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ABSTRAK 

 
Pada pengumuman hasil audit perdana Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) oleh Kementerian 
Negara Lingkungan Hidup (KNLH) periode 2002-2003, PT Pertamina (Persero) Unit 
Pengolahan IV Cilacap justru memperoleh predikat Hitam, yang berarti kilang 
terbesar di Indonesia ini dianggap sebagai perusahaan yang paling berbahaya bagi 
lingkungan. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada buruknya corporate image UP IV 
Cilacap dan Pertamina secara keseluruhan, tapi juga mengancam eksistensi 
perusahaan, dikarenakan pemerintah mengeluarkan ancaman bagi perusahaan yang 
memperoleh predikat hitam sebanyak 2 kali akan dikenakan sanksi pidana. Situasi ini 
ditambah dengan pemberitaan negatif media massa, merupakan sebuah krisis bagi UP 
IV Cilacap yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik perusahaan, 
khususnya Pemerintah sebagai stakeholder utama Pertamina.  

 
Public Relations (PR) berperan penting dalam menjalankan manajemen krisis, 

khususnya pada aspek komunikasi krisis. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan kinerja PR Pertamina UP IV Cilacap yang disebut dengan 
Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas), dalam menjalankan manajemen 
krisis PROPER Hitam tersebut, hingga pada akhirnya dapat mengembalikan citra 
perusahaan sebagai kilang minyak yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, serta 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa indepth interview. 

 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Hupmas UP IV Cilacap dalam 

manajemen krisis tersebut dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu before the crisis, during 
the crisis, dan after crisis. Tahapan before the crisis terdiri atas early warning system, 
tahap persiapan dengan membentuk Tim Penanggulangan Crisis (TPC) dan 
pengumpulan data. Juga planning dengan melakukan evaluasi internal, memilih 
komunikator dengan sistem one door policy, isi pesan dalam crisis communication, 
serta publikasi terhadap internal UP IV Cilacap sebelum krisis resmi terjadi. 
Selanjutnya tahapan during the crisis dengan menerapkan crisis communication 
kepada Pertamina Pusat, pemerintah daerah, dan menjalankan media relations, serta 
lobbying dengan KNLH. Kemudian tahapan after the crisis berupa evaluasi serta 
pelaksanaan publikasi dan sosialisasi untuk mengkomunikasikan citra perusahaan 
sebagai Kilang Minyak Berwawasan Lingkungan lewat keberhasilan UP IV Cilacap 
dalam perolehan PROPER Hijau yang diumumkan pada 31 Juli 2008. Prestasi ini 
menjadikan UP IV Cilacap sebagai satu-satunya unit pengolahan migas dan mantan 
pemegang PROPER Hitam yang berhasil mendapatkan PROPER Hijau di Indonesia. 

 
Kata Kunci : Manajemen Krisis, Public Relations, Citra Perusahaan. 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Segala puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

khidayahnya sehingga skripsi yang berjudul “Manajemen Krisis PT Pertamina 

(Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap” (Studi Kasus tentang Manajemen Krisis oleh 

Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap Pasca Perolehan Predikat Hitam 

dalam Program Audit “PROPER” Periode Tahun 2002-2003), dapat terselesaikan 

dengan baik. 

Skripsi ini merupakan deskripsi kinerja Hupmas UP IV Cilacap dalam 

menjalankan manajemen krisis berkaitan dengan pemberian predikat Hitam dalam 

Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PROPER) periode 2002-2003 yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup (KNLH) atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Predikat Hitam berarti 

kilang terbesar di Indonesia tersebut dianggap sebagai perusahaan yang paling 

berbahaya bagi lingkungan. Hasil ini tidak hanya berpengaruh pada buruknya 

corporate image UP IV Cilacap dan Pertamina secara keseluruhan, tapi juga 

mengancam eksistensi perusahaan, dikarenakan pemerintah mengeluarkan ancaman 

bagi perusahaan yang memperoleh predikat hitam sebanyak 2 kali akan dikenakan 

sanksi pidana. Situasi tersebut ditambah dengan pemberitaan negatif media massa, 

merupakan sebuah krisis bagi UP IV Cilacap yang berdampak pada menurunnya 

kepercayaan publik perusahaan, khususnya Pemerintah sebagai stakeholder utama 

Pertamina. Sehingga dibutuhkan peran Hupmas dalam menjalankan manajemen krisis 
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secepatnya. Penulis ingin mendeskripsikan kinerja Hupmas dalam pelaksaaan 

manajemen krisis tersebut, khususnya pada aspek komunikasi yang bertujuan akhir 

pada pemulihan citra perusahaannya setelah krisis berlalu. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Untuk segala kekurangan maupun 

kesalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis memohon maaf dan meminta 

kemakluman dari para pembaca. Oleh karena itu, penulis tidak menutup adanya kritik 

dan saran yang membangun terhadap penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan 

kinerja public relations sebuah perusahaan dalam menjalankan manajemen 

krisis, dimana yang menjadi sasaran penelitian adalah Bagian Hubungan 

Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) PT Pertamina (Persero) Unit 

Pengolahan IV Cilacap. Adapun manajemen krisis yang dijalankan oleh 

Hupmas UP IV Cilacap dalam penelitian ini berkaitan dengan pemberian 

predikat hitam dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada perusahaan tersebut pada 

periode tahun 2002-2003 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia. Terdapat tiga fenomena yang mendasari penelitian ini. 

Pertama adalah peran pemerintah dalam mengawasi dan meng-audit kinerja 

perusahaan terhadap lingkungan, yang hasilnya akan berpengaruh pada 

corporate image perusahaan yang diauditnya. Fenomena kedua adalah kaitan 

antara corporate image dengan krisis perusahaan, dan yang terakhir adalah 

keberhasilan public relations dalam menjalankan manajemen krisis yang 

memulihkan corporate image pasca krisis. 

Saat ini, permasalahan atau isu yang berkaitan dengan lingkungan 

telah menjadi sebuah isu besar yang harus dihadapi oleh perusahaan 
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manapun. Jon White dan Laura Mazur dalam bukunya Strategic 

Communications Management : making public relations work  telah 

mengakui keberadaan fenomena isu lingkungan ini dalam dunia usaha. 

Mereka mengatakan bahwa peraturan yang berkaitan dengan lingkungan 

secara cepat berkembang dan kini, telah menjadi sebuah isu besar bagi 

perusahaan-perusahaan di seluruh dunia (White and Mazur, 1995: 244). 

Pernyataan Jon White dan Laura Mazur memberikan gambaran bahwa 

saat ini merupakan masa dimana tingkat kepedulian masyarakat dunia akan 

kelestarian lingkungan hidup terus meningkat. Kepedulian masyarakat akan 

faktor lingkungan ini, pada akhirnya juga turut memaksa peran serta 

pemerintah dalam mengatur hubungan antara perusahaan dengan lingkungan. 

Pemerintah sebagai lembaga yang mengatur segala kinerja perusahaan, 

memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan peraturan yang berkaitan 

dengan lingkungan. Fenomena peran pemerintah dalam menentukan sebuah 

peraturan yang khusus mengatur hubungan antara perusahaan dengan 

lingkungan, semakin meluas. Tidak hanya pada negara-negara maju seperti 

Amerika dan negara-negara di Eropa saja, melainkan juga pada pemerintah di 

negara berkembang. Salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 

Tahun 1997 Pasal 22 (1) yang berbunyi “Menteri melakukan  pengawasan 

terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup”, telah menunjukkan langkah awal kepeduliannya dalam 
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terhadap faktor lingkungan (Online, KNLH, 2005 diakses pada tanggal 21 

Juli 2008).  

Salah satu wujud keseriusan lain dari Pemerintah Indonesia dalam 

mengontrol kinerja perusahaan di Indonesia, juga diwujudkan melalui 

pelaksanaan sebuah program audit perusahaan, yang dalam hal ini dijalankan 

oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH). Sejak tahun 2002, 

KNLH atas nama Pemerintah Indonesia mengadakan sebuah program audit 

perusahaan khususnya dalam bidang lingkungan yang dinamakan dengan  

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup atau sering disingkat sebagai PROPER. Keberadaan 

PROPER ini telah menjadi perhatian dan tolak ukur bagi perusahaan-

perusahaan di Indonesia, karena program audit perusahaan ini dilakukan atas 

nama Pemerintah Republik Indonesia sendiri, dimana hasil dari audit tersebut 

akan membawa pengaruh besar pada eksistesnsi dan citra perusahaan dimata 

masyarakat atau publiknya (Online, KNLH, 2005 diakses pada tanggal 21 Juli 

2008). 

Keterlibatan pemerintah dalam menjalankan fungsi audit perusahaan 

khususnya bidang lingkungan seperti ini, menjadi sebuah kredibilitas 

tersendiri bagi pelaksanaan PROPER, apabila dibandingkan dengan program 

audit yang dilakukan oleh pihak-pihak non pemerintah (swasta). Seperti yang 

diungapkan oleh Jackie Ambadar dalam Buku Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia, bahwa alangkah indahnya 

apabila inisiatif dan pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap perusahaan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



I - 4 
 

diberikan oleh pemerintah, atas dasar penilaian independen melalui komite 

ahli dibidang lingkungan dan CSR, sebagai pengakuan (recognition) dari 

pemerintah atas terselenggaranya tanggung jawab sosial oleh dunia usaha. 

Karena apabila pemberian penghargaan diberikan oleh dunia usaha sendiri, 

tak ubah layaknya seperti -jeruk makan jeruk (Ambadar, 2008: 8). 

Penerapan PROPER ini merupakan upaya KNLH atas nama 

Pemerintah Indonesia, untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good 

governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat), 

khususnya dalam pengelolaan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Peringkat hasil audit PROPER 

pertama kali dinyatakan dalam 5 kategori warna, yakni dari yang terbaik 

adalah Emas, Hijau, Biru, Merah dan yang terendah adalah Hitam. Kemudian 

sejak periode 2006-2007, dilakukan penambahan peringkat warna menjadi 7 

dengan penambahan kategori Biru Minus dan Merah Minus. Peringkat-

peringkat ini kemudian dapat menjadi barometer penilaian stakeholder 

terhadap kinerja sebuah perusahaan. Hasil audit nantinya akan diumumkan 

secara terbuka lewat media massa nasional, dengan harapan dapat 

menciptakan sebuah kontrol aktif stakeholder kepada perusahaan peserta 

PROPER. Para stakeholder dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan 

yang kinerja pengelolaan lingkungannya belum baik, dan sebaliknya 

perusahaan yang kinerja pengelolaan lingkungannya telah baik, akan 

mendapat apresiasi dari para stakeholder atau dengan kata lain memperoleh 

gelar perusahaan yang peduli lingkungan atau perusahaan “hijau” (Online, 
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KNLH, 2008 diakses pada tanggal 21 Juli 2008). Karen Hanson dalam Public 

Relations: Strategies and Tactics, Eighth Edition menyatakan bahwa 

kebutuhan akan pengakuan publik sebagai pemilik The “Green” Image, kini 

telah menjadi mutlak bagi sebuah perusahaan. Banyak perusahaan berlomba-

lomba untuk memperoleh pengakuan tersebut. Hal ini demi eksistensi dan 

dukungan publik terhadap perusahaannya (Hanson, 2005: 335).  

Sejumlah 85 perusahaan peserta PROPER periode pertama pada 

tahun 2002-2003, telah menyadari besarnya peran PROPER dalam 

menentukan corporate image mereka, khususnya dalam bidang lingkungan 

(Online, KNLH, 2004 diakses pada tanggal 21 Juli 2008). Dalam penilaian 

ini, tentunya sebuah pemberian “green” image adalah menjadi harapan bagi 

perusahaan peserta PROPER. Oleh karena itu banyak perusahaan yang 

mempersiapkan diri dalam menghadapi PROPER tersebut. Namun sedikit 

saja kesalahan yang mereka perbuat, justru akan membawa mereka pada 

perolehan predikat PROPER yang justru menghancurkan corporate image 

mereka. Predikat yang paling ditakuti oleh perusahaan perusahaan peserta 

PROPER, adalah pemberian predikat PROPER hitam. Predikat hitam adalah 

predikat terendah dalam PROPER yang berarti bahwa perusahaan tersebut 

tergolong dalam perusahaan yang paling berbahaya bagi lingkungan. Apabila 

sebuah perusahaan mendapat predikat hitam, dengan kata lain perusahaan 

tersebut dinilai sebagai perusahaan yang paling buruk dalam penanganan 

lingkungannya oleh tim audit PROPER. Hasil ini nantinya akan menjadi 

konsumsi publik melalui publikasi media massa secara nasional. Sehingga 
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dimungkinkan tidak hanya sekedar menurunnya citra perusahaan tetapi boleh 

jadi akan menimbulkan tekanan publik tehadap perusahaan, atau bahkan 

sebuah krisis yang dapat mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri 

(Online, KNLH, 2004 diakses pada tanggal 4 Agustus 2008). Salah satu 

perusahaan yang pernah merasakan krisis akibat hasil penilaian PROPER 

hitam yang diterimanya, adalah PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap.  

Pada periode pertama tersebut, PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

yang selanjutnya disebut UP IV Cilacap, bukan hanya tidak berhasil 

memperoleh predikat hijau, tetapi juga mereka harus menelan pil pahit berupa 

PROPER hitam. PROPER hitam merupakan sebuah hasil yang sangat buruk 

dan tentunya jauh dari harapan UP IV Cilacap. Sebenarnya pada tahun 

tersebut ada 4 perusahaan yang memperoleh PROPER hitam, yaitu PT 

Papyrus Saksi Paper Mill di Bandung, PT Kahatex II di Sumedang Jabar, PT 

Prodomo Bandung, dan PT Pertamina UP IV Cilacap. Namun nama besar PT 

Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN (Badan Umum Milik 

Negara) terbesar di Indonesia, telah menjadi sebuah beban tersendiri bagi 

seluruh anak perusahaannya agar menjadi yang terbaik dalam audit yang 

dilakukan oleh pemerintah ini. Belum lagi ditambah dengan nama besar dari 

UP IV Cilacap sendiri. Kilang ini dikenal sebagai kilang minyak terbesar dan 

terlengkap produksinya di Indonesia, dan sekaligus sebagai kilang minyak 

andalan dan terbaik milik PT Pertamina (Persero), dimana kilang inilah yang 

memenuhi 60% kebutuhan BBM Pulau Jawa atau sekitar 34% kebutuhan 

seluruh Indonesia (Online, Kurdi Susanto,  18 September 2007 diakses pada 
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tanggal 12 Agustus 2008). Hal inilah yang kemudian menjadikan nama UP 

IV Cilacap paling mencolok diantara 3 perusahaan lainnya, dan tentu saja 

membawa dampak buruk bagi kinerja, eksistensi perusahaan, dan tentu saja 

pada corporate image UP IV Cilacap serta PT Pertamina (Persero) secara 

keseluruhan. Sebab predikat PROPER Hitam memiliki arti bahwa kilang 

andalan PT Pertamina (Persero) ini telah melanggar peraturan perundangan 

dengan masih memiliki sistem pengelolaan lingkungan paling buruk diantara 

perusahaan yang lainnya. Padahal saat ini isu tentang lingkungan dan tingkat 

kepedulian publik permasalahan lingkungan seperti ini, menjadi semakin 

besar. Karen Hanson kembali mengungkapkan bahwa publik menuntut 

sebuah perlindungan pada lingkungan, yang terlahir karena peningkatan fakta 

bahwa sumber daya bumi terbatas, ditempati oleh beban-beban berupa 

perusahaan. Belum lagi adanya fakta bahwa banyak dari polusi di dunia, 

meskipun tidak secara keseluruhan, telah diciptakan oleh proses pengolahan 

pabrik dan dari penggunaan produk itu sendiri. Publik menginginkan produk 

tersebut, tapi mereka menolak polusi yang diciptakan oleh pabrik tersebut. 

