus menyampaikan itu di masyarakat itu 

diposisi kita sebagai seorang karyawan tp kita sebagai di kaki kita 

yang sebelah di masyarakat kita harus  menyampaikan keluhan 

masyarakat apa adanya ke dalam sebagai referensi masukan ini loh 

pandangan mereka, persepsi mereka melihat isu itu seperti ini 

sehingga memiliki benang merah yang sama kalau KPC kadang kalau 

temen-temenoperation itu bermain data phnya sekian tss sekian. Kalau 

mereka ga dulu ikan hidup sekarang mati itu kan persepsi ya mereka 

liat secara visual kalo kita bicara data nah hal seperti ini yang jadi 

tugas kita meposisikan kalau kita sebagai orang KPC menjelaskan itu 

ke masyarakat dan dan sebaliknya ke dalamkita memberikan masukan 

keluhan masyarakat walaupun kita sudah bener kita sampaikan  cara 

pandang mereka seperti ini nih sehingga kita dibantu oleh tim 

operation ketika mereka menyampaikan informasi data kita diberikan 

data-data yg sederhana sehingga bisa dicerna oleh mereka. 

 

Peneliti : Isu itu dikonstruksi sama masyarakat oh sepenglihatan mereka 

seperti itu jadi persepsinya terbentuk sendir entah itu sesuai 

pemahaman mereka entah dari media maupun opinion leader mereka, 

itu pasti ada kecenderungan negatif di setiap isu lingkungan nah cara 

mengubah persepsi negatif mereka itu selain menyampaikan data-data 

itu sseperti apa ?.  

 



Narasumber : kita bawa ke dalam melihat bagaimana kita melakukan pengelolaan, 

perbaikan, dan proses sehigga bisa jelas mereka ini kan meihatnya dari 

sisi visual, kita bicara masalah data otomatis kita bawa juga ke dalam 

secara visual mereka kita juga bawa melihat bagaimana KPC ini 

melakukan proses kita ajak mereka nih gini tahapan-tahapan nah ini 

membantu opini mereka oh ternyata bener loh KPC sudah seperti ini 

pengelolannya seperti ini dan mereka menjadi kader kita untuk 

menyampaikan ini ke masyarakat luas kita juga melibatkan media 

entah itu wartawan untuk bisa menyampaikan kabar juga. 

 

 

Peneliti : Ketika isu tidak murni isu lingkungan ? 

 

 

Narasumber : Nah ini bagaimana melihat justfikasi isu pertama ketika  isu masuk 

kita lempar ke operation. operation akan memetakan operation 

terdekat itu di daerah mana trus make sense ga dengan lokasi ini 

keluaran kita gimana entah itu air atau apa  bener apa ga. Itu sudah kita 

bisa liat kita punya bahan. Terus yang kedua pemahaman aktor siapa 

sih ini apa latar belakangnya nah ternyata ujung-ujungnya kita bisa 

tahu dia si penerima kuasa dari  lahan ini, ada ga histori dari lahan ini 

oh ada dulu pernah minta dibebaskan dari sini benang merahnya bisa 

kelihatan kita bisa lihat bahwa isu ini tidak masuk isu yang tergolong 

merah. Jadi penanganan kita ya seperti kemarin tapi kalau isunya 

langsung ke sungai langsung ikan mati dan lain-lain nah ini ga 

mungkin kan orang minta sungai dibebaskan ini sudah masuk ke 

publik disitu kita tinggal melihat. 

 

Peneliti : Ada cara lain selain pendekatan personal, apakah ada dialog 

konstruktif ? 

 

Narasumber : dialog konstruktif seperti pertemuan nonformal itu ada pasti. Jadi 

namanya pendekatan itu bagaimana lawan menjadi kawan itu kan kita 

perlu datangi, kita perlu dengar baru kita perdalam gitu ya dan 

bagaimana. Kita melihat motif mereka dulu kalau motifnya itu saklek 

hanya untuk minta lahan dibebaskan otomatis domainnya kita bisa 

agak kurangi kita bisa sisihkan ini bukan murni isu lingkungan ini 

isunya gimana pun juga minta lahan dibebaskan tapi ketika dia salah 

melihat persepsi bahwa kita melakukan pencemaran dari secara visual 

oh sungai ini keruh dan lain-lain tapi kita bangun dialog konstruktif 

kita bawa ke dalam kita berikan data-data kita sharing dengan BLH 

kita ajak mereka dan mereka bisa bener ini bisa berjalan dialog 

konstruktif itu entah itu dengan kadesnya,RT-nya,kepala adat sekali 



pun bisa kita bawa bisa berjalan karena ga ada motifnya tidak ada 

modusnya  tapi kalau misalnya dia punya bargaining lain yaitu 

tuntutan lahan ya kembali ke lahan. ditawarin pemberdayaan juga ga 

mau, ya kayak Thomas Ware ya.  

 

Peneliti : Seperti apa cara Pak Felly merencanakan progam man.isu ? 

 

Narasumber : kalau isu lingkungan itu lebih ke penanganan ya jadi kalau misalnya 

kalau program ga bisa kita program kapan kita akan di komplain dan 

lain-lain kita lebih ke penanganan tapi kalau membikin sistem iya ya 

seperti tadi itu salah satunya workshop yang kemarin. Yang kedua 

adalah ketika komplain itu masuk penanganan kita seperti apa. nah hal 

seperti itu yang harus berjalan. Komunikasi per section per 

departemen divisi harus padu harus jalan  ketika  kita dapat info dari 

dalam pun cepat. Ketika kita minta tim teknis dari dalam turun mereka 

sudah menurunkan timnya lebih ke seperti itu. Memperkuat koordinasi 

tapi kalau untuk bagaimana nih kita atur programnya manajemen isu 

dalam satu tahun itu namanya manajemen isu jd bagaimana kita me-

manage nah tidak bisa kita memprogram isu apa yang akan datang itu 

ga bisa tapi memprepare ketika isu lingkungan air  apa yang harus kita 

lakukan blasting apa yang harus kita lakukan,koodinasi tim.  

 

Peneliti : Karena isu itu selalu berulang kan tiap tahunnya ? 

Narasumber : betul. Tapi kalau ditanya apa sih yg harus disiapkan misalnya kita 

mau memplanningkan ketika isu itu ada namanya di risk assistment. 

risk assesment itu adalah analisa risiko, melakukan analisa risiko nah 

kita membikin risk assesment. Jadi kita punya risk assiment misalnya 

nih di 2017 kita akan membuka pit pelangi ini di daerah 

Rantaupulung, geografisnya bagaimana tokoh-tokohnya siapa nih, isu-

isunya trus di daerah situ pit yang dibikin apakah ada aliran-aliran 

sungai apakah ada rig anak-anak sungai itu yang kita pelajarin dulu. 

Nah setelah itu baru disitu kita bikin analisa risikonya. Pertama ketika 

survey, tambang itu kan dimulai dengan survey. Ketika survey risiko 

apa yang akan muncul, ketika land clearing isu apa yang akan muncul 

penangannya seperti apa. Ketika isu land clearing, pengupasan lahan 

isu apa yang muncul nah itu risk assisment kita akan bikin.  

 

Peneliti : Pak,ada ga laporan penyelesaian isu 2015. Misalnya Bendili ? 

Narasumber : Bendili karena isunya sudah gede ya, kita kan bayar denda dan 

perbaikan tanggul ya seperti itu tapi kalau datanya aku ga punya.  

 

Peneliti : Kemarin ada 3 isu di 2015 yang blasting, isu yang rantaupulung itu 

ga murni isu lingkungan kan pak ? mirip isu panglima ? 



 

Narasumber : iya mirip, sama itu. bikin capek juga itu.  

 

Peneliti  : Tapi ga terbukti kan ? 

Narasumber : ga, ga terbukti. 

 

Peneliti : Dampak destruktif dari tambang, cara menempatkan dan 

menyesuaikan dua kepentingan perusahaan dan masyarakat seperti apa 

? 

 

Narasumber : Betul,semua perusahaan tambang pasti punya dampak . Terkait dgn 

Bagaimana kita memposisikan ini sebagai masyarakat ini kan tentu 

apa yang dilakukan oleh KPC itu sesuai dengan aturan  regulasi 

pemerintah jadi dari situ kita bisa menjelaskan  melakukan nini hal 

bukan semau-maunya dia ada yang mengontrol yaitu UU, dan juga 

pemerintah gitu kan disini bisa kita sampaikan bahwa ini semua masih 

bisa terkendali dan laporan kita secara regular juga kita kasih trus apa 

sih dampaknya bagaimana sih terhadap masyarakat ? tentu dalam 

melakukan penambangan kita juga melakukan kegiatan CSR , 

kegiatan CSR ini ya sebisa mungkin juga harus seimbang dengan apa 

yang diambil KPC apa juga yang KPC berikan ke masyarakat. 

 

Peneliti : Menurut Pak Felly secara pribadi apasih bedanya bekerja di 

perusahaan tambang dan produk ? 

 

Narasumber : pernah saya kerja di ford di bagian spare part. berbedanya ya berbeda 

jauh lah kalau di perusahaan-perusahaan biasa tentu mengejar target 

dan juga mengejar kualitas tapi kalau disini kita bagaimana lebih 

menyampaikan apa yang dilakukan perusahaan itu ke masyarakat 

membahasakannya dengan benar dan begitu juga juga sebaliknya. 

Tantangannya lebih banyak yang disini tentunya.  

 

Peneliti : Klaau di perusahaan produk itu ada sejenis manajemen isu juga ga 

sih ?  