Sehingga seringkali kinerja pabrik yang merupakan penyumbang polusi 

terbesar dari suatu perusahaan tersebut, menjadi sebuah patokan pada kinerja 

perusahaan secara keseluruhan (Hanson, 2003: 335). Secara tidak langsung 

ketika pabrik, atau dalam konteks Pertamina adalah kilang atau unit 

pengolahan, telah menjalankan proses produksi dan sekaligus pengawasan 

terhadap lingkungannya dengan baik, maka secara tidak langsung corporate 

image positif akan diperolehnya. Sebaliknya apabila publik menilai kilang 
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tersebut gagal, maka hal ini akan berimbas pada buruknya corporate image 

yang dimiliki PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan, dan kondisi inilah 

yang kemudian menjadi sebuah krisis bagi UP IV Cilacap, yang semakin 

diperparah oleh campur tangan media. 

Jon White dan Laura Mazur dalam bukunya memang menyatakan 

besarnya campur tangan media dalam sebuah krisis perusahaan. Mereka 

mengungkapkan bahwa sebuah tekanan yang mungkin paling cepat muncul 

adalah dari media, yang mencari informasi tentang krisis. Sebuah tugas untuk 

praktisi PR pada saat itu adalah untuk mengatur permintaan informasi, dan 

untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi dengan media dan kelompok 

penting lainnya (White and Mazur, 1995: 211). 

Hal inilah yang juga terjadi pada krisis PROPER Hitam UP IV 

Cilacap. Pasca KNLH mengumuman hasil PROPER 2002-2003 pada 14 

April 2004, media massa nasional memberitakan hasil pengumuman audit 

PROPER tersebut. Beberapa media bersikap netral dengan menyajikan berita 

berupa pemaparan hasil PROPER 2002-2003 saja, namun beberapa justru 

condong mengupas pada sisi PROPER hitam UP IV Cilacap. Seperti 

contohnya artikel Koran Tempo tanggal 15 April 2004 dengan judul 

“Pertamina Cilacap Masuk Peringkat Hitam Lingkungan Hidup”. Judul dari 

artikel ini cukup menyudutkan UP IV Cilacap dan tentu saja PT Pertamina 

(Persero) secara keseluruhan (Online, Setiawan, Media Serasi edisi Mei-Juni 

2004 diakses pada tanggal 12 Agustus 2008). Begitu pula dengan tulisan 

dalam kolom opini dengan judul “Dunia Bukan Tempat Sampah” yang 
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dimuat dalam koran yang sama dan hari yang sama, yakni Koran Tempo 15 

April 2004. Tulisan dari kolom opini Koran Tempo ini lebih fokus membahas 

pada sisi UP IV Cilacap yang memperoleh PROPER hitam. Tulisan ini dapat 

dikategorikan sebagai sebuah berita negatif bahkan cenderung ekstrim bagi 

UP IV Cilacap. Sebab dalam artikel ini diungkapkan keluhan dan sindiran 

dari penulis atas kinerja UP IV Cilacap yang dianggap sebagai perusahaan 

yang tidak terpuji dan terburuk dalam lingkungan, sebagai contoh adalah 

kutipan tulisan berikut ini: 

“Terhadap kinerja yang jauh dari terpuji ini seharusnya pemerintah 
menegur keras Pertamina dan meminta agar pejabat yang 
bertanggung jawab atas unit ini mendapat sanksi yang serius” 
(Online, Anonim, dalam Koran Tempo, 2004, diakses pada tanggal 
12 Agustus 2008). 
 

Pemberitaan oleh Koran Tempo, baik artikel resmi “Pertamina 

Cilacap Masuk Peringkat Hitam Lingkungan Hidup”, maupun tulisan dari 

kolom opini “Dunia Bukan Tempat Sampah”, merupakan tulisan yang tidak 

bisa diremehkan oleh UP IV Cilacap. Sebagai salah satu media cetak 

nasional, keberadaan Koran Tempo perlu diperhatikan sebagai penyedia 

informasi publik, khususnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan. 

Reaksi cepat dari media massa pada kasus UP IV Cilacap ini, pada akhirnya 

juga berpengaruh pada munculnya reaksi dari pihak lain. Salah satu pihak 

yang amat berpengaruh bagi UP IV Cilacap dan PT Pertamina (Persero) 

secara keseluruhan, adalah Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai 

stakeholder utama PT Pertamina (Persero) dan BUMN-BUMN lainnya, 

pemerintahpun turut bereaksi menanggapi predikat hitam dalam PROPER 
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yang justru diterima oleh BUMN ini. Reaksi berupa ancaman terhadap 

seluruh BUMN yang nantinya akan memperoleh PROPER hitam, bahkan 

telah lama digaungkan jauh sebelum pengumuman dilaksanakan. Sebelum 

pengumuman hasil PROPER pertama pada 14 April 2004 tersebut, telah 

muncul isu bahwa perusahaan – perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN 

yang mendapatkan peringkat hitam dari tim penilai PROPER, harus 

dikenakan sanksi pidana, atau bahkan ditutup. Kalaupun ada perusahaan yang 

mendapatkan penilaian hitam dan tidak ditutup pemerintah, perusahaan 

tersebut akan tutup dengan sendirinya atas kecaman dari masyarakat (Online, 

Nieke Indrietta, 1 Maret 2004, diakses pada 1 Agustus 2008). Ancaman ini 

tentunya menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri bagi UP IV Cilacap yang 

pada akhirnya justru memperoleh PROPER hitam, yang juga berimbas pada 

menurunnya kepercayaan  publik, khususnya Pemerintah Republik Indonesia 

dan seluruh rakyat Indonesia, terhadap kinerja perusahaan ini secara 

keseluruhan. Sebab bagaimanapun juga, penilaian kinerja hulu Pertamina 

yang membahayakan lingkungan, bukanlah sebuah hasil yang 

membanggakan stakeholder-nya, bahkan justru memalukan. Sehingga secara 

otomatis perolehan PROPER ini dapat mengganggu eksistensi perusahaan 

UP IV Cilacap dan juga PT Pertamina (Persero) dikemudian hari.  

Kapasitas peranan UP IV Cilacap sebagai sebuah unit pengolahan 

migas dan non migas terbesar milik PT Pertamina (Persero), secara tidak 

langsung menjadi cerminan kinerja kilang Pertamina secara keseluruhan yang 

seharusnya dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain di 
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Indonesia. Kembali mengutip kata-kata dalam artikel berjudul Dunia Bukan 

Tempat Sampah bahwa: 

“bagaimanapun sebuah BUMN harus berada di garda depan, ing 
ngarso sing tulodo, dalam upaya memelihara lingkungan hidup 
negeri ini sebaik-baiknya. Apalagi Pertamina adalah unit yang 
mengelola minyak, sebuah sumber daya alam yang tak terbarui. 
Maka, akan sangat terkutuklah sebuah generasi yang selain 
menghabiskan kekayaan alam, juga mewariskan lingkungan yang 
tercemar berat pada generasi penerusnya” (Online, Anonim dalam 
Koran Tempo, 2004 diakses pada tanggal 12 Agustus 2008). 
 

Sehingga secara tidak langsung melalui perolehan predikat hitam 

dalam PROPER periode pertama ini, Pertamina UP IV Cilacap tidak hanya 

dapat dikatakan gagal dalam mengemban harapan dan tanggungjawab yang 

ditujukan oleh para stakeholder kepadanya, tetapi sekaligus juga PROPER 

Hitam menjadi simbol bahwa kilang terbesar di Indonesia ini telah gagal 

mewujudkan visi dari perusahaan tersebut, yakni “Menjadi Kilang Minyak 

yang Berwawasan Lingkungan”. seakan meruntuhkan segala upaya UP IV 

Cilacap dalam mewujudkan visi tersebut (Online, www.pertamina-

up4.co.id.profile diakses pada tanggal 21 Juli 2008) 

Kondisi perolehan predikat PROPER hitam, pemberitaan negatif 

media massa, serta ancaman dari pihak pemerintah tersebut, merupakan 

sebuah krisis yang cukup besar bagi UP IV Cilacap. Krisis ini datangnya 

sangat tidak terduga oleh UP IV Cilacap maupun oleh PT Pertamina 

(Persero). Selain karena kinerja UP IV Cilacap yang selama ini cukup baik, 

UP IV Cilacap sejak tahun 2002 telah memperoleh menerapkan ISO 14001 

dalam hal pengelolaan lingkungannya. Sehingga amat tidak terduga ketika 

justru hasil yang diterima adalah PROPER hitam (M. Husni Banser dalam 
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Radar Banyumas 17 April 2004). Dennis L. Wilcox and Glen T. Cameron 

dalam bukunya Public Relations Strategies and Tactics mengakui bahwa 

krisis adalah sebuah kejadian luar biasa yang tidak dapat dihindari oleh setiap 

perusahaan, bahkan pada perusahaan terbesar didunia sekalipun (Wilcox and 

Cameron, 2006: 260). Sehingga memandang dari penjelasan keduanya 

tersebut, tidak terduganya peristiwa krisis PROPER hitam yang menimpa UP 

IV Cilacap adalah sebuah hal yang wajar terjadi. Hal senada juga 

diungkapkan oleh Andy Bowen dalam Effective Public Relations (8th

Fenomena krisis yang dapat mengancam kinerja perusahaan, banyak 

dicontohkan dalam berbagai buku. Seperti dalam buku CSR dalam Praktik di 

Indonesia dalam Praktik di Indonesia milik Jackie Ambadar, dikisahkan 

tentang beberapa perusahaan yang gagal mengelola isu dengan baik hingga 

pada akhirnya mengganggu kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaan–

perusahaan yang terkena krisis tersebut digambarkan oleh Jackie Ambadar 

sebagai perusahaan yang bersikap kurang tanggap dalam menghadapi respon 

publik, yang dalam hal ini adalah berasal dari pihak pemerintah dan 

masyarakat. Kebanyakan dari krisis yang melanda perusahaan-perusahaan 

baik di dunia, maupun di Indonesia, adalah krisis-krisis yang menyangkut 

 Edition) 

milik Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom, yang 

menyebutkan bahwa hal ini hanyalah sebuah persoalan waktu sebelum 

seluruh perusahaan mengalami sebuah krisis organisasi atau krisis produk 

yang dapat mengancam masa depan mereka (Andy Bowen  dalam Cutlip, 

Center, and Bloom, 2000: 326).  
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kepentingan publik, baik ekonomi, sosial, maupun yang berkaitan dengan 

lingkungan. (Ambadar, 2008: 3-19). 

Doug Newsom dalam bukunya This is PR : the realities of public 

realtions, berpandangan bahwa krisis memang datang dalam berbagai bentuk, 

dan praktisi public relations, yang selanjutnya disebut PR, adalah orang yang 

memiliki bagian yang paling besar dalam menghadapi krisis yang berkaitan 

dengan publik (Newsom, 1996: 516). Berdasarkan pernyataan Doug Newsom 

tersebut, tergambar bahwa praktisi PR, yang didalam UP IV Cilacap disebut 

dengan Hubungan Pemerintah dan Masyarakat atau disingkat Hupmas, 

merupakan bagian dalam perusahaan yang memiliki peranan paling penting 

ketika krisis muncul, melalui kegiatan penanganan krisis yang disebut dengan 

manajemen krisis. Manajemen krisis sendiri dalam Kamus Marketing yang 

disusun oleh Norman A. Hart dan Jon Stapleton dijelaskan sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh hubungan masyarakat (PR), yang telah direncanakan 

secara rinci dan telah dipertimbangkan sebelumnya untuk menghadapi setiap 

kemungkinan krisis yang terjadi dalam batas-batas yang dapat dipahami, 

seperti misalnya pemogokan karyawan, ledakan bahan kimia, pabrik 

kebakaran, dan produk yang dihasilkan dibawah standar (Hart and Stapleton, 

2005: 56).  

Berkaitan dengan peran PR dalam manajemen krisis tersebut, Jon 

White dan Laura Mazur dalam bukunya Strategic Communications 

Management : making public relations work, juga menjelaskan bahwa salah 

satu kerja utama seorang PR dalam pelaksanaan manajemen krisis sebuah 
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perusahaan adalah pada upaya mengkomunikasikan peristiwa yang berkaitan 

dengan krisis tersebut dengan sebenar-benarnya, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara publik eksternal perusahaan dengan perusahaan itu 

sendiri. Peran PR yang tak kalah penting dalam situasi krisis, adalah 

bagaimana upaya komunikasi PR dalam memulihkan kembali citra 

perusahaan yang sempat terganggu oleh krisis Sebab bagaimanapun juga, 

sebuah krisis pasti akan membawa dampak pada citra perusahaan itu sendiri 

(White and Mazur, 1995: 208-209).  Doug Newsom, Judy Vanslyke Turk, 

dan Dean Kruckeberg sependapat dengan mengatakan bahwa ketika krisis 

muncul, harus segera ditangani. Sebab jika tidak, krisis tersebut akan 

menghancurkan bisnis perusahaan serta buruknya citra perusahaan, 

khususnya dimata publiknya (Newsom, Vanslyke, and Kruckeberg, 1996: 

516-517).  

Citra perusahaan atau sering juga disebut sebagai corporate image, 

adalah citra sari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra 

atas produk dan pelayanannya. Citra perusahaan ini terbentuk dari banyak 

hal, seperti sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, 

keberhasilan dan stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan 

ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan 

kerja, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, dan komitmen 

mengadakan riset (Jefkins, 2003: 22). Pengertian kompleks corporate image 

tersebut, menjelaskan bahwa keberadaan corporate image tidak bisa 

diremehkan oleh manajemen perusahaan manapun. Sebab keberadaan 
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corporate image juga akan membawa pengaruh pada pembangunan 

manajemen dan kinerja perusahaan itu sendiri. Apalagi pada perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan publiknya (White and Mazur, 1995: 209), 

seperti halnya pada PT Pertamina (Persero).  