 

Narasumber : Kalau dulu saya di spare part tentu manajemen isu adalah komplain 

ya tapi ketika komplain itu kan komplain spare part dna lain-lain itu 

penyelesainnya di bengkel dan bisa diselesaikan dan diganti. 

manajemen isunya lebih sederhana ketimbang yang ini kalau yang 

produk mereka tidak punya motif apa-apa. Barangnya rusak ya kita 

ganti atau cacat bawaan kita ganti tapi kalau ini dia bilang keluhan 

lingkungan ternyata lahan dia minta ini agak susah di dalami.  

 



Peneliti : Koordinasi ER dan subseksi lainnya seperti apa dalam menangani 

sebuah isu 

Narasumber : koordinasinya kayak meeting comrel kemarin . sebelumnya pernah 

ikut kan yang masalah rumah-rumah yang ada videonya ? yang ku 

tayangin. Ini isunya aku dapat di facebook. 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 saya bawa meeting, saya panggil BCRD. Nah ini 

asal muasalnya kita bikin workshop comrel bagaimana kita 

koordinasi.  Yang mendapat isu saya yang punya kasus lokasinya 

BCRD yang mengangkat isu ini wartawan jadi bgaimana irisannya ini 

apa yg dilakukan saya apa yg dilakukan pak sil apa yang dilakukan 

bcrd ini yg kita akhirnya bisa kita bikin workshop. Kesulitan : apa ya 

… kalau sejauh ini kesulitannya ga ada. Tantangan bagaiamana kita 

mengambil keputusan dengan cepat aja, momentum jangan berlarut-

larut. ya terkadang kan pimpinan kita ga di tempat.  

 

 

Peneliti : Bagaimana mengukur man isu berhasil dilakukan  

Narasumber : 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. Paling sederhananya Panglima rajawali, 

sebelum kita cuti mulainya trus selesainya kemarin. itu indikator 

waktunya keliatan tuh.  

 

Peneliti : Yang paling lama biasanya ? 

Narasumber : Ga boleh sampe tiga bulan. Tiga bulan itu sudah kemana-mana tuh 

urusannya itu.  

 

Peneliti : Kayak Bendili itu ya ? 

 

Narasumber : Iya. Kayak yang isu yang lagi di handel Inon ini sudah berbulan-

bulan. H.Arsyad sudah 3 bulan ini tinggal meledak aja isunya terlalu 

lama kan. Jadi kayak bom waktu lama-lama. Itu tentag dampak 

blasting. Tiap orang beda penangannya mau dia pimpinan mau dia 

bawahan  tiap orang beda. Style orang menyelsaikan isu itu berbeda 

kalau aku punya target punya apa ya punya target saya kan lebih 

condong ke perfeksionis ya bagaimana ketika  menyelesaikan itu 

pendokumentasianya itu solid, penyelesaiannya tuntas waktunya juga 

jelas, koordinasinya jelas dan semua orang juga aware nah ini isu 

misalnya ada isu A ini yang harus kita selesaikan targetnya gini-gini 

under pressure semua nah tapi ada juga yang menangani isu itu 



 dipendam didiemin kita ga tau sudah sampai mana kadang kita mau 

masuk juga susah, membantu menyelesaikan isu ini.  

 

Peneliti : Koordinasi seperti itu pak yang saya maksud  

 

Narasumber : Tergantung orangnya, orang itu lain-lain. Orang bilang "pak ini 

mungkin tidak terlalu krusial kasusnya dampaknya mungkin ga terlalu 

tapi kalau didiamkan lama-lama ya jadi bisa makin meluas.  

 

Peneliti : Kalau pembagian isu yang muncul sendiri seperti apa ? Pak Felly 

sama Pak Inon ? 

 

Narasumber : Semua isu lari, karena kita bawahan semua isu aku yang tanganin 

cuma ada beberapa isu yang udah overload aku pass ke pak dano 

kayak isunya H.Arsyad itu kan saya pass ke Inun, eh saya pass ke Pak 

Dano, Inon yang ngawal gitu kan. Ini yang masih berlarut-larut dan ini 

yang berisiko sudah berapa bulan ya, bulan ketiga ini bisa naik ke 

bupati. Ini belum ada tndak lanjut penanganan ke lapangan beda 

dengan panglima rajawali, panglima rajawali datang kita panggil 

BCRD kita rapatkan besok kita turun lapangan walaupun saya ga ada 

temen-temen bermain di lapangan. Inon juga terlibat dan lain-lain, tim 

enviro turun, MS turun itu namanya koordinasi jadi closed berita acara 

ada, selesai.  Ada atau tidaknya saya perwakilan ada temen-teman juga 

apa namanya berkontribusi disitu itu nah mekanisme kerja tapi kalau 

yang inun sma pak dano penanganan Haji Arsyad itu komplain sudah 

di endapkan sudah cukup lama itu ga diapa-apain. Kita sendiri tidak 

ada informasi umpamanya email jadi mainnya di atas di levelnya Pak 

Dano. Kita mau ngapain susah, kita mau bantu itu susah ketika dia 

main level supt ke atas kalau kita ini kan supervisor agak susah. Cuma 

kalau isu itu ditangan saya mau dia manager atau GM pasti akan saya 

email karena kita itu tadi tergantung orangnya. Kalau kita berasal dari 

manajemen konflik tidak bisa melihat birokrasi yang kaku untuk 

menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita mau membikin ini birokrasi 

yang kaku sama dengan kita pelayanan dengan kantor camat mau 

bikin ktp dia antrikan dulu kan ditaruh di meja, ga bisa  ga profesional 

itu. Nah tergantung penanganannya tergantung orangnya  

 

Peneliti : Padahal itu isunya,isu yang selalu berulang kan ?  

 

Narasumber : Betul dan itu sederhana seharusnya timnya bisa berjalan, tergantung 

orangnya melihat isunya menanganinya seserius apa. Jadi ada orang 

bilang orang manajemen konflik bisa membikin konflik salah satunya 

membiarkan konflik itu sendiri.  



 

Peneliti : Berari kalo Pak Felly mau shorcut ke Pak Dano,atasan Pak Ffelly 

langsung ? 

Narasumber : Saya ga enak shortcut kan jangan-jangan ini udah ada koordinasi 

dengan a,b,c,dan d tapi di lain pihak kita tahu sudah merah di depan 

ini. Kalau ditanya kendala kadang kendalanya disitu. Penyelesaian 

masalah isu itu pertama kita harus luwes, yang kedua tidak bisa hitam 

putih memandang trus yag ketiga juga harus memanfaatkan 

momentum jangan terlanjur orang itu sudah mangkel sudah marah 

baru kita kasih air percuma.  

 

Peneliti : Selama ini ada ga sih isu yang gagal ditangani ? 

Narasumber : Isu Saleng itu besar juga itu isu lahan sampe top management.  

 

Peneliti : Faktor apa aja yang mendorong kesuksesan manajemen isu ? 

Narasumber : Koordinasi yg bagus sama leadership yang bagus kita harus punya 

leadership pemimpin yang tegas juga yang bisa melihat masalah ini 

seperti apa, keputusan seperti apa. seperti kasus Kenny J susah 

mengubah orang apalagi  itu di markasnya mereka  di sarangnya 

mereka itu yang susah apalagi orang-orang ini sudah ada provokator-

provokator di dalamnya ada ekspektasi yang lain gitu ya ini agak berat 

nah ini sih yang terjadi kalau belum menemukan isu lingkungan yang 

bener-bener berarti bisa dibuktikan bahwa KPC sangat konsisten 

dengan aturannya kan gitu. Terlepas Bendili, Bendili itu ya kita tidak 

bisa memprediksikan curah hujan yang begitu banyak trus konstruksi 

kita yang mungkin sudah tidak memadai lagi pada level penampungan 

air yang seperti itu , itu juga membikin faktor. Improvisasi kan perlu 

juga.  

 

Peneliti : Apa yang dilakukan ER agar isu tidak berubah menjadi situasi krisis 

? 

Narasumber : Bikin berita acara, ditandantangani bersama. Ketika berita acara 

sudah dibikin otomoatis kita sudah mengikat kesepahaman bahwa di 

hari ini di tanggal ini kita sudah melakukan kunjungan lapangan kita 

sudah mengambil data dan dilihat bersama dan disepakati bersama 

bahwa tidak terjadi pencemaran a,b,c,dan d diketahui a,b,c,dan d gitu 

kan. Itu langkah preventifnya sehingga isu ini ke depannya tidak bisa 

digiring ke hal-hal yang lebih besar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

Hasil wawancara Officer Guest Relations 

Nama   : Muhammad Ramadhan 

Jabatan : Officer Guest Relations 



Peneliti  : Saya mengambil ppenelitian tentang isu lingkungan Mas Rama kan 

ambil bagian di guest relations. Kalau  ketemu klien gitu entah itu beli 

atau sekedar mengunjungi. Biasanya isu lingkungan itu mempengaruhi 

hubungan sama publik sama pembeli gak ?  

Narasumber : pasti mempengaruhi, apalagi sekarang lagi isu-isu perusahaan green 

yang mengerti mengenai lingkungan trus ramah terhadap lingkungan 

lagi disorot banget lah ya. 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, dengan cara yang bagus jadi mereka 

berkunjung berkala biasanya terutama buyer dan yang sama inspeksi 

dari badan lingkungan hidup.  Setiap berapa bulan sekali pasti ada. 

Jadi, sangat mempengaruhi.  

Peneliti  : dari guest relations sendiri membantu untuk mengidentifikasi isu 

lingkungan misalnya oh ada informasi mengenai isu lingkungan dari 

buyer atau misalnya klien yg lainnya. 

Narasumber  : kalo kita karena memang gak disitu core pekerjaannya, kita untuk 

handling tamu mulai dari dia datang keperluannya apa sampai selesai. 

Jadi untuk ada informasi apa yang harus dilakukan itu melalui Mas 

Felly (External Relations) ya. Tapi kita juga menerima kadang-kadang 

tamu kan lebih terbuka kalo misalnya lagi ngobrol apa dan informasi 

apa biasanya kita juga kasihin ke Mas Felly atau ke environment 

langsung, biasanya ada isu-isu apa.  