Semenjak diresmikannya pasar bebas dalam bisnis migas atau 

perminyakan dan gas di Indonesia melalui Undang-Undang Migas dan 

Undang-Undang Antimonopoli sejak tahun 2001 lalu, memaksa PT Pertamina 

(Persero) harus membangun hubungan yang baik dengan publiknya serta 

menjaga corporate image dimata publiknya guna membangun kekuatan 

dalam menghadapi terpaan pesaing-pesaingnya, seperti Caltex dan Petronas 

yang telah memastikan diri untuk masuk kedalam bisnis migas di Indonesia 

(Online, Syakur, Koran Tempo 13 Februari 2003, diakses pada tanggal 18 

Agustus 2008).  

Oleh karena itu krisis yang diakibatkan perolehan PROPER hitam ini 

harus segera dilakukan penanganan. Sebab selain membawa pemberitaan 

negatif media massa dan ancaman dari Pemerintah Indonesia, predikat ini 

membawa pengaruh besar pada buruknya corporate image UP IV Cilacap 

dan PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan. Padahal corporate image 

yang baik akan membawa pada kepercayaan publik, yang juga akan berbuntut 

pada kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. 

Sebab publik secara tidak langsung akan turut mengontrol kinerja perusahaan 

(Newsom, Vanslyke, and Kruckeberg, 1996: 129). Jackie Ambadar dalam 

bukunya kembali mengungkapkan bahwa tidak ada bisnis yang dapat 
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bertahan tanpa memenuhi aturan yang diatur oleh masyarakat. Sehingga 

walaupun hukum tidak bekerja, masyarakat akan menghukum mereka dengan 

tidak lagi membeli produk mereka. Bagaimanapun juga, masyarakat juga 

berperan sebagai konsumen produk perusahaan, yang dapat dengan bebas 

menentukan produk perusahaan mana yang akan dibelinya (Ambadar, 

2008:15). 

Pelaksanaan manajemen krisis terhadap krisis yang timbul pasca 

pengumuman predikat PROPER hitam pada 14 April 2004 ini, memang pada 

akhirnya melibatkan peran serta seluruh unsur dalam UP IV Cilacap. Sebab 

sebuah krisis dapat membawa efek negatif pada perusahaan secara 

keseluruhan, yang otomatis akan mengganggu kinerja segala bidang dalam 

perusahaan tersebut tanpa terkecuali. Namun, salah satu unsur yang paling 

penting dari strategi manajemen krisis sebuah perusahaan adalah aspek 

komunikasi krisis (crisis communications). Richard Barton dalam Majalah 

SWA No. 24/XXIVI 13-23 November 2008 menjelaskan bahwa, pelaksanaan 

komunikasi saat krisis merupakan syarat utama yang tidak boleh diabaikan 

oleh perusahaan yang mengalami krisis. Richard Barton mengatakan, 

“perusahaan yang terus melakukan komunikasi di masa buruk akan menjadi 

perusahaan pertama yang diingat investor ketika mereka mulai mencari 

ladang untuk berinvestasi saat kondisi mulai membaik”. Melalui kata-katanya 

tersebut, Richard Barton tadi memberikan pandangan betapa pentingnya 

peran komunikasi saat perusahaan berhadapan dengan krisis, khususnya 

dalam memperoleh kepercayaan dan dukungan publik. Kepercayaan dan 
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dukungan dari publik ini tidak hanya menunjang kesuksesan perusahaan saat 

berhadapan dengan krisis, melainkan juga dapat mendukung kinerja dan 

eksistensi perusahaan setelah krisis berlalu. Barton menambahkan bahwa, 

peran menjalankan komunikasi saat krisis seperti ini inilah yang menjadi 

alasan pentingnya peran PR bagi perusahaan (Richard Barton dalam Majalah 

SWA No. 24/XXIVI 13-23 November 2008: 24 - 25). 

Jon White dan Laura Mazur juga beranggapan bahwa tahapan 

menjalankan manajemen krisis khususnya komunikasi sebagai perwakilan 

sikap dalam menjalani krisis, dan tuntutan dalam membangun kembali 

reputasi atau corporate image pasca krisis tersebut, merupakan salah satu dari 

peran penting PR dalam sebuah perusahaan. Saat perusahaan tengah 

menghadapi permasalahan atau krisis, akan selalu melibatkan respon dari 

segala pihak termasuk publik eksternal perusahaan atau masyarakat. Disinilah 

PR hadir untuk mengatasi dan menjembatani hubungan dan persepsi diantara 

keduanya  (White and Laura, 1995: 211). Robert J. Gore juga memahami 

pentingnya fungsi PR bagi sebuah perusahaan dimana bencana dan krisis 

menjadi pasti bagian dari bisnisnya. Seorang manajer senior akan menghargai 

PR sebagai bagian penting untuk menjaga sebuah industri dimana publik 

memiliki hak suara atas industri tersebut (Robert J. Gore dalam Cutlip, 2000: 

327). Peran inilah yang kemudian dijalankan oleh Hupmas UP IV Cilacap 

dalam menjalankan manajemen krisis yang cepat dan tepat, khususnya aspek 

komunikasi agar krisis PROPER hitam ini tidak berkelanjutan, terjaganya 
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good corporate image UP IV Cilacap, dan terutama adalah pada kepercayaan 

dan dukungan publik kepada UP IV Cilacap. 

Menyadari pentingnya keberadaan Public Relations bagi  unit 

pengolahan migas terbesar di Indonesia ini, menarik perhatian peneliti untuk 

mengadakan penelitian tentang manajemen krisis yang dilakukan Hupmas PT 

Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap yang berkaitan dengan 

perolehan PROPER Hitam, serta upaya yang dilakukannya dalam 

mengembalikan citra perusahaan sebagai kilang minyak yang berwawasan 

lingkungan, sesuai dengan visi dari PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

sendiri. Berwawasan lingkungan disini berarti UP IV Cilacap sebagai unit 

pengolahan migas yang peduli lingkungan dengan menjalankan serta 

memenuhi segala konsep dan ketentuan sebagai perusahaan hijau. Adapun 

jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 

studi kasus, dengan Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap sebagai 

sasaran penelitian. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah manajemen krisis yang dilakukan oleh Public Relations PT 

Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap pasca perolehan predikat 

hitam dalam  PROPER periode tahun 2002-2003 ? 
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I.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen krisis yang 

dilakukan oleh Public Relations PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV 

Cilacap pasca perolehan predikat hitam dalam  PROPER periode tahun 2002-

2003. 

 

I.4.  Manfaat Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan manajemen krisis yang dilakukan oleh Public 

Relations PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, dalam upayanya 

menangani krisis pencitraan akibat hasil penilaian oleh tim audit eksternal 

yang tidak sesuai dengan dugaan, yakni perolehan PROPER Hitam dari 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada periode 2002-

2003 yang diumumkan lewat media pada bulan April 2004. Tahapan 

dalam menghentikan krisis pencitraan yang dialami perusahaan ini, 

kemudian diikuti dengan upaya mempertahankan dan menguatkan citra 

perusahaan sebagai kilang minyak berwawasan lingkungan.  

2. Untuk memberikan gambaran secara jelas bagaimana kinerja Public 

Relations sebuah perusahaan, khususnya pada Badan Umum Milik 

Negara (BUMN) Indonesia yang dimana sistem dan kinerjanya berbeda 

dengan Public Relations di perusahaan swasta. 
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I.5. Tinjauan Pustaka 

I.5.1.  Public Relations 

Beragam definisi mengenai Public Relations (PR) atau Hubungan 

Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas) telah banyak diungkap oleh 

beberapa ahli. Melalui definisi-definisi PR yang diungkapkan tersebut, 

sekaligus memberikan sedikit gambaran dari peran PR itu sendiri. Salah 

satu peran PR sebagai pelaksana komunikasi antara perusahaan atau 

organisasi dengan publik atau khalayaknya, tergambar lewat pemaparan 

definisi PR oleh Frank Jefkins yang menyatakan bahwa, PR adalah 

semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke 

luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka 

mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling 

pengertian (Jefkins, 2003: 10) 

PR tidak sekedar pelaksana komunikasi organisasi atau 

perusahaan dalam arti sederhana, melainkan merupakan sebuah 

pelaksana dari sebuah perencanaan yang kompleks dan terpadu 

mengenai perusahaan dengan publiknya. Institute of Public Relations 

menyebutkan PR adalah “keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara 

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan 

memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi 

dengan segenap khalayaknya”. Upaya yang berkesinambungan berarti 

suatu kegiatan yang diorganisasikan sebagai suatu rangkaian kampanye 

atau program terpadu, dan semuanya ini berlangsung secara 
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berkesinambungan dan teratur (Institute of Public Relations dalam 

Jefkins, 2003: 9). 

PR pada dasarnya memiliki aktivitas yang meliputi berbagai 

kegiatan, mulai dari pembenahan organisasi itu sendiri hingga kegiatan 

yang sifatnya membangun atau menciptakan serta meningkatkan citra 

positif di mata publik sehingga dampaknya memperoleh sikap positif 

publik terhadap perusahaan tersebut. Ciri hakiki dari komunikasi dalam 

PR adalah komunikasi yang bersifat timbal balik (two-way traffic). 

Komunikasi yang bersifat timbal balik ini sangat penting dan mutlak 

harus ada dalam kegiatan PR, dan terciptanya feedback merupakan 

prinsip pokok dalam PR (Rachmadi, 1994: 6-7). 

PR merupakan perantara antara pimpinan organisasi dengan 

publiknya, baik dalam upaya membina hubungan masyarakat internal 

maupun eksternal. Dalam melaksanakan kegiatannya, PR menggunakan 

komunikasi untuk memberitahu, mempengaruhi, dan mengubah sikap 

dan perilaku publik sebagai sasarannya. Hal tersebut dilakukan agar 

tercipta good image (citra baik), goodwill (itikad baik), mutual 

understanding (saling pengertian), mutual confidence (saling 

mempercayai), mutual appreciation (saling menghargai) dan toleransi 

(Soemirat dan Adianto, 2002: 14). 

Mengamati banyaknya tugas dan peran PR bagi sebuah 

perusahaan, Irving Smith Kogan dalam Rachmadi (1993) telah 
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merumuskan bahwa terdapat 3 tugas dan kewajiban utama yang dimiliki 

oleh PR. Tugas dan kewajiban itu adalah: 

1. Menyampaikan secara pesan atau informasi dari perusahaan secara 

lisan, tertulis, atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat 

(publik) memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai 

kondisi perusahaan, tujuan, dan kegiatannya. 

2. Melakukan studi dan analisis atau reaksi serta tanggapan publik 

terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan, termasuk 

segala macam pendapat publik yang mempengaruhi perusahaan; 

memberikan informasi kepada pejabat (eksekutif) tentang public 

acceptance atau non-acceptance atas cara-cara dan pelayanan 

perusahaan kepada masyarakat. 

3. Menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana 

tugas guna membantu mereka dalam memberikan pelayanan yang 

mengesankan dan memuaskan publik (Irving Smith Kogan dalam 

Rachmadi, 1993: 10). 

 

 

Pemaparan Irving Smith Kogan sedikit banyak sejalan dengan 

penjabaran fungsi PR menurut Rosady Ruslan dimana beliau 

mengatakan bahwa kewajiban PR adalah melayani keinginan publik dan 

memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan 

dan manfaat bersama. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, 

dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan atau 
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organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif 

bagi kedua belah pihak (Ruslan, 2005: 18-19). 

Ketika memandang 3 tugas dan kewajiban yang dipaparkan 

Irving Smith Kogan dan sekilas oleh Rosady Ruslan tersebut, terdapat 

sebuah kewajiban yang besar bagi seorang PR dalam kaitannya dengan 

opini atau pendapat publik akan segala kebijakan dan kinerja 

perusahaan. Secara tidak langsung, PR dapat dikatakan sebagai 

pengemban citra perusahaan. Sebagai seorang juru bicara pimpinan 

perusahaan, segala komunikasi yang disampaikan PR merupakan wakil 

dari perusahaan. Oleh karena itu PR wajib untuk melakukan komunikasi 

yang efektif guna menciptakan opini publik yang positif. Sebab opini 

publik yang positif erat kaitannya dengan citra positif perusahaan. Citra 

positif pada publik perusahaan ini juga berkaitan dengan bagaimana 

penanganan krisis atau manajemen krisis yang dilakukan oleh seorang 

PR. Sebab image positif hanya akan tercipta apabila krisis yang sewaktu-

waktu muncul tersebut, dapat segera diatasi bahkan dapat dengan 

sesegera mungkin memulihkan kembali kondisi perusahaan pasca krisi 

berlalu.  

 

I.5.2.  Krisis (Crisis) dan Manajemen Krisis (Crisis Management) oleh 

Public Relations 

Para akademis banyak yang menjabarkan beragam dimensi 

mengenai apa yang dimaksud dengan krisis bagi sebuah perusahaan. 
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Dennis L. Wilcox dan Glen T. Cameron dalam bukunya Public Relations 

Strategis and Tactics (Eighth Edition) memaparkan beberapa 

diantaranya. Namun diantara beragam definisi yang dipaparkan oleh 

Wilcox dan Cameron tersebut, mereka memandang ada satu definisi 

tentang krisis yang terbaik menurut mereka. Definisi itu berasal dari 

Pasific Telesis yang menyatakan bahwa : 

 A crisis is an extraordinary event or series of events that 
adversely affects the integrity of the product, the reputation or 
financial stability of the organization; or the health or well-
being of employees, the community, or the public at large 
(Pasific Telesis dalam Wilcox and Cameron, 2006: 258). 

(Sebuah krisis adalah peristiwa luar biasa atau bagian dari 
peristiwa yang secara bertahap akan memberikan pengaruh 
yang berkaitan dengan produk, reputasi, atau stabilitas 
keuangan perusahaan; atau kesehatan atau kesejahteraan 
karyawan, komunitas, atau publik secara keseluruhan) 

 

Berdasarkan dari definisi tersebut, diketahui bahwa sebuah krisis 

dapat terjadi secara tidak biasa (tidak terduga) yang akan membawa 

pengaruh pada produk yang dihasilkan perusahaan, kinerja perusahaan, 

dan yang paling utama adalah reputasi atau corporate image. Apabila 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa krisis amat berbahaya bagi 

eksistensi perusahaan. Untuk itulah, diperlukan sebuah penangan krisis 

agar tidak menjadi akut dan mengganggu kinerja perusahaan. Atau 

bahkan jika bisa, diperlukan sebuah perencanaan untuk mencegah 

munculnya segala kemungkinan krisis bagi perusahaan.  
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Sebelum menjadi sebuah krisis, krisis didahului dengan isu-isu 

yang menyangkut perusahaan. Isu-isu yang berkembang dalam 

masyarakat ini, dapat menguntungkan atau justru merugikan perusahaan. 

Bagi isu-isu yang merugikan, diperlukan sebuah penanganan yang tepat 

agar isu tersebut tidak berubah menjadi sebuah krisis. Penanganan isu 

tersebut tertuang dalam manajemen isu. Manajemen isu (issue 

management) merupakan proses proaktif untuk mengatisipasi, 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon isu kebijakan publik 

yang membawa pengaruh pada hubungan organisasi dengan publiknya. 