Peneliti  : ada gak cara khusus untuk menghimpun informasi terkait isu 

lingkungan dari sisi guest relations ? 

Narasumber  : kalo dari sisi guest relations cara mendapatkannya gak ada ya cuma     

ini secara spontan aja jadi kalo ada tamu komplain ya gitu-gitu 

langsung otomatis ke bagiannya, kalo cara menghandlenya kita 

langsung serahin ke Mas Felly.  

Peneliti  : guest relations kan menghandle tamu, berarti tamu dari pemerintah 

kan juga ada dan dari segala kalangan. biasanya itu bisa gak sih untuk 

memprediksi entah itu dari kebijakan lingkungan atau dari obrolan-

obrolan ? 

Narasumber  : apa ya. Bisa sih kita bisa tau cuma kita balik lagi karena kita hanya 

menemani tamu kita hanya sebatas mendengarkan dan mungkin nanti 



kita gak bisa ngasih keputusan apa-apa. Biasanya kita 

menginformasikan ke orang-orang yang lebih teknis ya. Jadi emang 

informasi itu kita bisa dapatkan sambil kalau tamu itu sudah merasa 

dekat, nyaman, dia open tuh apalagi biasanya ketika ada investigasi 

mengenai lingkungan ketika bersama kami itu mereka lebih terbuka. 

Harusnya KPC seperti ini. jadi kita juga kasih bocoran ke timnya Pak 

Immanuel (Dept. Environment), "pak mereka seperti ini loh 

tanggapannya terhadap kita, sebaiknya kita seperti ini" jadi itu 

langsung kita sampaikan.  

Peneliti  : itu kalau maksudnya investigasi lingkungan itu seperti apa?  

Narasumber  : biasanya kita setiap berapa bulan sekali itu Badan Lingkungan Hidup 

atau dari Dinas Kehutanan sering datang untuk melihat keguatan kita 

didalam bener gak sih kita sudah berapa hektar, sudah melakukan 

penghijauan nah itu pasti ada monitoring-nya. jadi itu kunjungannya 

rutin, jadi kita bisa tahu dan memang tugas mereka juga untuk selalu 

ngecek kinerja sama apa yang telah dilakukan KPC selama setahun 

atau enam bulan kedepan.  

Peneliti : guest relations memprioritaskan tamu itu gimana ? 

Narasumber : kategori tamu itu kita dari awal sebelum datang tamu biasanya 

ngirimin surat itu biasanya kita klasifikasikan tamu itu berdasarkan 

keperluan kesininya. biasanya urgensinya yang paling tinggi itu 

apabila adalah tamu dari Dinas Pertambangan atau Kementerian SDM 

Jakarta. Dia datang apabila ada accident, perijinan, disini juga untuk 

memperpanjang perijinan alat-alat berat di KPC nah itu biasanya yang 

prioritaskan itu kita lebih mudahkan dalam kemungkinan dia 

mendapatkan airborn dan semacam pelayanannya kita fasilitasi 

istilahnya sangat hati-hati karena mungkin dia datang untuk 

menginspeksi dan memperpanjang ijin itu kita sangat hati-hati dan itu 

masuk kategori VIP.  

 

Peneliti  : waktu yang 2015 itu kan ada isu pencemaran sungai bendili nah itu 

perannya guest relations gimana?  

Narasumber  : untuk isu pencemaran ketika itu kita support temen-temen enviro 

untuk koordinasi dengan pihak terkait. Jadi, SOP-nya adalah setiap 

tamu atau orang luar KPC yang mau masuk KPC itu harus melalui 

eksternal, melalui guest relations. Jadi itu kita siapkan semuanya. Kita 

informasikan ke departemen terkait mereka ada berapa orang trus 



tujuannya mau ketemu siapa, isunya apa itu kita bantu siapkan 

dokumen, visitor card, keperluan PPE (Personal Protective 

Equipment), APD (Alat Pelindung Diri) sampai kita koordinasikan ke 

kantor setelah itu kita siapkan transportasinya seperti apa. Tapi secara 

teknis ketika masuk itu kita serahin ke yang lebih teknis, temen-temen 

enviro sama Mas Felly.  

Peneliti  : kan isu Bendili itu berkembang banget ya. Nah dari sisi guest 

relations gimana sih memperkirakan dampaknya dan membantu agar 

dampaknya tidak meluas dan isunya tidak berkembang ? 

Narasumber : biasanya karena kita dari untuk menjaga itu agar tidak meluas, kita 

perusahaan berusaha untuk mencari klarifikasi dari temen-temen 

enviro, yang terjadi apa sehingga nanti kita ketika ada tamu pasti 

isunya cepet meluas ya "kok kemaren KPC ada ini ada ini". Nah itu 

supaya kita memberi informasinya berimbang. paling itu yang bisa 

kita lakukan karena itu kita mau ngomong yang lebih teknis gak terlalu 

ini cuma kita minta arahan dari temen-temen enviro apa sih yg bisa 

kita omongin, supaya nanti kalo orang tanya itu isunya tidak terlalu 

meluas.  

Peneliti  : ada gak sih yang mau beli trus gak jadi gara-gara itu ? 

Narasumber : sampai saat ini sih gak ada. Kalo ketika itu kan isu Bendili itu 

sebenernya terjadi besar ya meluap tapi ketika itu langsung ditanggapi 

dan besoknya isunya sudah selesai. Dampak ke pembeli gak terlalu 

signifikan. biasanya yang berdampak ke pembeli gak jadi beli itu 

biasanya karena kualitas batubara gak ada masalah. Misalnya kita 

punya semboyan atau motto itu batubara kita itu nol kontaminan, tidak 

ada kontaminan lain selain batubara. biasanya kalau buyer itu bertanya 

kalau memang batubara mengandung material lain. Tiba-tiba ada batu, 

tapi itu jarang terjadi sih karena kita udah punya alat preventif.  

Peneliti  : guest relations itu berkomunikasi dengan stakeholder biasanya kan 

ada mining tour. selain itu ada apa saja?  

Narasumber : selain kita mining tour kita biasanya kita juga terima studi banding 

dan kita komunikasi untuk salah satu tujuan kita menerima anak-anak 

mahasiswa yang datang. Salah satu tujuan kita adalah memperluas 

atau memberitahukan informasi mengenai komitmen KPC Terhadap 

lingkungan jadi kita ingin memberikan informasi yg luas, sounding ya 

keluar bahwa KPC itu berbeda dengan perusahaan tambang yang lain, 

sehingga cara manajemen adalah setelah selalu men-support 

kebutuhan-kebutuhan mahasiswa jadi kalo ada permintaan kunjungan 



mahasiswa ingin melihat ke tambang itu kita support jadi ketika 

mereka masuk mereka akan merasakan perbedaan karena rata-rata 

temen-temen mahasiswa dari Samarinda itu mereka taunya tambang 

itu ancur-ancuran, merusak lingkungan dan tidak komitmen dengan 

segala macam. kita welcome sekali kalau mereka berkunjung kesini. 

Itu kita tunjukan kita berbeda dengan yang lain, itu sih misi itu yang 

kita sampaikan. Itu kita rutin menerima  mahasiswa kampus ya ini loh 

yang dilakukan KPC.  

Peneliti : ada tidak perbedaan isu lingkungan di tahun 2015 sama tahun-tahun 

sebelumnya atau saat ini ? 

Narasumber : perbedaan yang dasar gak ada ya pasti rata-rata isunya pasti isunya 

tanah, air gitu-gitu ya bolak balik di isu itu-itu aja.  

Peneliti : perbedaan jadi PR tambang dan perusahaan lain produk 

Narasumber : seru ya maksudnya sangat berbeda sekali jadi PR-nya tambang sama 

perusahaan yang biasa atau apa ya. Karena kita ada misi tertentu 

pengen memberitahukan image bahwa batubara itu selain dia punya 

manfaat yang lain juga bisa terutama KPC ya, KPC punya semboyan 

itu more than mining jadi itu yang pengen kita konsenkan. Jadi lahan 

yang udah selesai itu bisa dimanfaatkan kembali jadi semangatnya apa 

ya, kasih edukasi juga kalo untuk yang belum tau bahwa tambang itu 

bisa loh dilakukan seperti ini. tantangannya sih disitu jadi agak 

berbeda gitu. 

Peneliti  : tapi kan yang namanya pertambangan maksudnya pasti ada dampak 

destruktifnya gitu kan nah kalo misalnya dari guest relations-nya 

sendiri memposisikan diri terhadap isu itu, terhadap dampak itu. 

Maksudnya mengkomunikasikannya ke orang lain, memposisikan diri 

kalo “saya” ini saya tau ada dampak destruktif tapi “saya” gak mau 

bohong ke publik. Nah gimana cara menyampaikannya ?  