Dua poin penting dari manajemen isu ini adalah (1) identifikasi awal 

terhadap isu-isu yang berpotensial membawa dampak bagi perusahaan, 

dan (2) merupakan sebuah strategi yang dirancang untuk membawa 

perusahaan pada konsekuensi yang dirasa paling menguntungkan 

nantinya. Sehingga dengan melakukan manajemen isu, organisasi dapat 

mengetahui, merespon, dan mengatasi dengan segera isu-isu yang 

berpotensial menyebabkan krisis sebelum kemudian isu tersebut 

berkembang menjadi lebih serius dan membahayakan perusahaan. Isu-

isu ini dapat berupa opini yang berkembang di masyarakat sekitar 

organisasi, maupun isu permasalahan global (Cutlip, 2000: 19). 

Memang, adakalanya pelaksanaan manajemen isu (Issues 

Management) yang tepat oleh sebuah perusahaan dapat mencegah 

sebuah isu agar tidak berubah menjadi sebuah ancaman krisis yang lebih 

membahayakan perusahaan. Namun terkadang proses perubahan itu 
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terjadi pada saat yang benar-benar tidak terduga oleh praktisi crisis 

management handal sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh Dennis L. 

Wilcox dan Glen T. Cameron bahwa terkadang, bukannya mencegah 

sebuah isu agar tidak menjadi sebuah permasalahan besar, namun isu itu 

justru berkembang menjadi krisis tepat sebelum profesional PR 

menyadarinya. Ketika hal tersebut terjadi, informasi yang tersedia 

tentang apa yang terjadi atau yang telah terjadi, akan menjadi amat 

lemah dan tidak berguna (Wilcox and Cameron, 2006: 258).   

Pada saat managemen isu tidak dapat menghentikan munculnya 

krisis itulah, tiba saatnya crisis management mengambil alih. Crisis 

management (manajemen krisis) dalam Kamus Marketing yang disusun 

oleh Norman A. Hart dan Jon Stapleton, diartikan sebagai suatu praktik 

yang sedang tumbuh dewasa ini dalam kegiatan hubungan masyarakat 

(PR) dimana suatu rencana yang rinci telah dipertimbangkan sebelumnya 

untuk menghadapi setiap kemungkinan krisis yang terjadi dalam batas-

batas yang dapat dipahami, seperti misalnya pemogokan karyawan, 

ledakan bahan kimia, pabrik kebakaran, dan produk yang dihasilkan 

dibawah standar (Hart, 2005: 56). 

Definisi manajemen krisis tersebut merupakan salah satu dari 

sekian banyak definisi manajemen krisis. Dari definisi itu, dapat diambil 

beberapa poin dimana (1) semakin hari praktik manajemen krisis 

semakin dibutuhkan, (2) manajemen krisis merupakan bagian kegiatan 

PR, dan (3) manajemen krisis merupakan sebuah perencanaan terperinci 
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dalam menghadapi krisis yang menimpa sebuah perusahaan. Definisi 

tersebut seakan menjadi penggambaran, bahwa dunia marketing-pun 

mengakui tingkat kebutuhan akan pelaksanaan crisis management oleh 

PR bagi perusahaan dewasa ini, semakin meningkat. Hal ini sekaligus 

menunjukkan pentingnya peran PR dan manajemen krisisnya dalam 

keberlangsungan kinerja sebuah perusahaan. Hal ini mungkin sesuai 

dengan perkataan Jackie Ambadar dalam buku Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia, bahwa saat ini dunia 

usaha tidak sekedar urusan keuangan, produksi, dan pemasaran saja, 

melainkan banyak unsur yang bersinggungan dengan perusahaan dimana 

salah satunya adalah hubungan dengan publik perusahaan, baik publik 

eksternal dan internal (Ambadar, 2008:11). 

Sehingga menjadi amat mungkin apabila sebuah perusahaan 

sebesar apapun, juga akan mengalami krisis yang salah satunya 

dikarenakan kompleksnya hubungan antara perusahaan dan publiknya. 

Untuk itulah, PR yang berperan dalam menjembatani hubungan antara 

perusahaan dengan publiknya serta berperan dalam pelaksanaan 

manajemen krisis, menjadi kebutuhan yang mendasar bagi perusahaan 

manapun. Sebab bagaimanapun juga, keberadaan krisis tidak dapat 

dihindari oleh perusahaan manapun. Andy Bowen dalam buku Effective 

Public Relations (8th edition) milik Scott M. Cutlip juga mengatakan 

bahwa krisis hanya merupakan sebuah permasalahan waktu sebelum 

semua perusahaan mengalami sebuah krisis organisasional atau krisis 
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produk yang akan berpengaruh pada kinerja mereka dikemudian hari 

(Andy Bowen dalam Cutlip, 2000: 326) 

Keberadaan PR saat ini memang telah menjadi bagian yang 

cukup vital bagi sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap 

perusahaan menginginkan terciptanya citra dan reputasi yang positif 

mengenai perusahaannya di mata para stakeholder-nya, yang dimana hal 

tersebut merupakan peran atau tugas serta tujuan dari pelaksanaan 

sebuah kegiatan PR. Oxley menyebutkan bahwa tujuan PR 

sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari tujuan organisasi, dan tugas PR 

adalah saling memelihara saling pengertian antara organisasi dan 

publiknya demi terciptanya sebuah good corporate image (Oxley dalam 

Kotler, 2005:110).  

Good corporate image ini, bukan merupakan sebuah situasi yang 

dapat diperoleh perusahaan dalam waktu singkat. Melainkan dilihat dari 

kinerja dan sikap perusahaan dalam segala aspek sejak perusahaan 

tersebut berdiri dan berada di sekitar masyarakat. Krisis perusahaan, 

adalah salah satu unsur yang juga berpengaruh besar pada image. Ketika 

perusahaan tersebut berhasil mengatasi krisis, maka hal itu akan menjadi 

titik balik citra positif perusahaan atau reputasi perusahaan dimata 

publiknya. Namun jika perusahaan tidak mampu menghadapai krisis 

dengan baik, maka citra perusahaan akan menjadi buruk dan kinerja 

perusahaan tersebut juga akan terganggu sepenuhnya. Lisa Lyon 

menyatakan bahwa, sebuah reputasi yang baik dapat tercipta dan hancur 
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oleh segala hal yang dilakukan oleh perusahaan, dari segala cara yang 

dilakukan karyawan saat menghadapi konflik dengan pihak diluar 

perusahaan (Lisa Lyon dalam Wilcox and Cameron, 2006: 264). 

Memandang eratnya kaitan antara krisis, manajemen krisis, citra 

perusahaan, dan reputasi perusahaan dimata publiknya, tuntutan peran 

PR bagi perusahaan, semakin bertambah besar. Dimana keberadaan PR 

bertujuan dalam pencapaian mutual understanding diantara perusahaan 

dan publiknya, khususnya ketika perusahaan tersebut tengah mengalami 

krisis. F. Rachmadi dalam Public Relations Teori dan Praktek, 

dijelaskan bahwa secara keseluruhan ruang lingkup tugas PR meliputi 

kegiatan-kegiatan: 

a. Kedalam, (1) membina sikap mental para karyawan agar dalam diri 

mereka tumbuh ketaatan, kepatuhan, dan dedikasi terhadap 

lembaga/perusahaan dimana mereka bekerja; (2) menumbuhkan 

semangat korps atau kelompok yang sehat dan dinamis; (3) 

mendorog tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk 

memajukan lembaga/perusahaannya. 

b. Keluar, mengusahakan tumbuhnya sikap dan citra (image) 

masyarakat yang positif terhadap segala kebijakan dan langkah-

tindakan organisasi/perusahaannya. (Rachmadi, 1993: 43). 

 

Menjalankan komunikasi baik kedalam dan keluar, serta 

mengutamakan pada pembentukan good corporate image seperti ini, 
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merupakan salah satu tujuan yang harus dipertahankan perusahaan lewat 

kinerja PR-nya, khususnya ketika krisis berlangsung. Sebab dengan 

kedua faktor tersebut, perusahaan akan memperoleh dukungan dari 

publik, dan secara tidak langsung akan membantu perusahaan dalam 

melewati krisis yang dihadapinya. Grunig juga menyatakan bahwa salah 

satu tujuan utama dari PR adalah untuk menyeimbangkan kepentingan 

pribadi perusahaan dengan kepentingan publik dan masyarakatnya. PR 

akan membuat perencanaan strategis dan program komunikasi untuk 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Dan jika sebuah perusahaan 

ingin bertanggung jawab pada lingkungan sosialnya, mereka 

membutuhkan PR untuk membantu mereka melaksanakan kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan (Grunig, 1992 :241). 

Begitu pula saat perusahaan tengah menghadapi permasalahan 

atau krisis, yang selalu melibatkan respon dari segala pihak termasuk 

publik eksternal perusahaan atau masyarakat, PR hadir untuk mengatasi 

dan menjembatani hubungan dan persepsi diantara keduanya. Robert J. 

Gore menjelaskan bahwa dalam sebuah industri dengan kehancuran dan 

krisis sebagai bagian dalam bisnisnya, seorang manajer senior akan 

menghargai kinerja PR sebagai peranan penting untuk menjaga 

hubungan dengan publiknya (Robert J. Gore dalam Cutlip, 2000: 327). 

Miller & Heath juga berpendapat bahwa sikap yang ditunjukkan 

perusahaan pada publik disaat mengatasi krisis, akan selalu diingat dan 

mungkin bisa menjadi bumerang jika perusahaan itu tidak 
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mempertahankan sikap yang sama setelah krisis. Ketika krisis terlewati, 

perusahaan dihadapkan pada kenyataan untuk membangun kembali, baik 

kepercayaan publik maupun reputasinya (Miller dan Heath dalam Heath, 

2005: 159).  

Disamping itu, perlunya dilaksanakan manajemen krisis adalah 

(1) untuk menyiapkan perlindungan yang lebih baik melawan dampak 

dari krisis, (2) untuk dapat memberikan respon yang efektif terhadap 

suatu krisis yang sedang terjadi, dan (3) untuk memberikan rancana-

rencana dan sumber-sumber untuk penyembuhan dan rehabilitasi setelah 

krisis terjadi. Besarnya pengaruh pelaksanaan manajemen krisis inilah, 

yang menjadikan PR dituntut untuk menjalankan manajemen krisis 

secara tepat, cepat, dan akurat. Sebuah tuntutan agar dilaksanakannya 

manajemen krisis secara tepat, cepat, dan akurat, dikarenakan 

manajemen efektif untuk menyelesaikan krisis, juga akan berpengaruh 

pada corporate image dihadapan publiknya, dan secara otomatis juga 

akan berdampak pada eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang 

(Cultip, 2000: 326). 

Christine M. Pearson dan Judith A. Clair turut berkata bahwa 

sebuah krisis adalah sebuah peristiwa yang memiliki dampak besar pada 

keberadaan perusahaan dengan situasi yang tidak jelas, penyebab yang 

sulit ditebak, namun satu hal yang dipercaya adalah sebuah gerak atau 

tindakan cepat untuk mengatasinya (Christine M. Pearson dan Judith A. 

Clair dalam Cutlip, 2000: 326) 
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Sebuah tindakan dan keputusan yang cepat dan tepat memang 

sebuah keharusahan dalam menghadapi krisis, terlebih dalam 

menentukan sebuah langkah awal ketika ancaman krisis benar-benar 

muncul. Namun, sebuah tindakan yang pertama kali dilakukan oleh 

praktisi PR atau praktisi manajemen krisis dalam menghadapi ancaman 

krisis, adalah berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang 

mereka hadapi. Beberapa ahli beranggapan bahwa dalam menghadapi 

krisis, tidak dimiliki sebuah panduan baku. Sebab setiap krisis, memiliki 

sifat dan penanganan yang berbeda pula tergantung jenis dan kondisi 

dari krisis itu sendiri. Dennis L. Wilcox dan Glen T. Cameron 

berpedapat bahwa sesungguhnya, perancang manajemen konflik 

tertangguh sekalipun, tidak akan memiliki perencanaan yang sesuai pada 

krisis tertentu (Wilcox, 2006: 257-258).  

Seakan melengkapi pernyataan tersebut, Jon White dan Laura 

Mazur dalam buku mereka Strategic Communications Management: 

Making Public Relations Work Strategic Communications Management: 

Making Public Relations Work, menyatakan bahwa manajemen krisis 

tidak sekedar memiliki petunjuk manual, tetapi juga memiliki 

kemampuan untuk berhadapan dengan sesuatu yang tidak terduga 

tersebut (krisis) dengan cepat dan respon yang efektif. Pada 

kenyataannya, memiliki sebuah petunjuk yang kaku, justru akan 

membuat mati kutu. Berkaitan dengan hal ini, Jon White dan Laura 

Mazur hanya menambahkan bahwa hanya ada petunjuk singkat dalam 
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manajemen krisis, yakni menentukan siapa yang dapat berbicara dengan 

media, apa yang perlu untuk dijelaskan, siapa yang akan berbicara atas 

nama perusahaan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan 

seterusnya (White and Mazur, 1995: 206). 

Berdasarkan pada inilah, hingga saat ini belum ditemukan adanya 

sebuah kajian baku mengenai straregi manajemen krisis yang dapat 

diterapkan pada setiap krisis yang dialami oleh perusahaan. Beberapa 

ahli hanya mengkaji manajemen krisis menjadi sebuah pembahasan 

umum tanpa memberikan tahapan-tahapan pelaksanaan manajemen 

krisis secara menyeluruh. Seperti Scott M. Cutlip yang hanya 

menjabarkan langkah dasar sebelum melaksanakan manajemen krisis, 

yakni menganalisis krisis berdasarkan tipe atau jenisnya terlebih dahulu. 

Scott M. Cutlip berpendapat, hal ini penting dilakukan karena dia 

meyakini bahwa respon yang dilakukan dalam menghadapi krisis 

berbeda-beda tergantung pada jenis atau tipe dan durasi krisis, sebelum 

pada akhirnya dapat menentukan skenario penyelesaian yang paling 

memungkinkan (possible scenarios) (Cutlip, 2000: 327). 

Dalam menentukan jenis atau tipe krisis, terdapat beragam skema 

klasifikasi yang diungkapkan oleh para ahli. Salah satu skema klasifikasi  

tipe krisis yang paling sederhana dan sering dipergunakan orang pada 

masa lampau adalah dengan menggunakan banana index: (1) green – 

krisis yang bersifat baru dengan isu dan situasi permasalahan yang 

mendesak; (2) yellow – pernah terjadi sebelumnya (current) dan siap 
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terjadi kembali (ripe); (3) brown – krisis yang telah bersifat tua dan 

sudah menjamur atau mengakar dalam sebuah organisasi (Cutlip, 2000: 

327).  