Narasumber  : biasanya kita akan meletakkanya itu gini, memberitahukan ke tamu 

kita bicaranya namanya sesuatu yang apa yang kita lakukan itu pasti 

ada sisi negatifnya tapi ada sisi positifnya juga kami berusaha 

memposisikan bahwa oke memang ada sisi destruktif, punya 

kekurangan tapi kita beritahu juga manfaat tambang juga ada lho yang 

bisa menghidupi keluarga bisa membangun daerah sisi positifnya 

banyak cuma mungkin dampaknya itu yang tantangan kita gimana sih 

supaya bisa diperkecil, dan biasanya lahan apa sih yang biasanya 

bahaya, lahan bekas tambang  nah itu gimana itu yang kita kelola 

dengan baik supaya bisa minimal. jadi kita gak nutupin bahwa betul 



ada sisi jeleknya tapi ada sisi positifnya juga yang lebih besar yang 

bisa didapetin oleh masyarakat tambang.  

peneliti  : ada gak sih tamu yang memperlihatkan kecenderungan negatifnya ?  

udah terkonstruksi pokoknya jelek aja 

Narasumber : ada ya terutama itu yang saya cerita itu temen-temen mahasiswa 

Samarinda dia datang udah skeptis maksudnya  udah "wah tambang 

itu ngerusak mana sih bisa lahan bekas tambang itu bisa dimanfaatin 

buktinya segitu banyak perusahaan tambang di samarinda gak ada tuh 

yang bisa buat lahan itu bisa hijau kembali jadi itu yg kita buktikan 

kita bisa membuka mata terutama anak muda di Samarinda atau yang 

disekitar tambang  bahwa tambang kalau dikelola dengan serius 

dengan komitmen yang tinggi untuk pengelolaan lingkungannya itu 

bisa dimanfaatkan kembali. itu yg kita coba, makanya kita selalu 

welcome ke anak sekolah ke kampus-kampus yang mungkin pengen 

melihat KPC seperti apa. Karena itu yang kita tonjolkan karena KPC 

berbeda dengan tambang-tambang yang lain terutama yang IUP-IUP 

di Samarinda.  

Peneliti  : kalo LSM susah gak ? kan biasa vokal ya 

Narasumber : LSM kita udah pernah ya. Itu sih susah juga sih kita tapi kita liatnya 

ini oke dia mengakui tapi tetep aja mungkin dia semangatnya  LSM 

yang tetap menyuarakan hal-hal yang istilahnya apa ya itu kerjaan 

mereka pilihan mereka tapi walaupun ini kita udah melakukan seperti 

ini jadi mungkin mereka melihat berbeda. Mungkin di mata mereka 

harus bisa lebih. 

Peneliti  : menyelesaikan persepsi mereka berarti cuma kasih tau aja yang 

sebenernya trus program-programnya itu kayak gimana. 

Narasumber  : ya bagus itu jadi apa yang udah kita lakukan ini loh bukti dan banyak 

temen-temen mahasiswa itu di lapangan mereka kaget dan gak percaya 

"mas masa sih ini bekas tambang,  masa sih ini bekas air pengeluaran 

dari tambang masa’ nanti keluarnya ke sungai masa seperti ini. Nah ini 

merasa gak percaya, berbeda dengan perusahaan IUP-IUP perusahaan 

kecil yang ada di Samarinda jadi mereka jadi terbuka dan optimis juga 

bahwa iya oke tambang memang ada sisi negatifnya tapi apa yg bisa 

diambik dari tambang sisi positifnya. Jadi kami memberi informasi 

yang berimbang jadi jangan sampe orang itu tau tambang itu rusak 

kita juga kasih tau positifnya dan untuk negatifnya kita bisa 

minimalisir dengan seperti ini yang kita lakukan, ini yang dilakukan 

KPC.  



Peneliti : waktu yang muncul isu Bendili itu mahasiswa ada yang aware gak 

mas? Ada yang nyadar gak trus mereka ya kayak pengen liat secara 

langsung maksudnya pengen tau.  

Narasumber  : tau sih pasti ya pasti tau cuma memang kita, kita sangat terbuka 

sekali, Nila . Dulu kita juga ada program di tempat Pak Felly ya sama 

kita kerjasama ada isu-isu seperti itu kita juga pengen buktikan bahwa 

sebelum isu Bendili itu ada isu air Sungai Sangatta keruh katanya kan 

"pasti KPC nih KPC" nah jeleknya di Sangatta itu gini karena kita 

paling besar sendiri ya kan jadi kadang-kadang kita jadi istilahnya 

kambing hitam terus bulan-bulanan masyarakat 'KPC nih kok bikin 

sungai kotor keruh pasti gara-gara KPC" akhirnya 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 ". Nah kita bawa itu mereka ngukur sendiri Ph-nya 

tingkat keasaman dengan kertas lakmus itu. nah itu gimana kalo yang 

jadi ini (keruh, pencemaran) ya namanya sungai ada hulu ada hilir 

yang jorok itu mungkin yang di ujung sana yang notabenenya ada 

galian C, perusahaan-perusahaan galian C jadi istilahnya kita udah 

undang ini loh. sama kasusnya Bendili juga gitu ya oke ayo kita ajak 

ke dalam jadi nah setelah itu baru kita komunikasikan kerja sama 

sama timnya Pak Yordhen (Public Communication) ini loh untuk 

meredam informasi. Kita ajak sendiri orang-orang itu mari kita lihat, 

jadi istilhnya berimbang.  

Lumayan banyak jadi tempat buangan Sungai Bendili itu untuk keluar 

itu mungkin jaraknya bisa sampai satu kilo faktor-faktornya itu banyak 

jadi memang belum tentu dari Bendili tapi kita juga coba masyarakat 

itu lebih melihat juga pintu air dari tambang itu sebenernya sudah kita 

bikin sedemikian rupa supaya keluarnya itu tidak terlalu deras ya 

karena kita juga ada beberapa pintu 

kan itu di media  

Peneliti : kalo saya liat ada berita yang menyebutkan gini KPC mengakui 

kebocoran kan nah berarti ada kesalahan dari KPC 

Narasumber : nah betul itu ada. Itu istilahnya air yang limpas, memang berlebih 

memang melampaui dari tanggulnya jadi kita memang mengakui tapi 

setelah itu kita melakukan preventifnya seperti apa dan langsung kita 

perbaiki, langsung sebarkan informasikan ke masyarakat umum. 

Namanya berita kan langsung berkembang tapi intinya kan kalo sudah 

terjadi kita harus liat komitmen perusahaannya apa yang dia lakukan 

apa yang dia pertahankan. Kita emang akui emang air itu jumlah 



kubiknya itu berlebih sehingga melebihi kapasitas tanggulnya kan 

emang hujan deras.  

Peneliti : ini kan menyebabkan dapet proper merah dari provinsi kalo gak salah 

nah itu ada yang bereaksi ga maksudnya publiknyabsendiri atau tamu-

tamu dari guest relations gitu, ada yang komplain gak masalah itu ? 

Narasumber  : kalo komplain sih gak cuma kasus itu rada-rada politis juga jadi 

agak-agak “ini” juga kalo membicarakan itu. Cuma kita sudah 

melakukan hal yang baik cuma mungkin dari pemerintah 

Samarindanya mungkin ada yang kurang kita gak tau. Kan kita 

tadinya emas ya, emas terhempas jadi merah atau hijau ya saya gak 

tau. sebelumnya kan kita emas ya tahun sebelumnya emas trus tiba-

tiba langsung jeblok ke merah nah itu sebenernya ada tingkatannya 

tuh, Nila istilahnya kita merasa ada sesuatu diluar ini ya harusnya kalo 

emang turun ga langsung ke merah dia kan ada tingkatannya ada hitam 

merah biru hujau baru emas tiba-tiba turun ke merah dua tingkat turun. 

Itu banyak faktor sih, setelah itu kita perbaiki.  

Peneliti :  itu faktornya apa aja tuh?  

Narasumber : itu rada-rada ada sisi politisnya. Jangan nanti melebar, kita rasanya 

seperti itu dari sisi perusahaan. Oke memang kalo menemukan 

kesalahan tapi kenapa jatuhnya terlalu langsung merah sedangkan kita 

dari emas.  

Peneliti  : untuk meng-handle itu semua perlu ada perencanaan program 

biasanya apa aja yang dilakuin sama guest relations ? buat handle isu 

Narasumber : karena bagian kita bukan bagian handle isu minimal kita support 

keperluan temen-temen terutama timnya Pak Felly sama temen-temen 

enviro. kalo kita karena bagian kita bukan bagian handle isu minimal 

kita support keperluan temen-temen terutama timnya Pak Felly 

sama temen-temen enviro. mereka keperluannya apa misalnya untuk 

mendatangkan stakeholder dari luar atau tamu-tamu yang lain itu 

kita support jadi istilahnya kan kita tim support. jadi itu yang bisa kita 

lakukan tapi untuk kayak penanganan isu itu lebih ke temen-temen 

media, timnya bu Zulfa sama Pak Felly kalo kita intinya support 

mereka perlu apa, kemudahan apa untuk tamu atau apa yang masuk 

melalui kita semua.  

 

Peneliti : dalam pelaksanaan program itu koordinasi dari guest relations sama 

sub seksi yang lainnya gimana ? 

 



Narasumber  : kita biasanya ada isu seperti itu kita langsung ke enviro ya, langsung 

ke enviro dan itu ya itu sih simple aja oh kita akan menemukan apa 

misalnya mau melakukan preventif apa biasanya koordinasi sama 

enviro karena kita ga berani ga mungkin jalan sendiri kan istilahnya 

kita bukan teknis. kita gak bisa walaupun kita tau oh isunya ini trus 

kita gak bisa bergerak sendiri jadi harusn ngajak yang lebih teknis 

sama timnya Mas Felly. Karena udah beda ya karena sectionnya kita 

hanya untuk tamu, melayani tamu dari awal sampai selama disini 

sampai nanti pulang lagi  sehingga jangan sampai ada komplain 

pelayanannya gitu.  

 

Peneliti : kalo program dari guest relations sendiri untuk tamu-tamu itu apa aja 

?  