Skema tersebut hanya mengklasifikasikan krisis dengan cara 

sederhana. Sedangkan skema klasifikasi jenis-jenis krisis dengan 

penanganan yang serius, dapat menggunakan waktu sebagai critical 

variable-nya. Seperti yang diungkapkan Scott M. Cutlip berikut ini:  

1. Immediate crises 

Jenis krisis ini merupakan jenis krisis yang paling ditakuti, karena 

terjadi dengan seketika dan sangat tidak terduga, dimana tidak ada 

atau hanya ada sedikit waktu untuk melakukan penelitian dan 

perencanaan. Seperti kecelakaan pesawat, kematian seorang 

pegawai, gempa bumi, ancaman bom, dll. Hal seperti ini menuntut 

kerjasama dengan arahan yang terkoordinir diantara top 

management untuk sebuah perencanaan umum pada bagaimana 

bereaksi pada krisis semacam ini untuk menghindari kebingungan 

(confusion), konflik (conflict), dan hambatan (delay).  

2. Emerging crises 

Pada krisis jenis ini terdapat cukup waktu untuk melakukan 

penelitian dan perencanaan. Krisis ini mungkin akan mengganggu 

seketika setelah pelaksanaan pembangunan sekian lama. Seperti 

contohnya pelecehan seksual di tempat kerja, kekerasan dalam 

pekerjaan, dan sebagainya. Tantangannya adalah untuk meyakinkan 
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top management untuk mengambil tindakan pembenaran sebelum 

krisis mencapai tahapan kritis. 

3. Sustained crises 

Sustained crises merupakan krisis yang bertahan selama berbulan-

bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah ditangani sebaik 

mungkin oleh manajemen. Rumor atau spekulasi yang dilaporkan 

atau beredar di media atau menyebar dari mulut ke mulut, diluar 

kontrol PR. Tidak ada pengelakan atau bantahan yang dapat 

menghentikan rumor atau menghapus kumpulan berita tersebut. Hal 

seperti ini menunjukkan bahwa reporter-reporter yang mengerjakan 

cerita yang baru akan melihat pada cerita lama dan mungkin 

mengulang kesalahpahaman informasi (Cutlip, 2000: 327 - 328). 

 

Selain Scott M. Cutlip, ahli komunikasi lainnya Doug Newsom 

dalam bukunya This is PR: the realities of public relations, juga 

membahas “krisis” dalam sebuah bab khusus. Namun dalam bab 

tersebut, tidak ditemukan strategi manajemen krisis terperinci yang dapat 

diaplikasikan oleh setiap praktisi public relations. Doug Newsom hanya 

menjelaskan bahwa praktisi PR tidak memiliki strategi khusus dalam 

melaksanaan manajemen krisis perusahaan, sehingga praktisi PR dapat 

bersikap fleksibel dan dapat melakukan penanganan yang kreatif 

terhadap sebuah krisis tertentu (Newsom, 1996: 522).  

Doug Newsom hanya menjabarkan secara general mengenai 

beberapa tindakan yang dianggapnya penting dalam pelaksanaan 
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perencanaan krisis (crisis plan), yang mungkin juga dapat diaplikasikan 

sebagai sebuah guidelines (petunjuk). Beberapa tindakan dalam crisis 

plan tersebut adalah: 

1. Planning 

Dalam perencanaan untuk penanganan sebuah krisis, praktisi PR 

harus memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai ancaman 

krisis. Namun sayangnya, seringkali praktisi PR tidak bisa 

memperoleh informasi mengenai krisis yang akan terjadi pada masa 

mendatang. Sehingga yang dapat dilakukan hanyalah mengorganisasi 

dan mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan 

produk/pelayanan, proses, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta 

kebijakan pemerintah terhadap perusahaan, sebagai bahan 

pertimbangan atau persiapan apabila krisis benar-benar muncul 

(Newsom, 1996: 519-520).   

2. Communications during a crisis 

Disini Doug Newsom menekankan bahwa aspek komunikasi adalah 

bagian penting dalam pelaksanaan penanganan krisis. Newsom 

meyakini bahwa dengan menggunakan komunikasi yang baik, dapat 

menghindari sebuah krisis yang lebih besar. Terdapat 3 elemen kunci 

dalam kesuksesan komunikasi selama krisis berlangsung, yaitu: 

a. Eksistensi dari perencanaan komunikasi sebagai bagian dari 

crisis plan.  
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b. Kemampuan untuk membentuk crisis team ketika krisis benar-

benar terjadi. 

c. Menggunakan single spokesperson selama krisis berlangsung 

(Newsom, 1996: 523). 

 

3. Responding in a crisis 

Sebuah krisis yang dialami perusahaan, pasti akan menimbulkan 

sebuah reaksi dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari publik 

perusahaan. Salah satu yang ditekankan oleh Doug Newsom dalam 

hal ini adalah respon dari pihak media. Oleh karena itu, Newsom 

sangat menekankan untuk melakukan kesepakatan dengan media 

selama krisis. Sebab media akan membawa pengaruh yang besar 

pada krisis yang dialami oleh perusahaan tersebut, oleh karena itu 

membangun komunikasi dengan media selama krisis berlangsung, 

akan sangat menguntungkan. Apabila praktisi PR tidak 

melaksanakannya, maka pihak media akan mencari sendiri informasi 

mengenai krisis perusahaan tersebut, dari pihak diluar perusahaan. 

Karena sumber informasi yang berbeda-beda tersebut, tentu saja hal 

ini menyulitkan media dalam perolehan gambaran yang sebenarnya 

mengenai krisis yang sedang terjadi dalam perusahaan. Pada 

akhirnya juga dapat merugikan posisi perusahaan selama krisis 

terjadi (Newsom, 1996: 532-536). 
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4. Recovery and Evaluation 

Tindakan terakhir dari bagian crisis plan yang dijabarkan 

oleh Doug Newsom adalah pelaksanaan recovery (penyembuhan) 

dan evaluation (evaluasi) dari krisis yang telah dialami oleh 

perusahaan. Pada saat ini dilakukan upaya membangun dan 

merancang kembali citra perusahaan dihadapan para publiknya, yang 

juga disertai dengan evaluasi agar mencegah krisis berulang kembali. 

Tahapan pemulihan citra atau recovery, merupakan tahapan yang 

penting bagi sebuah perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang 

telah mengalami krisis. Salah satu bagian penting dari pelaksanaan 

recovery, adalah meminta maaf kepada publik perusahaan atas 

peristiwa krisis yang terjadi. Hal ini perlu dilakukan guna menjalin 

hubungan yang lebih baik dengan publik, serta memulihkan kembali 

citra perusahaan. Karena setiap krisis yang menimpa sebuah 

perusahaan, pasti akan membawa dampak, dan salah satunya adalah 

pada image atau citra perusahaan. Dengan dilakukannya recovery, 

perusahaan dapat mengembalikan citra perusahaan minimal sama 

dengan sebelumnya, atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk 

itu diperlukan pemilihan sebuah waktu dan cara yang tepat untuk 

meminta maaf kepada publik, sebagai salah satu aspek penting dalam 

recovery. Dalam konteks ini pula, peran PR dalam menjadi wakil 

perusahaan untuk meminta maaf kepada publik serta 

mengkomunikasikan citra “baru” perusahaan pasca krisis, amat 
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memiliki peran yang besar bagi kredibilitas dan kelancaran kinerja 

perusahaan (Newsom, 1996: 544). 

 

Meskipun tidak diperoleh sebuah pedoman baku mengenai 

pelaksanaan manajemen krisis, namun sebuah kesimpulan yang dapat 

diambil adalah pentingnya keberadaan PR dalam menyelesaikan krisis 

dalam sebuah perusahaan, khususnya dalam upaya mempertahankan 

good corporate image pasca krisis terjadi. Sebab salah satu kerja utama 

seorang PR dalam pelaksanaan manajemen krisis sebuah perusahaan, 

adalah pada upaya mengkomunikasikan peristiwa yang berkaitan dengan 

krisis tersebut dengan sebenar-benarnya, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara publik eksternal perusahaan dengan perusahaan 

itu sendiri, serta memulihkan kembali citra perusahaan yang sempat 

terganggu oleh krisis. Proses pengkomunikasian dalam manajemen krisis 

inilah yang kemudian disebut dengan rangkaian komunikasi krisis. 

 

I.5.3. Komunikasi dalam Krisis dan Pemulihan Citra Perusahaan Pasca 

Krisis  

Dalam pembahasan mengenai krisis sebelumnya, Doug 

Newsom menekankan pada aspek komunikasi dalam pelaksanan 

manajemen krisis. Begitu juga W. Timothy Coombs yang menyatakan 

bahwa komunikasi yang dilakukan oleh PR sebagai perwakilan sikap 

perusahaan pada saat krisis diperlukan sebuah pemilihan strategi yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



I - 40 
 

tepat dalam menjalankan komunikasi tersebut. Strategi yang dikenal 

dengan strategi komunikasi krisis (crisis communications) ini 

disesuaikan dengan hasil analisa dari krisis itu sendiri serta pada publik 

sasaran yang dihadapi, sehingga dapat diambil sebuah yang efektif dan 

terbaik dalam menjalankan manajemen krisis tersebut. Adapun pilihan 

strategi generik untuk menjalankan crisis communication menurut W. 

Timothy Coombs adalah: 

a. Attack the accuser, Perusahaan mengklaim bahwa krisis telah 

terjadi atau tengah dihadapi oleh perusahaan, namun fakta dan 

logika berkata lain. Hingga akhirnya muncul sengketa pada 

permasalahan ini. 

b. Denial, Perusahaan menjelaskan bahwa tidak krisis.  

c. Excuse, perusahaan meminimalisasi tanggung jawabnya terhadap 

krisis. Segala perhatian yang ditujukan padanya, berusaha untuk 

dielak, dan perusahaan berkata bahwa mereka tidak memiliki 

kontrol dalam permasalahan yang menyebabkan krisis tersebut. 

Strategi ini sering dipergunakan ketika terjadi kecelakaan alam 

atau product tampering. 

d. Justification, krisis diminimalisasi dengan sebuah pernyataan 

bahwa tidak ada kekacauan yang serius atau korban dalam 

permasalahan tersebut. Biasanya strategi ini diterapkan pada krisis 

yang disebabkan oleh kecelakaan kerja (industrial accidemt). 
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e. Ingratiation, tindakan yang dilakukan untuk menenangkan 

serangan dari publik. Para konsumen yang melakukan protes, 

diberikan kupon atau perusahaan membuat sebuah donasi dalam 

rangka sumbangsih perusahaan.   

f. Corrective action, langkah yang diambil untuk memperbaiki 

kerusakan yang diakibatkan oleh krisis dan untuk mencegah 

apabila akan terjadi lagi. 

g. Full apology, perusahaan mengambil tanggungjawab dan meminta 

maaf kepada publik, serta memberikan kompensasi berupa uang 

untuk permasalahan yang ditimbulkan olehnya (W. Timothy 

Coombs dalam Wilcox and Cameron, 2006: 261). 

 

Pada saat krisis terjadi, organisasi dituntut untuk melakukan 

komunikasi dengan berbagai pihak dalam waktu singkat, cepat namun 

juga baik dan akurat. Oleh karenanya komunikasi berkembang menjadi 

bagian penting dari tahapan penanggulangan krisis itu sendiri. Sebab 

pada dasarnya komunikasi adalah suatu pemenuhan kebutuhan informasi 

terhadap berbagai pertanyaan seputar keraguan, ketidakpuasan, 

kebingungan, serta kepanikan yang melanda perusahaan pada saat krisis 

terjadi. Pada kondisi-kondisi yang serba abu-abu atau kesimpang-siuran 

informasi itulah, komunikasi krisis hadir. Frean Banks bahkan 

menekankan bahwa fungsi komunikasi krisis tidak hanya penting pada 

saat suatu organisasi sedang mengalami krisis, namun juga pada 
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sebelum, selama, dan sesudah krisis terjadi (Frean Banks dalam Sturgers, 

1991: 25).  

Menurut Doug Newsom, Judy Vanslyke, dan Dean Kruckeberg 

dalam bukunya This is PR : the realities of public relations menyebutkan 

tiga elemen dalam mempromosikan komunikasi selama krisis. Menurut 

mereka, ketiga elemen adalah kunci kesuksesan komunikasi selama 

krisis, sehingga keberadaannya penting untuk diaplikasikan oleh PR. 

Ketiga elemen itu adalah: 

(1).Eksistensi dari perencanaan komunikasi sebagai bagian dari 

keseluruhan crisis plan, dengan pertimbangan bahwa jalur normal 

tidak akan dapat terbuka. 

(2).Kemungkinan untuk menggunakan crisis team ketika krisis 

berlangsung 

(3) Menggunakan single spokesperson selama krisis berlangsung 

(Newsom, 1996: 523). 

Pelaksanaan komunikasi yang tepat terhadap publik pasca 

krisis berlalu, merupakan bagian yang tidak boleh diremehkan dalam 

pelaksanaan manajemen krisis secara keseluruhan. Salah satu fungsi 

penting komunikasi bisnis adalah dalam upaya mengembalikan 

corporate image yang sempat goyah akibat krisis.   

Sebenarnya, upaya-upaya dalam membentuk kembali citra 

positif  terhadap perusahaan yang menghadapi krisis, tidak hanya 
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dilaksanakan pasca krisis saja, melainkan sedari awal krisis terjadi 

bahkan sejak berdirinya perusahaan tersebut atau yang dikenal dengan 

citra perusahaan. Sebab citra perusahaan dan sikap perusahaan selama 

menghadapi krisis, menjadi penentu dalam membentuk perspektif dan 

opini publik terhadap perusahaan tersebut.  

Citra perusahaan (corporate image) adalah citra sari suatu 

organisasi secara keseluruhan, jadi bukan sekedar citra atas produk dan 

pelayanannya. Corporate image ini terbentuk dari banyak hal, seperti 

sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan dan 

stabilitas di bidang keuangan, kualitas produk, keberhasilan ekspor, 

hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja, 

kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, dan komitmen 

mengadakan riset (Jefkins, 2003: 22). 

Banyaknya aspek dalam membentuk sebuah corporate image, 

menjadikan upaya-upaya dalam membangun dan mempertahankan citra 

positif perusahaan, bukan merupakan hal yang mudah. Pelaksanaannya 

harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebab buah dari 

keberhasilan membentuk good corporate image, akan membawa banyak 

keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Frank 

Jefkins bahwa suatu corporate image yang positif jelas menunjang usaha 

PR keuangan. Sebagai contoh, suatu badan usaha yang memiliki citra 

perusahaan positif pasti lebih mudah menjual sahamnya” (Jefkins, 2003: 

22). 
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Dewasa ini, lebih dari sebelumnya, PR harus berhadapan 

dengan fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu buruk,baik, 

atau tanpa pengaruh yang jelas. Oleh karena itu, para staf PR dituntut 

untuk lebih mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu 

pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaga atau perusahaan yang 

mewakilinya (Jefkins, 2003: 7). 

Corporate image yang sedikit banyak akan memperoleh 

pengaruh dari pelaksanaan manajemen dan komunikasi krisis yang 

dilakukan oleh PR. Karena pada saat menghadapi krisis, sebuah 

perusahaan akan menjadi perhatian atau sorotan dari segala pihak. Oleh 

karena itu, setiap sikap yang diambil dalam menghadapi krisis, harus 

benar-benar tepat demi terciptanya kesuksesan dari upaya manajemen 

krisis itu sendiri. Peran inilah yang nantinya akan menjadi tanggung 

jawab besar bagi sebuah PR dalam menjalankan manajemen krisis 

terlebih pada komunikasi krisis yang dijalankannya. 

 

I.6. Metodologi Penelitian 

I.6.1.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan metode studi kasus. Sedangkan dalam pengumpulan 

data dipergunakan indepht interview (wawancara mendalam). 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar data yang 

diperoleh lebih mendalam, sehingga dapat lebih memahami 
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permasalahan yang ada, terlebih untuk mengkaji suatu fenomena yang 

terjadi berdasarkan deskripsi yang dilakukan oleh individu-individu 

yang menjadi sasaran penelitian mengenai isu-isu yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian. Sedangkan alasan menggunakan 

tipe penelitian deskriptif agar dapat membuat deskripsi, gambaran, 

atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sedangkan alasan mengapa peneliti menggunakan metode studi 

kasus dalam penelitian ini adalah karena rumusan masalah dalam 

penelitian ini merupakan sebuah fenomena yang hanya berlaku untuk 

satu perusahaan saja dan tidak dapat dilakukan generalisasi dalam 

penerapan hasil penelitiannya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendalam mengenai 

fenomena pelaksanaan manajemen krisis oleh Public Relations PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap atau yang dikenal dengan nama 

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas), dalam upaya 

menghentikan krisis akibat pemberian predikat Hitam dalam PROPER 

periode 2002-2003 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang 

diumumkan pada tanggal 14 April 2004. Serta nantinya juga akan 

dibahas mengenai upaya pemulihan citra perusahaan pasca krisis, guna 

memperbaiki citra perusahaan yang buruk dimata publiknya, serta 

mewujudkan visi perusahaan sebagai kilang minyak berwawasan 

lingkungan. 
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I.6.2.  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Pertamina (Persero) Unit 

Pengolahan IV, Jalan MT. Haryono No. 77 Cilacap, Jawa Tengah. 

Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive yang berarti 

informan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu dengan sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya. Oleh 

karena itu yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah individu-

individu yang menjadi bagian dari Hupmas PT Pertamina (Persero) UP 

IV Cilacap dan memiliki andil secara langsung dalam pelaksanaan 

manajemen krisis pasca perolehan PROPER Hitam pada periode 2002-

2003 yang diumumkan pada bulan April 2004 serta berperan dalam 

upaya pengembalian citra UP IV Cilacap sebagai kilang minyak 

berwawasan lingkungan yang ditandai dengan perolehan predikat 

Hijau dalam audit PROPER periode 2006-2007 yang diumumkan pada 

31 Juli 2008. Secara rinci, individu-individu yang menjadi informan 

adalah: Kepala Hupmas, Penatar Hubungan Luar, dan Penatar 

Reportase Hupmas UP IV Cilacap. 

 

I.6.3.  Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah narasi-narasi kualitatif 

yang diperoleh dari hasil indepth interview dengan praktisi Hupmas PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap dan field note yang diperoleh saat 

proses pengumpulan data. 
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I.6.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipergunakan oleh peneliti merupakan data-data 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam (indepth interview) serta data-data tambahan 

yang berasal dari pustaka. 

Indepth interview dimana pewawancara (peneliti) dan informan 

(narasumber) melakukan tatap muka, memungkinkan untuk tercipta 

komunikasi dua arah yang pada akhirnya dapat menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami konsep yang dipahami informan. 

Melalui penjelasan yang lebih lanjut oleh informan, dapat diperoleh 

sebuah pemahaman diantara peneliti dan informan. 

Disamping itu juga dipergunakan data tambahan yang diperoleh 

melalui sumber tertulis yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, 

majalah, surat kabar, serta internet, atau bahkan data dokumen dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan sasaran penelitian. Sumber 

pustaka atau buku berkaitan dengan studi kepustakaan yang dilakukan 

penulis dengan membaca dan mempelajari buku–buku atau literatur - 

literatur yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, yang dalam hal 

ini berkaitan dengan manajemen krisis yang dilakukan oleh Hupmas 

PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap untuk 

memperbaiki citra sebagai kilang minyak berwawasan lingkungan. Hal 

ini bertujuan untuk melengkapi data sehingga dapat membantu dalam 

memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan 
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kegiatan manajemen krisis dalam rangkaian upaya pemulihaan citra 

perusahaan sebagai kilang minyak berwawasan lingkungan tersebut. 

 
I.6.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan 

mengolah keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun 

data sekunder. Data primer yang merupakan naskah hasil wawancara 

mendalam dan temuan-temuan data di lapangan yang dilakukan oleh 

peneliti yang berkaitan dengan manajemen krisis yang dilakukan oleh 

Hupmas PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV Cilacap untuk 

memperbaiki citra sebagai kilang minyak yang berwawasan 

lingkungan. Sedangkan untuk data sekunder, data yang diperoleh dari 

buku atau literatur yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti, 

yakni hasil perolehan PROPER PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

dari periode 2002-2003 hingga periode terakhir yang telah 

diumumkan, 2006-2007. Data ini dipergunakan untuk melengkapi data 

primer sehingga melalui pengolahan data keduanya dipergunakan 

untuk menyusun hipotesa-hipotesa untuk menjawab rumusan 

permasalahan. Pada akhirnya dapat memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai manajemen krisis dan upaya komunikasi pasca krisis yang 

dilakukan oleh Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

II.1.  Peran Public Relations dalam Manajemen Krisis 

Setiap perusahaan pasti pernah mengalami krisis dan tidak dapat 

terhindar dari datangnya krisis. Hal ini dikarenakan krisis merupakan sebuah 

peristiwa dapat terjadi seketika dan tak terduga kedatangannya. Sebuah krisis 

akan menguras habis tenaga dan perhatian sebuah perusahaan. Oleh karena 

itu sebuah strategi manajemen krisis yang baik diperlukan. Pengertian 

manajemen krisis menurut Fearn Banks adalah perencanaan strategi untuk 

mencegah dan merespon suatu krisis atau kejadian negatif, sebuah proses 

menghilangkan beberapa resiko dan ketidakpastian sehingga organisasi bisa 

mengontrol “takdirnya” (Fearn Banks dalam Heath and Stapleton, 2001:480). 

Sebuah perusahaan yang berinteraksi langsung dengan komunitas atau 

penduduk dan lingkungan sekitar, tidak dapat lepas dari masalah maupun 

konflik. Sebab perusahaan tersebut tidak semata-mata membenahi urusan 

keuangan, produksi dan pemasaran saja, melainkan juga keberadaan 

komunitas dan lingkungan tersebut. Tuntutan ini menjadi semakin besar 

pasca seruan akan kepedulian lingkungan lewat kampanye anti global 

warming di tahun 2000-an ini. Dengan semakin kompleksnya masalah dan 

tantangan yang dihadapi perusahaan tersebut, tugas PR pun menjadi tidak 

sederhana lagi. Praktisi PR pun perlu memahami dan terlibat dalam rencana-
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rencana yang menyangkut komunitas daripada sekedar meredam berita atas 

kerusakan yang telah dibuat perusahaan terhadap komunitasnya (Kasali, 

1994:129). 

Banyak peristiwa dimana PR berperan besar dalam menyelesaikan 

permasalahan bahkan krisis yang berkaitan dengan masyarakat (komunitas). 

Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi pada Pabrik Gula Rejo 

Agung di Madiun Jawa Timur. Pabrik Gula yang semula didirikan jauh dari 

pemukiman masyarakat, malah menciptakan pemukiman baru di sekitar 

pabrik. Hal ini dikarenakan pabrik menyediakan lapangan pekerjaan dalam 

jumlah besar, sehingga penduduk berbondong-bondong membangun 

pemukiman disekitar pabrik. Permasalahan bukan terletak pada ramainya 

pemukiman baru tersebut, melainkan pada munculnya tuntutan yang lebih 

besar dari publik eksternal, khususnya komunitas di sekitar perusahaan, agar 

Pabrik Gula Rejo Agung mengurangi polusi yang dihasilkan dalam proses 

produksinya. Mereka menuntut upaya ganti rugi atas kesehatan mereka yang 

terganggu dengan asap yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Permasalahan ini 

kemudian diselesaikan dengan penanganan isu yang berasal dari opini publik 

itu sendiri, dengan cara perwakilan manajemen dan PR perusahaan 

melakukan dialog dengan masyarakat sekitar guna memperoleh win-win 

solutions. Hingga kemudian Pabrik Gula Rejo Agung memutuskan untuk 

melakukan upaya perbaikan cerobong asap guna mengurangi polusi, sesuai 

dengan tuntutan masyarakat. Tindakan ini kemudian juga didukung dengan 

pelaksanaan community relations yang dilakukan oleh PR Pabrik Gula Rejo 
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Agung. Dalam community relations ini, disamping diberikan bantuan dalam 

pemukiman baru tersebut (berdasarkan Kasali, 1994: 130).  

Contoh fenomena diatas memberikan gambaran bahwa apabila isu 

yang berkaitan dengan perusahaan, segera dilakukan sebuah penanganan, 

maka isu tersebut tidak akan berkembang menjadi sebuah krisis yang 

berkepanjangan. Pada gambaran fenomena di atas, juga terlihat besarnya 

peran PR bagi sebuah perusahaan. Salah satu contoh dari kelalaian sebuah 

perusahaan akan adanya isu yang dapat berkembang menjadi sebuah krisis 

yang besar bagi perusahaan, dapat dilihat dari fenomena PT Freeport 

Indonesia. Isu-isu yang muncul dari masyarakat (opini publik) bahkan media 

mengenai penambang ilegal yang kemudian hanya ditanggapi dengan tidak 

terlalu serius oleh PT Freeport Indonesia, dengan tidak menyelesaikan 

permasalahan tersebut melalui jalur komunikasi yang terencana. Pada 

akhirnya tidak tercipta kesamaan pendapat (good will) antara perusahaan 

dengan komunitas. Hingga pada awal Oktober 2006 lalu, sekitar 500 warga 

Kampung Kali Kabur dan Banti, Distrik Tembagapura, menutup ruas jalan 

dan pemukiman karyawan PT Freeport Indonesia ke lokasi pengolahan dan 

penambangan Grasberg. Akibatnya, PT Freeport Indonesia sampai menutup 

sementara kegiatan kantornya serta menghentikan kegiatan produksi 

(Ambadar, 2008: 2-4). 

Begitu pula dengan peran unsur lingkungan bagi sebuah perusahaan. 

Keberadaan lingkungan bagi perusahaan, tidak boleh diabaikan 

keberadaannya. Sebuah perusahaan harus selaras memanfaatkan sekaligus 
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merawat lingkungan. Sebagai contoh keseimbangan antara lingkungan dan 

perusahaan, adalah pada fenomena yang dialami PT Aneka Tambang di Pulau 

Gedhe, Halmahera Tengah. Perusahaan ini kurang memperhatikan faktor 

lingkungan dalam kinerja mereka. Hingga pada akhirnya ketidakpedulian 

lingkungan tersebut berbuah parahnya kerusakan pada tanah bekas 

penambangan yang merugikan masyarakat sekitar. Tampak betapa erat 

hubungan antara perusahaan dengan lingkungannya, ketika perusahaan yang 

memaksakan dirinya untuk mengekplotir lingkungan sehingga menjadi rusak, 

pun ikut hancur bersama kerusakan lingkungan tersebut (Ambadar, 2008: 18). 

Kedua perusahaan ini bersikap kurang tanggap dalam menghadapi 

respon publik, yang dalam hal ini adalah berasal dari pihak pemerintah dan 

masyarakat. Hingga akhirnya permasalahan ini berbuntut pada munculnya 

reaksi keras dari publik yang mengakibatkan kinerja kedua perusahaan ini 

terganggu. Kondisi ini merupakan sebuah krisis yang cukup besar bagi 

mereka dan telah menjadikan citra keduanya menjadi negatif dimata publik, 

atau dengan kata lain adalah timbul sebuah krisis (Ambadar, 2008: 3-19). 

Maka tidak berlebihan apabila salah satu upaya pencapaian good 

corporate image saat ini adalah dengan memperkuat image sebagai 

perusahaan yang peduli lingkungan. Berkaitan dengan itulah, saat ini 

perusahaan-perusahaan tengah berlomba-lomba untuk memperoleh 

pengakuan sebagai perusahaan hijau dari masyarakat, yang salah satunya 

adalah dengan memperoleh penghargaan atau pengakuan dari program-

program audit yang dilakukan oleh lembaga di luar perusahaan, demi 
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kredibiltas pengakuan itu sendiri. Salah satu program audit yang sangat 

dinanti oleh perusahaan adalah audit yang dilakukan oleh pemerintah, dalam 

hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan, masyarakat akan 

lebih mudah menaruh perhatian apabila audit dilakukan oleh pemerintah 

secara nasional, dibandingkan dengan lembaga swasta atau independen. Salah 

satu program audit pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan ini adalah 

Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). 

Hasil peringkat PROPER yang baik seperti Biru, Hijau, terlebih lagi 

Emas, dapat menguat citra positif perusahaan. Namun apabila pada akhirnya 

justru peringkat negatif yang diterima, seperti merah apalagi Hitam, maka 

tidak hanya citra negatif dari publik yang diterima, melainkan juga ancaman 

besar bagi eksistensi perusahaan, atau bahkan sebuah krisis. Seperti yang 

dialami oleh PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. Salah satu hal yang 

harus diperhatikan dalam kondisi krisis adalah peran dan keberadaan PR. 

Dimana PR dalam hal ini menjalankan manajemen krisis guna menyelesaikan 

krisis yang menimpa perusahaan, seperti pada kasus UP IV Cilacap ini. 

Terlebih ketika saat ini masyarakat dunia semakin concern terhadap segala 

hal yang berkaitan dengan lingkungan dan lingkungan telah menjadi sebuah 

isu sensitif dalam dunia bisnis, maka peran PR amat diperlukan untuk 

menjembatani hubungan perusahaan dengan publik eksternal hingga tercipta 

citra positif perusahaan dan hubungan yang baik diantara keduanya. 
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II.2. Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

adalah salah satu instrumen kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penaatan dan kepedulian 

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme kerja instrumen 

PROPER adalah dengan penyebaran informasi tingkat kinerja penaatan 

perusahaan kepada masyarakat dan stakeholder (public information 

disclosure), dengan harapan masyarakat dan stakeholder dapat menyikapi 

kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan peserta PROPER sesuai dengan 

kapasitasnya. Para stakeholder diharapkan memberikan apresiasi kepada 

perusahaan yang berkinerja baik, dan mendorong perusahaan yang belum 

berkinerja baik untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. 