 

Narasumber : itu sih macem-macem ya terutama yang paling sering kan kunjungan 

untuk anak-anak sekolah kita punya paket-paket bermain misalnya 

anak-anak ke PESAT (Peternakan Sapi Terpadu) itu kita sudah 

kerjasama sama BSB misalnya untuk menarik masyarakat dan juga itu 

salah satu yang saya ceritakan itu intinya kita ingin  menginformasikan 

ini loh lahan bekas kita itu sangat potensi untuk jadi kegiatan wisata 

yang lain terutama PESAT dan Telaga Batu Arang itu kita sangat 

welcome sekali untuk sekolah-sekolah yang berkunjung nanti kita 

bantu. lalu kalau untuk tamu-tamu yang lain biasanya kita, yang kita 

layani adalah tamu misalnya yang do dilligent tadi ya misalnya buyer 

ingin melihat gimana sih penanganan lingkungan yang KPC lakukan 

gimana sih mereka community CSRnya itu gimana. itu istilahnya  kita 

kerjasama sama divisi marketing oh ini ada tamu nih  misalnya dari 

buyer kita tolong dilayani dan setelah komunikasi mereka perlu apa 

aja, mereka perlu liat apa aja itu yang kita komunikasikan dan nanti 

kami juga yang akan mengomunikasikan misalnya mereka itu tertarik 

pengen melihat enviro, pengen melihat penanganan reklamasinya kita 

nah baru kita komunikasiin ke temen-temen enviro. jadi misalnya kita 

kita bikin schedulenya maunya gimana kalo udah fix kita ajukan ke 

tamunya, tamunya "oke kita mau seperti ini"   

 

Peneliti  :kalo pasca tambang itu emang baru di TBA sama di PESAT aja ya ? 

 

Nnarasumber : untuk saat ini yang dilakukan untuk kegiatan wisata sama education 

itu di PESAT sama TBA tapi reklamasi yang lain itu udah banyak sih 

sebenernya cuma kan ada beberapa yang jadi peternakan ayam yang di 

PIT J dan sebagian ada yang peternakan sapi dan ada juga yang jadi 

hutan-hutan itu kan dan sebagainya, di Bendili juga udah banyak.  

 



Peneliti  : kesulitan apa sih yang dirasain waktu menerima kunjungan atau 

koordinasi sama temen-temen dari media atau dari goverment 

relations,koordinasi dengan sub seksi lainnya ? 

 

Narasumber : kesulitannya alhamdulillah sih gak terlalu banyak cuma susahnya itu 

adalah ini, namanya kita tim support istilahnya kadang-kadang tamu 

itu kan macem-macem nih kadang-kadang di luar rencana. kita sudah 

buatkan rencana mereka mau kemana, mereka tiba-tiba mereka 

berubah apalagi tamu-tamu VIP. itu kita kesulitannya koordinasi 

dengan departemen terkait, datang tiba-tiba. di satu sisi nanti kita tiba-

tiba bisa karena berubah permintaan tamunya kita kesulitannya itu ini 

gimana karena mau gak mau kita menghubungi GM-nya langsung. 

jadi itu yang secara hierarkinya kita kadang-kadang itu by pass gitu. 

jadi kita istilahnya kalo dalam guest relations kita punya privilege jadi 

istilahnya itu apa ya terjadi suatu keuntungan atau kerugiannya ya. ya 

itu kita punya privilege tersendiri bahwa kita itu bisa nembus kadang-

kadang nodong gitu minta ke GM kesini-kesini "pak bisa temenin 

gak?" jadi kadang-kadang gitu, itulah gunanya privilege-nya ini ya 

orang humas orang guest kita bisa istilahnya nyuruh-nyuruh atau 

minta tolong "pak kita minta jemput tamunya disini karena tamunya 

minta seperti ini" ya namanya tamu ya istilahnya raja ya. jadi kita 

harus ikutin apa maunya tamu apalagi tamunya yang mengenai 

investigasi, tamu yang mengenai inspeksi, yang lain-lainnya 

sebetulnya koordinasi lancar 

 

Peneliti : buat ngukur oh ini program ini sukses di lakukan. nah itu gimana ? 

evaluasinya gimana ? 

 

narasumber :kita lebih gak punya program ya, kita lebih melayani. biasanya kalau 

indikator perhitungan tamu itu puas atau gak biasanya mereka setelah 

berkunjung itu memberikan apresiasi misalnya terima kasih  atau apa 

"terima kasih,sangat puas" misalnya. makanya alhamdulillah sampai 

saat ini belum ada tuh, Nila yang mereka komplain itu alhamdulillah 

gak ada jadi mereka cukup puas. karena kita gak punya program nih 

karena biasanya programnya gak kayak Mas Felly tuh kita hanya 

programnya gimana supaya melayani tamu itu dengan baik sampai dia 

pulang tidak ada masalah gitu dan tujuannya dia sampai disini itu 

dapet gitu aja sih 

 

Peneliti :dari sisi guest relations sendiri faktor apa sih yang mendorong 

kesuksesan, maksudnya evaluasi itu jadi positif ? 

 



Narasumber :faktornya ini ya kalo kita ngelayanin tamu misalnya kayak customer 

service ya. jadi gimana kita berbahasanya yang baik trus kita melayani 

dengan baik kalo bisa kita jemputnya jangan terlambat lah on time trus 

keperluan-keperluannya kita akomodir misalnya tamunya minta apa 

keperluan apa yang masih bisa kita lakukan ya kita lakukan. harapan-

harapan mereka misalnya mereka mau ketemu siapa itu kita 

sambungin misalnya saya mau ketemu pak "ini" walaupun di luar 

jadwal ya kita atur minimal kita coba supaya ini sehingga mereka 

merasa seneng merasa nyaman lah 

 

peneliti : menurut mas rama dan mas yana apa yang kurang dari kinerja guest 

relations lebih khususnya untuk antisipasi isu lingkungan dari sisi 

guest relations itu sendiri ? 

 

narasumber : kalo kami yang masih kurang personil yang masih kurang tapi untuk 

penanggulangan isu lingkungan nah harapan KPC kedepannya kami 

ada juga dibekali apa ya informasi yang teknis ya jadi kadang-kadang 

orang itu   mengenai teknis itu susah jawabnya. kenapa mas kok 

mengenai kok bisa teknis, nah itu kan teknis sekali ya kita mau jawab 

karena kita hanya tau secara luarnya saja. hal pertama yang diharapkan 

itu kami bisa dapet informasinya itu lebih jelas dari enviro terutama 

dari sisi teknisnya terutama kalo ada isu-isu yang kira-kira akan 

berdampak itu juga kamii dikasih tau karena kami garda paling depan 

ya nerima orang-orang dari mana-mana 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Hasil wawancara Supervisor Media Relations  

Nama   : Silvester Pantur 

Jabatan : Supervisor Media Relations 



Peneliti : ini saya melakukan penelitian mengenai menejemen isu lingkungan, 

sekarang saya akan bertanya mengenai apa aja rangkaian aktifitas 

menejemen isu yang dilakukan oleh media relation? jadi ada beberapa 

tahap menejemen isu, ada 5 tahap yaitu identifikasi, analisis,rancangan 

program, pelaksanaan program, hingga evaluasi. Tapi saya fokuskan 

di tahun 2015, jadi selama tahun 2015 dan yang selama ini dilakukan 

oleh sub seksi media relation apa saja yang dilakukan untuk 

mendeteksi isu lingkungan lewat media 

Narasumber  : terimakasih, kita standar pekerjaan kita terutama untuk media 

relation 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 kami analisa 

yang kita sebut media monitoring, analisa-analisa itu bentuknya ada 

yang tone nya positif, tone nya netral dan ada yang tone nya negative. 

kalau tone yang positif adalah berita yang konten berita nya 

memunculkan citra positif bagi KPC, kalau yang netral tidak 

berdampak positif maupun berdampak negatif. kalau yang negatif itu 

berita yang menurukan citra yang berdampak negatif yang 

menyebabkan citra KPC di mata publik menjadi negatif. Dari analisis 

ini kita laporkan ke ESCO (Executive Committee) kemudian juga 

setiap bulan kita laporkan juga. Khusus untuk rumusan program 

biasanya dalam setahun kita evaluasi, kita analisis jadi berita itu 

berapa yang positif dan berapa yang negatif berapa yang netral. kalau 

yang negatif itu isu lingkungan berapa banyak, kemudian isu Comdev 

berapa banyak?, kemudian isu yang lain-lain. Misalnya isu tentang 

aksi korporasi mungkin isu-isu yang tidak berhubungan langsung 

dengan KPC itu kita hitung juga 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, dari situ menjadi dasar untuk kita membuat program 

yang akan dilakukan, itu untuk jangka panjang, Untuk jangka 

pendeknya adalah kita langsung ketemu langsung menjelaskan kepada 

si penulis tentang katakanlah isu yang sedang dia tulis apalagi kalau 

itu misalnya salah berita. jadi kita klarifikasi secara langsung, kita 

banyaknya itu bukan klarifikasi untuk berita itu dimuat, karena kita 

menghindari polemik yang berkepanjangan. 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, jadi cara dia memberitakan itu juga akan dipengaruhi oleh 

persepsi yang kita bentuk tadi dari penyeimbangan informasi. Nnah itu 



yang kita lakukan. Contohnya, ini distribusi berita kita. Januari ada 

positif=47, negatif=0, netral=8, jadi total keseluruhan ada 55.  februari 

ada positif=26, negatif=10, netral sekian, keseluruhan berita ada 525, 

yang positif ada 428 yang negatif 36. narasumber berita negatif saya 

klasifikasi LSM ada 35%, claimer 21%, mahasiswa 20%, DPRD 17%, 

mantan karyawan 7%, polres 7% 

Peneliti : yang 2015 ada pak ? 

Narasumber : 2015 ntar saya cari lagi ya, ini saya lupa filenya dimana. Ini claim 

lahan isunya. Kira-kira apalagi? 

Peneliti : berarti kan identifikasi bisa dari kliping media atau polling opini juga 

kan ? dikumpulkan lewat kaya gitu, tapi kalau mendeteksi sebelum isu 

itu muncul ke media biasanya apa yang pak sil lakukan?  