Pelaksanaan PROPER ini berdasarkan pada kebijakan yang diamanatkan oleh 

Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

yang berbunyi: “Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan  

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam  peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

hidup” (Online, KNLH, 2008, diakses pada tanggal 21 Febuari 2009). 

Sebenarnya PROPER oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup 

telah dilaksanakan sejak Tahun 1995 dengan nama Penilaian Peringkat 

Kinerja Penaatan dalam Pengelolaan Lingkungan atau PROPER PROKASIH. 

Apabila PROPER PROKASIH hanya menilai penaatan untuk pengendalian 
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pencemaran air saja, penilaian PROPER yang dilakukan sejak tahun 2002 ini 

bersifat lebih kompleks, dengan mengacu kepada persyaratan penaatan 

lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan 

pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan 

limbah B3 dan AMDAL. Disamping itu PROPER PROKASIH ini masih 

menggunakan media informasi berskala daerah, sehingga hasilnya dirasa 

kurang efektif dalam mendorong tingkat kepedulian stakeholder dalam 

mengawasi kinerja perusahaan dalam bidang lingkungan.  

Penyebaran informasi tentang kinerja perusahaan ini penting guna 

mendorong interaksi yang intensif antara perusahaan, pekerja, kelompok 

masyarakat, konsumen, pasar modal dan investor, serta instansi pemerintah 

terkait. Dengan penyebaran informasi melalui media massa ini diharapkan 

para stakeholder dapat berpartisipasi secara proaktif dalam menyikapi 

informasi kinerja penaatan masing-masing perusahaan, sesuai dengan 

kapasitas masing-masing. Memandang pentingnya penyebaran informasi 

itulah, sejak tahun 2002, PROPER resmi dilaksanakanan dalam skala 

nasional dan dengan menggunakan media informasi yang bersifat nasional 

pula (Online, KNLH, 2008, diakses pada tanggal 21 Febuari 2009). 

Untuk memudahkan masyarakat dan para stakeholder memahami 

tingkat kinerja penaatan dan tingkat kepedulian masing-masing perusahaan 

dalam pelestarian lingkungan, maka penilaian PROPER disimbolkan dengan 

warna. Pada awal periode penilaian, yakni periode tahun 2002-2003, kategori 

warna hanya berjumlah lima, yakni: emas, hijau, biru, merah, dan hitam. 
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Namun kini, sejak periode 2006-2007, kategori warna PROPER diperbaruhi 

menjadi 7 warna, yakni: emas, hijau, biru, biru minus, merah, merah minus, 

dan hitam. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan pemahaman 

stakeholder dan guna membuka lebih besar lagi ruang apresiasi bagi 

perusahaan yang telah meningkatkan kinerja penaatannya. Serta untuk lebih 

memacu perusahaan meningkatkan kinerjanya. Penjelasan peringkat warna 

ini berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 278 

tahun 2008 tentang Dewan Pertimbangan PROPER, yakni sebagai berikut: 
 

Tabel II.1. Penjelasan Peringkat Warna “Terbaru” PROPER 

Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 278 

tahun 2008 tentang Dewan Pertimbangan PROPER 
 

 

 

PERINGKAT 
 

KETERANGAN 

 

Emas 

Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (Reuse, 

Recycle dan Recovery), menerapkan sistem pengelolaan 

lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan 

upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat 

pada jangka panjang. 

 

 
 

Hijau 

Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang 

dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan 

lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan  

masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (Reuse, Recycle 

dan Recovery). 

 

Biru 

Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang 

berlaku. 
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Biru Minus 

Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi 

beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Merah 

Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru 

mencapai sebagian hasil yang sesuai dengan persyaratan 

sebagaimana diatur dengan peraturan yang ditetapkan dalam 

perundang-undangan. 

 
 

Merah Minus 

Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru 

sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 

 
 

Hitam 

Belum melakukan upaya lingkungan berarti, secara sengaja 

tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan 

sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi 

mencemari lingkungan. 
 

Sumber : Laporan Hasil Penilaian PROPER 2006-2007 
(Online, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2008 diakses pada 

 tanggal 21 Febuari 2009) 

 
Penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan kepada publik 

dapat menciptakan insentif dan disinsentif reputasi. Para stakeholder akan 

memberikan tekanan terhadap perusahaan yang kinerja pengelolaan 

lingkungannya belum baik. Sebaliknya, perusahaan yang kinerja pengelolaan 

lingkungannya baik akan mendapat apresiasi dari para stakeholder. Sehingga 

hal ini dapat semakin memacu perusahaan dalam meningkatkan kinerja 

perusahaannya, khususnya mengenai lingkungan hidup guna perolehan 

apresiasi berupa image atau citra perusahaan yang positif. 

Jumlah perusahaan PROPER juga sangat menentukan tingkat 

keberhasilan PROPER sebagai instrumen penaatan kinerja perusahaan. 
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Semakin besar jumlah perusahaan maka efektifitas instrumen ini semakin 

meningkat. Untuk mencapai jumlah yang tepat (critical mass) dari perusahaan 

peserta PROPER, secara bertahap jumlah perusahaan yang diikutsertakan 

dalam PROPER dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun, besarnya 

jumlah perusahaan yang dapat diikutsertakan dalam PROPER sangat 

tergantung kepada sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun 

pendanaan yang tersedia di tingkat pusat maupun daerah (Online, KNLH, 

2008 diakses tanggal 21 Juli 2008).  

Hingga tahun 2007, jumlah perusahaan peserta PROPER masih 

sangat kecil dibandingkan target perusahaan yang efektif untuk dapat 

ditingkatkan kinerja penaatannya melalui PROPER, atau baru mencapai 

sekitar 6% dari 8.000 - 10.000 perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan 

yang telah diikutsertakan dalam PROPER selama tahun 2002 – 2009, dapat 

dilihat pada gambar berikut:  

 

Bagan II.1. Perusahaan Peserta PROPER Selama Tahun 2002-2009 
 

 
Sumber : Laporan Hasil Penilaian PROPER 2006-2007 

Online, KNLH, 2008 diakses pada tanggal 21 Febuari 2009 
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Adapun perusahaan yang menjadi target peserta atau sasaran bagi 

peningkatan kinerja lewat PROPER ini merupakan perusahaan yang 

berdampak besar dan penting bagi lingkungan, terdaftar di pasar modal, dan 

berorientasi ekspor. Salah satu perusahaan yang termasuk dalam kriteria 

target peserta PROPER adalah PT Pertamina (Persero). 

Sebagai perusahaan terbesar BUMN, PT Pertamina (Persero), 

merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pusat sorotan dari para 

stakeholder termasuk didalamnya adalah Pemerintah Negara Republik 

Indonesia. Terlebih dikarenakan bidang migas yang dijalankannya, memiliki 

dampak yang besar dan juga penting bagi lingkungan sekitar. Untuk itu, PT 

Pertamina (Persero) dan seluruh unit perusahaannya, secara otomatis akan 

menjadi peserta dari PROPER, salah satu diantaranya adalah UP IV Cilacap. 

 

II.3. Hupmas dan Pertamina UP IV Cilacap dalam PT Pertamina (Persero) 

Sejak bertahun-tahun yang lalu, Indonesia telah dikenal sebagai 

negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu yang tersohor hingga 

keseluruh dunia adalah sumber daya minyak, gas dan panas bumi yang 

diantaranya telah dikelola sejak masa penjajahan Belanda hingga kini. 

Kendati telah dimanfaatkan selama kurun waktu lebih dari 2 abad, ternyata 

masih ada beberapa wilayah penghasil minyak dan gas bumi yang masih 

belum tersentuh, terutama di wilayah timur Indonesia yang juga disebut 

dengan wilayah frontier. Wilayah ini telah menanti sentuhan untuk dikelola 

dimasa depan. Hasil minyak dan gas yang selama ini diandalkan untuk 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



II - 12 
 

sumber devisa bagi negara, sehingga peranannya masih menonjol dalam 

pembangunan nasional. 

Berlandas pada kondisi Indonesia inilah, PT Pertamina (Persero) 

hadir mengemban tugas negara untuk mengusahakan dan mengembangkan 

potensi sumber daya alam minyak, gas dan panas bumi. Direktur Utama PT 

Pertamina (Persero), Arie Soemarno (2007) mengungkapkan sekarang 

Pertamina menghadapi dunia yang baru yang sangat berbeda dibanding dulu. 

Perubahan Undang - Undang No. 22 / 2001 merubah Pertamina menjadi 

Persero, atau menjadi suatu entitas bisnis yang mencari laba. Disamping itu 

juga menghadapi berbagai tuntutan yaitu menghendaki Pertamina dapat 

menciptakan keuntungan yang optimal untuk pemerintah. Pertamina masih 

tetap diminta pemerintah untuk menghasilkan kontribusi deviden terbesar. 

Pada tahun 2006 Pertamina telah membayar deviden sebesar 11,9 triliun 

rupiah dari keuntungan sebesar 20 triliun, atau sama artinya dengan deviden 

yang diibayar oleh 78 BUMN lain. Karena dari 135 BUMN yang ada di 

Indonesia harus nyetor deviden sebanyak 21 triliun,  sedangkan Pertamina 

sendiri menyetor 11,9 triliun atau lebih dari 50% deviden bersumber dari 

Pertamina. Tahun ini Dirut merasa sedikit lega karena Menteri Keuangan 

telah menyetujui menurunkan target deviden dari Pertamina menjadi 9 triliun 

saja. Dan ini akan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, karena itu 

Pertamina dituntut menjalankan  bisnis yang lebih transparan dan bersih 

(Online, Kurdi Susanto, 18 September 2007 diakses pada tanggal 12 Agustus 

2008). 
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Konsekuensi lain semenjak dicanangkan UU Migas No. 22 Tahun 

2001 adalah bidang hilir penjualan BBM akan mengalami era liberalisasi 

mulai November 2005. Undang-Undang baru ini sekaligus merubah posisi 

Pertamina yang monopolistik ke arah persaingan usaha yang bebas. PT 

Pertamina (Persero) yang semula sebagai regulator dari bisnis migas di 

Indonesia dengan adanya UU ini berubah menjadi operator dan posisi 

regulator dipegang oleh Pemerintah dalam hal ini BP Migas.   

Menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia merupakan visi PT 

Pertamina Persero. Hal ini dikarenakan besarnya harapan dari pemerintah 

untuk menjadikan Perusahaan BUMN sebagai Global Player yang masuk 

kedalam daftar kelompok Fortune 500 (500 perusahaan terbesar dunia). 

Namun ketika analisa yang telah dipublikasikan oleh Deputi Bidang 

Restrukturisasi dan Privatisasi pada tahun 2008 lalu, menunjukkan bahwa 

dari 140 BUMN ternyata 22 BUMN besar telah meng-cover kurang lebih  

90% aset, ekuitas, penjualan dan laba dari keseluruhan pendanaan BUMN, 

maka perhatian tertuju pada 22 BUMN terbesar tersebut. Harapan terbesar 

untuk memasuki orbit sebagai global player kalau mungkin global champion 

semakin tertuju pada PT Pertamina (Persero) (berdasarkan Buletin 

Kementrian Negara BUMN, edisi 11 tahun II, 30 Januari 2008 hal 3). 

PT Pertamina yang merupakan BUMN terbesar di Indonesia saat ini. 

dibandingkan dengan Petronas (BUMN Energi milik Malaysia) dan CNOOC 

(BUMN energi milik Cina), nilai penjualan Pertamina 2-3 kali lebih besar. 

Namun Petronas dan CNOOC telah melaju di pasar global, paling tidak di 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



II - 14 
 

pasar regional termasuk pasar Indonesia. Sementara PT Pertamina sepertinya 

masih terkendala dengan berbagai problem untuk mengembangkan sayapnya 

(Buletin Kementrian Negara BUMN, edisi 11 tahun II/30 Januari 2008 hal 3). 

Optimisme dan harapan yang besar terhadap Pertamina untuk dapat 

bersaing dalam pasar internasional, seharusnya lebih beralasan mengingat 

dibandingkan dengan BUMN lain, Pertamina memiliki kapasitas dan 

kemampuan yang paling menguntungkan. Seperti diantaranya, pasar BBM 

bersubsidi yang masih dimonopoli oleh Pertamina, harga BBM yang secara 

konstan meningkat, pengalaman Pertamina yang lebih panjang dibandingkan 

Petronas, dan posisi sebagai market leader di pasar dalam negeri. Namun 

kini, keberadaan Petronas dan Shell yang masuk kedalam pasar Indonesia, 

dapat dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Pertamina. Meskipun hingga 

kini, pasar BBM masih dikuasai oleh Pertamina, namun para pesaing-pun 

kian menancapkan pondasinya di Indonesia. Terbukti dengan bertambahnya 

jumlah SPBU non Pertamina yang ada di beragam kota besar di Indonesia. 

Melihat kondisi seperti itu, bukan saatnya lagi Pertamina berlega diri dengan 

posisinya saat ini. Pertamina harus berusaha meningkatkan kemampuan dan 

mempergunakan “keberuntungannya” selama ini dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu upayanya adalah dengan terus menjaga citra positif 

Pertamina dihadapan para stakeholder, khususnya masyarakat selaku 

konsumen mereka. Citra positif ini akan sangat efektif dalam menjaga 

eksistensi Pertamina, khususnya pada masa dimana pilihan akan penyedia 

Migas, semakin beragam seperti sekarang ini. Masyarakat kini memiliki hak 
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penuh dalam menentukan pilihan. Mereka berhak memilih perusahaan dan 

produk apapun yang mereka gemari.  