Narasumber : sebelum itu muncul ke media, itu biasanya isu itu muncul dari 

comrel, dari dari community relation, misalnya di tempatnya Pak Felly 

itukan kita melihat bahwa ada keluhan dari masyarakat. Seperti 

kemarin misalnya tentang banjir di lahan masyarakat, ini kan 

sebetulnya adalah isu yang potensial kalau misalnya nanti dispute, 

kemudian isunya akan menjadi besar itu akan muncul di media, yang 

biasa kami lakukan selama ini adalah kita meng-update kepada 

wartawan, kita datangi wartawan bahwa kita ada isu seperti ini kita 

kasih gambaran versi kita sehingga mereka itu paham, seperti ada 

beberapa kasus yang kita lebih dulu meng update ke wartawan 

sebelum narasumber yang mendatangi mereka, karena biasanya kalau 

kita yang ngomong duluan mereka sudah paham, begitu orang datang 

bisa jadi mereka gak tertarik. Selama ini isu-isu yang kita sampaikan 

duluan ke mereka itu pada akhirnya tidak ada yang muncul ke media, 

tidak tertulis di media. 

Peneliti : kalau kembali ke tahun 2015 an itu ada isu yang Sungai Bendili kan 

pak? yang saya ikutin kronologinya itu sebelumnya ada video yang 

diambil sama jurnalis, video sungainya itu nah itu bulan november 

2014 tapi gak tau kenapa itu tidak di tindak lanjuti apa gimana jadi dia 

muncul ke media di awal tahun 2015. Menurut media relations itu 

gimana bisa sampai terjadi? kan isu itu running sepanjang tahun gitu 

pak, sampai akhir tahun baru berhenti 

Narasumber : terus terang kita waktu pengambilan gambar itu kita ga tahu mereka 

pengambilan itu secara swadaya, jadi mereka memang punya inisiatif 

untuk bahkan menyewa perahu untuk menyusuri sungai itu. Kita juga 

gak ada yang tahu kalau mereka menyusuri sungai itu, dan ternyata 



mereka itu berangkat bersama BLH, jadi BLH dalam hal ini yang 

mengundang wartawan tanpa sepengetahuan kita untuk mengecek 

mulut sungai bendili itu. Begitu sempat lama setelah pengambilan itu 

baru muncul berita, berita itu muncul juga bukan karena atas inisiatif 

wartawan, berita itu muncul karena celotehan si BLH bahwa terjadi 

seperti ini, jadi kalau kita analisa sebetulnya itu bukan menyangkut 

persepsi tapi itu kepentingan, jadi memang BLH punya kepetingan 

disitu untuk mem blow up berita ini. 

 

Peneliti  : tapi rekaman itu sebelumnya sampai ke tangan KPC sebelum di blow 

up ke media rekaman itu sampai ke KPC atau gak? 

Narasumber  : gak, gak ada, ga 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. Itu yang 

pertama, terus yang kedua, ya memang pada akhirnya kan terbukti 

bahwa secara hukum bahwa ada keluaran air dan itu saya yakin juga 

kira-kira pola media relation apa yang dilakukan untuk ini. Kan kita 

tidak bisa menutupi fakta juga, yang bisa kita lakukan adalah kita 

menyampaikan kalo kamu baca berita di tribun tanggal berapa itu, itu 

ada klarifikasi. Itu yang kita lakukan, yang kita lakukan adalah kita 

mengklarifikasi bukan mengatakan bahwa tidak ada pencemaran, 

kebocoran seperti itu karena faktanya memang ada. Yang kita lakukan 

adalah kita menyampaikan kenapa itu terjadi dan apa yang sudah kita 

lakukan, itu yang kita lakukan pada saat itu dan kita memang disini 

tidak bermaksud menutup-nutupi itu, tidak menutupi ada kejadian, kita 

tidak punya tendesi untuk itu jadi kita klarifikasi, kita panggil semua 

media bahwa kita sudah melakukan banyak hal untuk mengedalikan 

itu dan terbukti airnya sudah jernih dan sudah bisa dipakai kembali 

oleh PDAM sebagai air baku, kan kompleknya itu dari PDAM yang 

utama. 

Peneliti : biasanya kalau muncul di media isu lingkungan faktornya apa saja? 

 

Narasumber  : yang pertama faktor kejadian, faktor kejadian bahwa ada kejadian 

seperti kemarin itukan memang ada luapan, ada limpasan air yang 

begitu besar karena faktor curah hujan yang sangat tinggi jadi kolam 

penampung tidak sempat lagi men-treatment air itu, karena kan kalau 

menurut aturan bahwa air itu harus diendapkan dulu setalah memenuhi 

baku mutu baru dia keluar. Dalam kasus yang waktu itu debit air nya 

sangat tinggi karena curah hujannya itu boleh dikatakan saat itu sudah 



abnormal, dan bukan cuma disini, itu di seluruh Indonesia terjadi 

banjir yang sangat besar. Faktor yang berikutnya itu adalah faktor 

persepsi, yang berikutnya adalah faktor kepentingan. Kalau faktor 

persepsi itu adalah, saya ambil contoh orang berbicara tentang debu, 

jadi pokoknya asal Sangatta debu jadi persepsi orang, oh ini dari KPC. 

Padahal banyak hal-hal lain, misalnya jalannya paritnya ga bagus. Itu 

mereka berkoar di media sehingga muncul berita negatif tentang 

lingkungan, faktor itu mungkin dari persepsi. Faktor yang lain 

misalnya faktor kepentingan, jadi saya ambil contoh isu lahan, lahan 

dia pengen dibebaskan tapi ada masalah dengan harganya belum 

sepakat, tapi karena dia mau menekan KPC dia menggunakan isu-isu 

lingkungan. Misalnya kita ambil contoh kaya kemarin, jadi dia 

memanfaatkan isu banjir, padahal banjir tidak diakibatkan oleh KPC 

atau isu blasting. Itu yang kita sebut sebagai faktor kepentingan 

sebagai pemicunya. Jadi ada faktor kejadian, faktor persepsi, dan 

faktor kepentingan. 

Peneliti : kalau ditahun 2015 yang semacam itu ada gak pak selain isu bendili 

itu ? selain pencemaran bendili? kalau menghimpun informasi terlebih 

dahulu terkait isu lingkungan melalaui para wartawan, jadikan 

biasanya para wartawan tau duluan, caranya pak sil gimana ? 

Narasumber : jadi kalau kita memanfaatkan forum coffee morning dengan 

wartawan untuk kita bertanya  tentang update isu diluar, jadi isu-isu 

apa yang berkembang diluar. Kemudian juga biasanya kita bertanya, 

jadi siapa yang menghembuskan isu itu, dari organisasi apa. Kalau 

misalnya kita paham bahwa itu karena faktor kepentingan kita akan 

berdiskusi pada mereka bahwa ada kemungkinan bahwa ada 

kepentingan saja, bahwa itu tidak benar. Tapi misalnya ada yang 

sifatnya masukan, ya kita follow up. Kita ambil contoh misalnya 

kemarin ada masukan mengenai reklamasi di sungai Sangatta, kita 

coba follow up ke bagian enviro tapi sekarang belum ya sepertinya 

belum.  

Peneliti : kalau secara keseluruhan, dari cara menghimpun isu-isu tersebut 

informasi yang masuk atau yang akan muncul di media itu yang paling 

efektif itu metode apa? menurut pak sil paling efektif untuk 

menghimpun isu lingkungan  

Narasumber : selama ini kita komunikasi coffee morning itu, coffee morning itu 

tidak berarti di pagi hari ya, bisa juga dalam bentuk cuma bertamu ke 

kantor redaksi. jadi kita komunikasi minta input, minta pendapat. Tapi 

umumnya wartawan tidak banyak tahu juga. kadang isu-isu umum 

saja, isu debu, isu air dan segala macam yang itu-itu lagi. 



Peneliti : kalau bicara isu lingkungan kan itu tiap tahun itu running, misalnya 

musim hujan berarti yang potensial isu air, kalau misalnya kemarau 

yang potensial isu debu. Cara memprioritaskan isu lingkungan 

menurut sub seksi media relation itu seperti apa ? 

Narasumber : kalau kita gini kita tidak berdiri sendiri ya, kita umumnya isu itu kita 

perdalam di community relations, seperti yang sekarang ini kita sudah 

berapa kali meeting comrel, meeting commrel itu meng-update 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti sekarang kan 

musim hujan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. 

Kemarin di meeting konsen kita lebih kepada keterbukaan informasi, 

jadi pihak enviro dan MS juga kita harapkan mereka lebih transparan 

untuk berkomunikasi ke kita tentang situasi yang sebenarnya, sehingga 

kita juga komunikasi ke luar lebih tepat karena kita benar-benar 

memahami masalahnya. Itu sih yang sejauh ini, kalau untuk misalnya 

program kita ke wartawan untuk mengantisipasi supaya isu banjir 

tidak muncul di media rasanya itu sebaiknya jangan, masa kita 

melarang orang memberitakan banjir rumahnya, bukan seperti itu ya, 

keberadaan kita bukan untuk itu. Jadi keberadaan kita hanya untuk 

menyeimbangkan berita kalau memang itu dari kita, ya kita katakan ini 

memang dari KPC, ini yang perlu dilakukan. kalau misalnya tidak kita 

harus secara objektif mengatakan bahwa itu tidak ada dam paknya dari 

kita, dan umumnya itu adalah penyebabnya adalah KPC kita selalu 

punya solusi. 

Peneliti : kalau memperkirakan seberapa besar dampak dari sebuah isu itu 

gimana pak? 

Narasumber : kita analisis dampak dari isu, kita ambil contoh misalnya yang 

kemarin itu isu lahan milik Pak Saleng. Jadi yang kita analisis itu 

adalah aktor-aktornya, siapa saja yang bermain dibelakangnya dan 

tingkat pengaruh mereka itu sampai dimana. Kemarin ketika kita 

analisis sebetulnya, karena kita juga secara materi perkara itu dalam 

posisi yang benar, ya kita rigid aja sifatnya, jadi kita kaku dengan 

pendekatan yang semula kita lakukan. Yaitu, kita tali asih dengan nilai 

sekian, kemudian kalau dia tidak mau,yasudah. Pada akhirnya karena 

kita menghitung kalau misalnya ini yang kita lakukan, kira-kira 

impactnya apa? yang ditakutkan akan menyusul gerakan yang lebih 

besar, atau misalnya gerakan-gerakan mereka itu akan mempengaruhi 

pemngambil keputusan, misalnya di eksekutif maupun legislatif. Dan 

setelah kita terapkan ternyata tidak, dugaan kita benar aja bahwa 

dampak dari gerakan itu tidak terlalu signifikan, kita melihatnya hanya 

sebagai bumbu-bumbu aja. 



Peneliti :kalau yang 2015, bendili itukan cukup besar dampaknya, sampai 

dapat yang proper merah provinsi? itu kok bisa isu nya berkembang 

sejauh itu?. 

Narasumber : itu bagaimana tidak berkembang, itu isunya besar, jadi gini waktu itu 

ada luapan dan luapan itu mempengaruhi PDAM tidak bisa 

memproduksi air bersih sehingga masyarakat tidak mendapatkan 

pasokan air, itukan dampaknya besar kan? nah dari situ gubernur 

jadikan salah satu bahan pertimbangan sehingga KPC diberikan rapot 

merah, sebetulnya bukan cuma itu aja, ada hal yang lain. Rapot merah 

ini dalam KPC ini ibaratnya adalah barometer bagi best mining 

practice, bukan saja di Kalimantan Timur tapi di Indonesia, kalau KPC 

bagus itu jadi bukan berita, tapi kalau KPC jelek itu jadi berita, itulah 

prinsip utama jurnalisme kita kan? jadi kita,saya sendiri terus terang 

kesulitan membendung itu, rasa ingin tahu itu dan rasa penasaran dari 

temen-temen wartawan untuk memberitakan itu. Yang kita lakukan 

adalah kita menyampaikan fakta-fakta bahwa ini yang kita lakukan, 

kita sudah memperbaiki banyak hal dalam sistem aliran air itu 

sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi, itu yang kita 

lakukan. Tapi kalau misalnya kita membendung untuk itu tidak 

muncul sebagai berita saya kita gabisa juga, itu menjadi pertanyaan 

juga, kenapa tidak muncul di berita? dan saya yakin, di perusahaan 

manapun isu-isu besar dan seksi seperti itu tidak ada yang tidak 

diberitakan, apalagi itu menyangkut perusahaan besar yang dianggap 

sebagai ikon. Yang kita lakukan yaitu menyeimbangkan, 

menyampaikan bahwa kita sudah melakukan banyak hal kebaikan, kita 

mengundang juga pemerintah untuk melihat dan media pada akhirnya 

juga menulis. 

Peneliti :nah yang jadi pertanyaan saya,ada di beberapa berita itu spokeperson 

dari KPC itu menjawab "no comment" atau memilih diam, nah itu dari 

sisi jurnalistik itu berarti ada yang disembunyikan  

 

Narasumber : bukan disembunyikan sebetulnya, jadi ini masalah, yang pertama 

regulasi kita menganut sistem juru bicara. jadi spoke person itu adalah 

manager external, di GM ESD sama CEO, itu spoke person. Jadi 

diluar itu dia tidak bisa berbicara tentang KPC apalagi sifatnya itu 

mengklarifikasi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, nah pada 

saat itu si Pak Tris yang menerima proper itu dari gubernur, saya yakin 

dia juga kebingungan mau bicara apa sehingga sepontan saja yang dia 

sampaikan bahwa saya tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya 

untuk menjawab itu. Memang dia tepat, benar aja karena memang dia 



tidak dalam kapasitas itu, kecuali kalau misalnya disitu ada manager 

external atau GM ESD, tapikan setelah itu kita melakukan klarifikasi, 

itu yang pertama. Yang kedua, strategi yang umum saya lakukan 

selama ini adalah ketika misalnya berita itu muncul di kaltim post atau 

yang lainnya saya berusaha melokalisir kemunculan berita dalam 

rating yang sama di media-media yang lain. Jadi, misalnya berita 

proper itu kan muncul di Kaltim Post jadi say acoba mendekati Tribun, 

menjelaskan ke tribun tentang isu itu akhirnya dia ga memberitakan. 

Kita metode itu bagaimana melokalisir isu untuk tidak melebar ke 

media-media lain karena umumnya itu menjadi agenda bersama media 

itu akan menjadi sangat panjang, tapi kalau misalnya kita diikuti 

dengan media yang lain dia akan berhenti sendiri. 

Peneliti : oh jadi begitu ya pak cara memotongnya ya? jadi pak sil mengecilkan 

cakupan media? 

Narasumber : betul, itu melokalisir isu nya. Saya ambil contoh misalnya kasus 

lahan Saleng, itu munculnya kan di media online kliksangata, yang 

saya lakukan kalau mau men-stop berita di kliksangata itu tidak 

mungkin karena dia sudah terlanjur memberitakan, meskipun saya 

sama yang punya klik itu punya hubungan yang sangat baik, dia juga 

tidak serta merta men stop itu karena akan menjadi pertanyaan publik 

kan? Jadi berita dia silahkan aja, tapi yang saya lakukan, saya 

mengorganisir temen-temen kaltim post, tribun, suara kutim, Sangatta 

Post dan segala macam untuk menjelaskan bahwa gini loh masalahnya 

kemarin dan berita itu muncul juga di tribun segala macam, tapi itu 

beritanya netral. Dilokalisir isu nya. 

Peneliti : Pendekatan itu biasanya pak sil lakukan lewat apa pak? email kah 

atau coffe morning seperti itu? 

Narasumber : ketemu, ya biasanya saya datangi, saya jelaskan. 

Peneliti : sebagai PR di bagian media relation, kita kan bekerja diantara dua 

kepentingan. Kepentingan perusahaan dan kepetingan masyarakat. 

Gimana cara memposisikan diri terhadap hal tersebut? Apalagi ada isu 

lingkungan kita harus memikirkan "oh ini disini juga ada kepentingan 

masyarakat dan juga ada kepentingan perusahaan" nah itu gimana 

pak? 

Narasumber : nah itu lah yang menjadi pertanyaan saya juga, seperti yang saya 

bilang diawal tadi kita itu netral. Jadi yang pertama, karena kalau isu 

lingkungan itu kan itu juga harus pikirkan dampaknya, kita juga harus 

transparan, kita harus jujur juga. Jangan secara terang-terangan kita 



mencemari sungai kita bilang "tidak-tidak", pada akhirnya nanti orang 

minum airnya dia keracunan kan tambah parah, jadi yang selama ini 

kita juga menjelaskan bahwa kita tidak bisa menutup-nutupi juga hal-

hal yang berdampak merugikan. Tapi manejemen juga sejalan aja 

selama ini tidak ada yang menutup-nutupi bahwa kita tidak mencemari 

lingkungan. Buktinya yang kasus bendili itu endingnya kita membayar 

bahwa kita mengaku bahwa saat itu ada limpasan air keluar dan 

keputusan BLH kita membayar 10 milyar dan itu kita katakan , bukan 

panik. 

Peneliti : kalau mengubah kecenderungan atau persepsi negatif terhadap 

perusahaan lewat media relation selain lokalisir isu di media ada lagi 

gak caranya? 

Narasumber : saya yang penting itu adalah menginformasikan program-program 

kita yang baik ya, dalam bentuk release karena release itu juga akan 

dibaca oleh si wartawannya kan. Dalam bentuk yang saya posting di 

facebook, kemudian saya komunikasi langsung dengan temen-temen 

bahwa ini loh program-program kami yang bagus, jadi ya kita ini tidak 

mungkin juga bagus semua,pasti adalah jeleknya. Tapi, ini yang 

bagusnya. 

Peneliti : nah kalau perencanaan program media relation itu sendiri itu sejauh 

ini seperti apa pak? 

Narasumber : nah ini contoh program yang 2017 ini ya, jadi ada 4, yang pertama 

media relation, yang kedua itu publikasi, yang ketiga komunikasi dan 

sosialisasi, yang berikutnya itu branding. media relations itu 

kunjungan redaksi kita datang ke redaksi-redaksi media Sangatta, 

Samarinda dan Balikpapan. Kemudian ada gathering juga, terus ada 

pelatihan jurnalistik, kalau tahun kemarin pelatihan jurnalistik ini kita 

dengan wartawan itu panitia dan sebagai peserta adalah mahasiswa. 

Kemudian ada juga studi banding sebenarnya ke perusahaan lain 

melihat gimana sih medianya. Untuk publikasi kita itu ada kabar kutim 

di GWP, kabar kutim ini satu hari membuat berita tentang KPC itu dua 

kali, pagi sama sore. Terus juga ada rencana advertorial di media 

online nanti rencananya ada di KlikSangatta, Media Kutim, Suara 

Kutim, ada advertorial di media cetak Kaltim Post, Tribun. Trus yang 

lain ada event ucapan, terus ada spanduk, ada baliho juga yang 

dipasang untuk hari-hari besar, peringatan-peringatan tertentu. Nah ini 

yang baru rencana ini kita mau bikin fanpage facebook. Untuk 

branding kita ya ikut expo, expo Kutim expo Kaltim, ajang CSR 

Award terus ada pembuatan video-video CSR yang kita buat. Ini 

peluang kita. Untuk program ini sebetulnya ini sampai 2017 program 



ini, sesuai dengan hasil renstra (rencana strategis) sampai ada 

indexnya segala macem. Ini melakukan media relations dengan media, 

terus mempublikasi kegiatan perusahaan yang dapat memberikan citra 

positif, melakukan sosialisasi dan publikasi good mining practice, 

publikasi pemberian award, menjalin hubungan baik dengan 

pemangku kepentingan kunci dan wartawan, sosialisasi dan publikasi 

posisi perusahaan terhadap pembangunan, sosialiasi program dalam 

rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terhadapt CSR dan good 

corporate governance mendorong secara aktif memberikan pemangku 

kepentingan, jadi kita mendorong agar masyarakat lebih banyak 

bertestimoni di berita-berita kita. Mengelola dan mengupdate secara 

berkala sistem dan bank informasi publikasi  Melakukan pertemuan 

dengan pemangku kepentingan, memberikan pemahaman tentang 

standart prosedur dan kode etik, terus mendorong peningkatan 

keterlibatan pemangku kepentingan dan sosialisasi tentang obvitnas, 

ini ada 14 sebetulnya. 

Peneliti : ini buat berapa tahun? untuk tahun 2017? 

Narasumber : sampai 2017 

Peneliti : ada gak sih pak dialog konstruktif untuk berkompromi 

menyelesaikan isu antara KPC sama wartawan? biasanya kalau coffee 

morning apakah sekedar menjelaskan atau ada dialog konstruktif? kan 

biasanya isu itu terbentuk karena kontruksi kan pak? jadi bisa 

mengubah persepsi, nah cara KPC mengkonstruksi persepsi wartawan 

lagi itu seperti apa? 

Narasumber : ya kita diskusi sih, saya waktu isu bendili itu ikut ke Balikpapan 

sama Pak Yordhen sama Pak Hasrul ketemu langsung redaksinya 

tribun, karena waktu itu berita munculnya di tribun saya komunikasi 

menjelaskan dan setelah itu ya beritanya tidak ada lagi. 

Peneliti : kalau LSM pak? kan itu lumayan nyaring juga ya suaranya di media, 

gimana? 

Narasumber :eh iya, kalau LSM kita menjelaskan secara langsung, jadi kita ambil 

contoh misalnya kalau bendili kemarin itu kebetulan murni wartawan, 

kalau LSM itu ada banyak. 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, itu seru itu. Itu LSM itu 

pokoknya gonggong aja, tapi ya kita menjawab, dan pada akhirnya 



mereka juga angkat topi bahwa KPC ini benar datanya sangat kuat, 

kemudian dasarnya juga sangat ilmiah. Itu pernah kita bikin, terus kita 

juga pernah juga bikin kunjungan-kunjungan  ke kantor LSM juga 

pernah, kunjungan langsung menjelaskan tentang KPC. Terus pernah 

juga kita mengundang mahasiswa untuk menjelaskan isu-isu seputar 

KPC yang dikeluhkan oleh mahasiswa. Tapi karena LSM disini itu 

LSM campur kontraktor campur politisi,campur preman. Jadi, ya yang 

pertama kita cenderung untuk bukan mengabaikan sama sekali ya, tapi 

yang seperti itu kita perlu mengelola dengan baik. Karena kadang-

kadang kalau misalnya kita terlalu responsif dia merasa diatas angin, 

nah jadi kita elegancy aja. Kalau misalnya ketemu dijalan kita ngobrol, 

kita sampaikan konsen-konsen kita. Kalau misalnya mereka kesini ya 

kita jelaskan. Sudah banyak sekali sih, terutama isu-isu lingkungan ini 

kan bukan isu baru ya, itu isu sejak tambang ini ada, jadi ya isu yang 

paten lah sifatnya. Jadi kita sudah mengalami tiga kali perpanjangan 

AMDAL bukan  perpanjangan ya pembaharuan AMDAL. jadi waktu 

AMDAL kita dinaikkan ke 40 juta ton, itu kita bikin, kita undang 

semua LSM, sampai yang tidak jelas itu kita undang semua. Jadi yang 

terakhir tahun 2010 waktu peningkatan ke 70 juta ton itu juga kita 

undang semua, kita jelaskan buka ruang buat mereka teriak-teriak 

semua. Bahwa AMDAL yang kita hasilkan itu adalah AMDAL yang 

benar-benar hampir melibatkan semua orang, sampai forum RT juga 

segala macam juga ada yang dilibatkan. Itu semua keluhan-keluhan 

segala macam mereka sudah masuk didalam AMDAL kita itu. 

 

Peneliti : kalau dalam pelaksanaan program secara keseluruhan, kan itu harus 

koordinasi dengan subseksi yang lain maupun government relation, 

pokoknya bagian pak Felly sama guest relations Nah itu gimana 

koordinasinya? 

Narasumber : ya kita koordinasi aja, saya ambil contoh misalnya kayak kemarin 

ada teman dari trans7 datang, untuk  guest dia kan harus menyiapkan 

akomodasinya, pesawatnya, segala macam. Kita minta aja "saya ada 

tamu ini, yang saya butuhkan ini. Tolong di handle". Mereka teman-

teman juga welcome karena kita satu tim kan. nah kalau misalnya 

yang lain-lain seperti kita menghadapi isu, biasanya kita meeting, 

terutama kita meminta kronologi kejadiannya seperti apa, kebenaran 

versi kita itu seperti apa? kalau misalnya ternyata bahwa pemberitaan 

di media itu tidak sesuai dengan faktanya, ya kita bikin release atau 

kita panggil wartawan untuk mengklarifikasi atau kadang-kadang kita 

cukup WA aja. 



Peneliti : ada gak sih pak kesulitannya selama koordinasi? 

Narasumber :banyak, kesulitan yang pertama itu adalah menejemen KPC itu 

kecendurangnya itu tidak mau berpolemik di media. Tidak mau 

berpolemik itu gini, nanti muncul isu di media, saya ambil contoh 

yang terbaru ini adalah kepala sub dinas yang menyampaikan pada 

media bahwa ISPA di Sangatta lebih tinggi karena dampak dari debu 

KPC. Jadi saya segera mem- follow up isu itu dan meminta untuk 

segera meeting. Akhirnya meeting itu datang pak Wawan itu sendiri 

selaku GM pak Yordhen, Pak Immanuel selaku GM HSE, Ibu Yuli 

segala macam. Menyampaikan data bahwa ternyata itu tidak ada 

hubungannya, dari hasil penelitian itu tidak hubungan antara tingkat 

ISPA yang tinggi dengan tambang. Bahkan 3 tingkat prevelensi ISPA 

di Sangatta itu lebih rendah dari nasional, di nasional itu 25% 

prevelensinya. Kalau di Sangatta itu 9%, bahkan di Balikpapan itu 

juga lebih tinggi dari di Sangatta. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan 

antara ISPA dengan dampak tambang. 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 tau, dan harus 

di klarifikasi. Dan menejemen itu cenderung "yasudahlah gak usah 

diklarifikasi". Yang penting wartawannya tau aja bahwa seperti ini 

keadaan sebenarnya. Itu tantangan kita, ada semacam keengganan 

untuk berpolemik lah. 

 

Peneliti : kalau kayak gitu solusinya bagaimana pak? 

Narasumber : solusinya ya diam. 

Peneliti : jadi ngikutin apa kata menejemen? 

Narasumber  : ya mau gimana, jadi intinya ya kita menyelesaikan pada reporter data 

yang sebenarnya. Karena gini, kadang-kadang berita itu kan 

penyebabnya itu karena kepentingan. Ternyata setelah ditelusuri, si 

orang yang berbicara itu memang punya riwayat tidak suka dengan 

kita sehingga tone-tone berita yang dia sampaikan selalu negatif. 

Berartikan isu yang disampaikan bukan lagi isu media, tapi sudah 

meluas. 

Peneliti : kalau setelah pelaksanaan seluruh program, biasanya untuk evaluasi 

gimana ngukur bahwa proses menejemen isu menurut media relation 

itu berhasil atau tidak? evaluasinya aja pak secara keseluruhan. 



Narasumber : kita monitoringnya itu dari pemantauan grafik kemunculan berita, 

karena itu yang menjadi indikator. Jadi kalau berita negatif itu 

dibawah 10% ya berarti indikatornya kita berhasil. Tapi kalau berita 

negatif diatas 15% berarti kita gagal. Kemarin itu  kita 7%. 

Alhamdullilah berhasil.  

Peneliti : Biasanya faktor apa yang menyebabkan program itu sukses 

dilaksanakan?  

Narasumber : yang pertama kita kerjasama tim, saling kenal. yang kedua 

penerimaan program itu, kalau misalnya program tidak diterima kan 

berarti tidak didukung.  

Peneliti : Kalau misalnya mau buat suatu program, cara memilih publiknya? 

Kan publik itu besar sekali, gamungkin program A cocok sama publik 

yang lain. Nah itu cara mengkotak-kotak an nya seperti apa? Misalnya 

program pelatihan jurnalistik, nah itukan publik nya tentu berbeda. 

Supaya program itu sukses cara memilah publik untuk setiap program 

itu seperti apa? 

Peneliti : yang pertama jenjang pendidikan sama jenjang usia dan aktivitas dari 

yang bersangkutan. Itu umumnya dia berada di organisasi apa. Saya 

lagi biki fanpage facebook, itu menurut saya yang pertama usia yang 

menurut saya potensial untuk berdampak positif atau negatif kepada 

perusahaan. Jadi itu ada di rentang usia 18 sampai 60 tahun, kita 

asumsikan rentang usia ini adalah orang -orang yang bisa berdampak 

positif dan bisa berdampak negatif. Secara spesifik lagi mereka ini 

kurang lebih berada di SMA kelas 3 sampai pensiunan. Berpendidikan 

formal, menjangkau kelompok masyarakat seperti SMA kelas 3, 

mahasiswa, anggota organisasi kemasyarakatan, pemuda,pns, 

karyawan. 

 

 