Pentingnya membentuk image (citra) prositif publik terhadap 

perusahaan, telah banyak diungkapkan oleh beberapa ahli. Salah satunya 

adalah Frank Jefkins dalam buku Public Relations yang mengatakan bahwa, 

suatu citra perusahaan yang positif, jelas menunjang usaha keuangan. Sebagai 

contoh, suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan positif pasti lebih 

mudah menjual sahamnya (Jefkins, 2003: 22) 

Citra perusahaan atau corporate image, sebagai salah satu kunci untuk 

merebut perhatian stakeholder khususnya konsumen dalam pasar bebas ini, 

telah menjadi salah satu perhatian penuh bagi Pertamina. Hal ini ditunjukkan 

dengan dilakukannya perubahan dalam diri Pertamina. Salah satunya 

peralihan bentuk hukum Pertamina menjadi perusahaan Persero pada tahun 

2003. Sejak saat itu perubahan dalam tubuh Pertamina tidak pernah berhenti. 

Hingga kemudian PT Pertamina (Persero) meluncurkan sebuah wujud 

perubahan nyata lewat Program TRANSFORMASI PERTAMINA. Program 

TRANSFORMASI di lingkungan Pertamina ini mendapat penegasan dengan 

terbitnya Memorandum Direktur Utama Nomor 1015/C00000/2006-S0 

tertanggal 11 September 2006 perihal “Percepatan TRANSFORMASI 

PERTAMINA” (Homepage PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap (Simops) 

diakses 9 Agustus 2008). 
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Kegiatan TRANSFORMASI yang dilakukan serentak diseluruh unit 

Pertamina ini, sebenarnya merupakan upaya sekaligus bukti nyata dalam 

pelaksanaan perubahan dalam tubuh Pertamina setelah menjadi PT Pertamina 

(Persero) kepada publiknya. Banyak sekali perubahan yang nampak dari 

gerakan TRANSFORMASI tersebut. Namun satu hal yang paling terlihat 

oleh publik, khususnya pulik eksternal, adalah pada penggantian logo PT 

Pertamina (Persero) semenjak Tahun 2005 silam. Logo lama dengan  

lambang dua kuda laut yang mengapit bintang, dirubah menjadi logo baru, 

yakni perpaduan tiga bentuk sederhana berwarna biru, hijau, dan merah yang 

terangkai menjadi sebuah huruf  P. Logo baru ini terbilang lebih sederhana 

namun modern dibandingkan dengan logo Pertamina sebelumnya, yang 

“kaku” dan amat kuat nuansa sebagai perusahaan pemerintahnya. Kini 

dengan pemilihan lambang baru tersebut, seakan Pertamina ingin merubah 

kesan kaku dan membangun kembali citra perusahaan lewat lambang 

tersebut. Perubahan logo ini memang menjadi salah satu upaya nyata dari 

TRANSFORMASI atau tindakan repositioning yang dilakukan Pertamina di 

mata publik eksternalnya. Sebab melalui perubahan logo, publik eksternal 

khususnya masyarakat, secara cepat dapat menyadari adanya perubahan yang 

terjadi dalam tubuh Pertamina, dan secara otomatis akan membentuk image 

baru yang sesuai dengan image baru yang berusaha dikomunikasikan 

Pertamina lewat transformasi logo tersebut. 
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Gambar II.1. TRANSFORMASI Logo Lama ke Logo Baru 
PT Pertamina (Persero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            PERTAMINA 

 

 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
 

 

Elemen dari logo baru ini membentuk huruf P yang secara 

keseluruhan merupakan representasi bentuk panah. Simbol ini dapat diartikan 

sebagai PT Pertamina (Persero) yang bergerak maju dan progresif. Warna-

warna yang berani menunjukkan langkah besar yang diambil PT Pertamina 

(Persero) dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan 

dinamis. Ketiga warna tersebut, terpilih dengan beragam alasan yang 

merepresentasikan warna tersebut, yaitu: 

a. Biru  : Handal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab; 

b. Hijau : Sumber daya energi yang berwawasan lingkungan; 

c. Merah  : Keuletan, ketegasan serta keberanian dalam menghadapi 
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berbagai keadaan. 

Tulisan PERTAMINA dengan pilihan jenis hurufnya, mencerminkan 

kejelasan dan transparansi serta keberanian dan kesungguhan dalam bertindak 

sebagai wujud repositioning yang dikomunikasikan PT Pertamina (Persero) 

melalui logo baru tersebut. Secara perlahan PT Pertamina (Persero) telah 

mensosialisasikan logo baru tersebut secara bertahap. Yang pertama tentu 

kepada publik internal perusahaan yang meliputi karyawan, keluarga 

karyawan, dan pemerintah, serta kemudian kepada publik eksternal mereka, 

terlebih kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan untuk menguatkan 

posisi Pertamina dalam rangka menghadapi pasar bebas. 

Disamping melakukan perubahan logo perusahaan, 

TRANSFORMASI ini juga dilaksanakan pada perubahan budaya perusahaan. 

Terlihat dengan perubahan mindset pekerja baik dalam pekerjaan, maupun 

kaitannya dalam hubungan dengan masyarakat luas. Seperti contohnya pada 

kegiatan TRANSFORMASI tahap awal dimana Pertamina mendukung 

gerakan anti KKN (Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme) di wilayah korporat 

atau dikenal dengan “Pertamina Clean”, penerapan gerakan hemat energi 

dalam lingkungan internal Pertamina, dan masih banyak lagi. Perubahan awal 

ini merupakan pondasi awal yang akan membawa dampak yang besar 

disamping pelaksanaan TRANSFORMASI dalam hal kinerja (teknis) dari PT 

Pertamina (Persero). Salah satu wujud nyata TRANSFORMASI internal 

dalam tubuh PT Pertamina (Persero) adalah lewat visi, misi dan tata nilai 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



II - 19 
 

mereka. Melalui visi, misi dan tata nilai yang baru, PT Pertamina (Persero) 

ingin menanamkan semangat perubahan ke arah konsep good corporate 

governence. Salah satu yang paling kental akan nuasa GCG adalah 6 C dalam 

Tata Nilai PT Pertamina (Persero). Agar memperoleh gambaran yang jelas, 

berikut akan disertakan visi, misi dan tata nilai PT Pertamina (Persero): 

Visi, Misi dan Tata Nilai PT Pertamina (Persero) 

VISI :  

Menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. 

MISI : 

Menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara 

terintegritasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. 

TATA NILAI : 

Dalam mencapai visi dan misinya, Pertamina berkomitmen untuk 

menerapkan tata nilai sebagai berikut : 

a. Clean (Bersih) 

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. 

Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

b. Competitive (Kompetitif) 

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, 

mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar 

biaya, dan menghargai kinerja. 
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c. Confident (Percaya Diri) 

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor 

dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.  

d. Costumer Focused (Fokus pada Pelanggan) 

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. 

e. Commercial (Komersial) 

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

f. Capable (Berkemampuan) 

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki 

talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun 

kemampuan riset dan pengembangan (Dokumentasi Hupmas UP IV 

Cilacap). 

Sebagai pengemban tugas dalam menyediakan kebutuhan migas bagi 

seluruh masyarakat Indonesia, PT Pertamina (Persero) membangun beberapa 

unit pengolahan guna memenuhi kewajiban tersebut. Jumlah unit pengolahan 

hingga kini (tahun 2008), belum bertambah yakni terdapat 7 Unit Pengolahan 

(UP) yang tersebar diseluruh tanah air. Hanya saja pada setiap unit 

pengolahan tersebut, terdapat beberapa kilang baik untuk mengolah produk 

migas dan non migas, yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Hal 

ini guna meningkatkan kemampuan unit pengolahan dalam menambah 

jumlah produk yang dihasilkan. Berikut adalah tabel kapasitas produksi dari 

masing-masing unit pengolahan yang dimiliki PT Pertamina (Persero): 
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Tabel II.2. Kapasitas Produksi Unit Pengolahan Pertamina 

No Nama Unit Pengolahan Kapasitas Status 

1. UP I Pangkalan Brandan 5.000 barrel/hari Sudah tidak beroperasi 

2. UP II Dumai & Sungai Pakning 170.000 barrel/hari Aktif 

3. UP III Plaju & Sungai Gerong 135.000 barrel/hari Aktif 

4. UP IV Cilacap 348.000 barrel/hari Aktif 

5. UP V Balikpapan 270.000 barrel/hari Aktif 

6. UP VI Balongan 125.000  barrel/hari Aktif 

7. UP VII Kasim Irian Jaya 10.000 barrel/hari Aktif 

 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 

 
 

Berdasarkan data diatas, PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan IV 

Cilacap yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Pengolahan, 

merupakan unit pengolahan terbesar di Indonesia. PT Pertamina (Persero) 

Unit Pengolahan IV Cilacap yang selanjutnya disebut UP IV Cilacap, 

memiliki tugas untuk mengolah minyak mentah menjadi produk BBM dan 

Non BBM. Sebagai Unit Pengolahan terbesar di Indonesia, produk yang 

dihasilkan UP IV Cilacap juga merupakan yang terlengkap hasil produksinya. 

Salah satunya adalah oli, dimana UP IV Cilacap dipercaya sebagai satu-

satunya penghasil bahan baku oli untuk semua merek di Indonesia. Atau  

dengan kata lain, UP IV Cilacap yang terdiri atas 3 kilang utama, yakni 
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Kilang I, Kilang II, dan Kilang Paraxilyn ini, merupakan salah satu unit 

pengolahan migas dan non migas unggulan Pertamina dengan jumlah 

produksi migas dan non migas terbesar serta terlengkap di Indonesia. 

Gambar II.2. Kilang Minyak II UP IV Cilacap 

 

Sumber : Dokumentasi Hupmas UP IV Cilacap 

 
Kehadiran UP IV Cilacap sebagai salah satu industri terbesar di 

wilayah ini telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, karena  

multiplier effect-nya secara langsung maupun tidak langsung telah 

mendorong tumbuh dan berkembangnya kehidupan ekonomi  & sosial bagi 

warga Cilacap.  UP IV Cilacap melalui Corporate Social Responsibility 

(CSR) senantiasa ikut serta membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Bantuan yang diberikan saat ini lebih di arahkan pada sektor produktif, dan 

mengurangi bantuan yang bersifat konsumtif. Artinya perusahaan lebih 

cenderung membantu kail dibanding umpan. Karena bantuan produktif pada 

gilirannya diharapkan akan dapat memberikan perluasan usaha, sehingga 

ekonomi masyarakat dapat berkembang. 
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Begitu pula dengan peran UP IV Cilacap dalam pelaksanaan 

TRANSFORMASI Pertamina. Sebagai unit pengolahan dengan jumlah 

pegawai terbesar milik PT Pertamina (Persero), sukses tidaknya pelaksanaan 

TRANSFORMASI di kilang ini, menjadi tolak ukur bagi kesuksesan program 

TRANSFORMASI Pertamina secara keseluruhan. Konsistensi pelaksanaan 

program TRANSFORMASI Pertamina pada UP IV Cilacap ini, tidak dapat 

lepas dari peran Hupmasnya. Hupmas secara konsisten mensosialisasi dan 

mempublikasikan program TRANSFORMASI Pertamina kepada publik 

eksternal dan internal UP IV Cilacap, melalui media publikasi Hupmas, 

seperti Buletin dan T-Radio. 

Dalam mempublikasikan TRANSFORMASI Pertamina kepada publik 

internal perusahaan, khususnya di UP IV Cilacap sendiri, pihak Hupmas juga 

memilih untuk mengkomunikasikan hal tersebut melalui logo-logo 

TRANSFORMASI yang khusus diciptakan untuk publik internal UP IV 

Cilacap. Logo-logo ini dipergunakan sebagai pengingat publik internal, 

seperti karyawan dan keluarga karyawan akan TRANSFORMASI Pertamina. 

Beberapa dipergunakan sebagai lambang dari program sosialisasi dan 

publikasi Hupmas UP IV Cilacap, salah satunya adalah sebagai lambang dari 

T-Radio (Transformasi Radio). 

Gambar II.3. Logo-Logo TRANSFORMASI yang  Hupmas PT 
Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 
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Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
 

Namun tidak hanya pada TRANSFORMASI Pertamina, hampir 

sebagian besar dari kegiatan yang ada didalam UP IV Cilacap, tidak dapat 

lepas dari peran Hupmas, khususnya pada hal yang berkaitan erat dengan 

hubungan antara perusahaan dengan publiknya, terlebih dalam hal pencitraan 

perusahaan. Selayaknya humas di perusahaan lain, secara umum tugas Hupmas 

PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan adalah membantu manajemen 

dalam mendesain kebijakan untuk menggalang komitmen dari stakeholders, 

memupuk reputasi serta memperluas pengaruh perusahaan berbasis semangat 

tumbuh dan berkembang. Di Pertamina Humas dikenal dengan nama Hupmas 

(Hubungan Pemerintah dan Masyarakat). Dengan nama itu tidak ada perbedaan 

dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab kehumasan. 

Hupmas Pertamina terbentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK)  

Direksi Pertamina No.118/Kpts/DR/DU/1975 tanggal 11 Januari 1975 dengan 

tujuan untuk membantu pimpinan dalam perintisan, perencanaan, 

penyelenggaraan dan pengaturan hubungan masyarakat yang tulus dan sehat 

dalam ruang lingkup yang luas baik di dalam maupun  di luar perusahaan 

dengan cara menciptakan, memelihara, dan membina pengertian yang baik dan 
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benar tentang tujuan, kebijakan serta kegiatan usahanya. Terdapat beberapa 

fungsi khusus dari divisi Hupmas PT Pertamina (Persero), yaitu: 

a. Menjembatani terjadinya hubungan kerjasama yang harmonis antara PT 

Pertamina (Persero) dengan instansi pemerintah (sipil/militer) dan 

masyarakat, baik intern maupun ekstern. 

b. Membantu manajemen PT Pertamina (Persero) Pusat untuk menyampaikan 

kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan. 

c. Membina dan memelihara citra baik (good image), serta pendapat khalayak 

(public opinion) yang menguntungkan perusahaan. 

d. Menghilangkan atau mengurangi kendala sosial psikologis yang berpotensi 

menghambat kelancaran kegiatan operasional perusahaan. 

e. Menjadi narasumber sekaligus gerbang utama perusahaan dalam melayani 

informasi kepada stakeholders.  

 

Bagian Hupmas PT Pertamina UP IV Cilacap berada di bawah 

pimpinan dan pengawasan Manajer Umum. Dalam struktur manajemen berikut 

ini, dapat dilihat posisi Bidang Hupmas dalam jajaran manajemen PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



II - 26 
 

 

 

 

 

Bagan II.2. Struktur Managemen dan Pengawasan 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 
GENERAL 

MANAGER UP IV 
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Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap  

Bagian Hupmas dipimpin oleh Kepala Bagian Hupmas yang berfungsi 

memimpin dan mengelola serta mengawasi kegiatan kehumasan di perusahaan, 

meliputi pembinaan hubungan eksternal dan internal, protokoler, formalitas, 

publikasi/penerbitan, pengelolaan data serta tertib administrasi untuk 

menumbuhkan citra atau image positif guna mendukung kelancaran 

  

 

 

 

DIREKTUR 
RSPC 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



II - 28 
 

operasional perusahaan. Adapun struktur dalam Bagian Hupmas PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap dapat dilihat pada bagan berikut ini: 

Bagan II.3. Struktur Bagian Hupmas 
PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 

Dalam kaitannya mempertahankan image positif perusahaan ini, 

penting bagi Hupmas untuk senantiasa bertindak cepat dalam menghadapi 

krisis yang mungkin terjadi pada perusahaan. Salah satu krisis yang berkaitan 

langsung dengan image UP IV Cilacap adalah krisis pasca perolehan predikat 

hitam dalam PROPER pada periode 2002-2003. 

Hasil yang tidak pernah terduga oleh pihak UP IV Cilacap, sempat 

menimbulkan permasalahan yang serius bagi pihak UP IV Cilacap sendiri dan 

Pertamina secara keseluruhan. Bagaimana tidak, hasil penilaian yang 

diumumkan lewat konferensi pers di Jakarta pada 14 April 2004, oleh Menteri 

Negara Lingkungan Hidup (pada saat itu) Nabiel Makarim, menimbulkan 

Kepala 
Bagian 

HUPMAS 

Kasie Hub.

PNT. Hub. 
Dalam

PNT. Hub. 
Luar

Ass. ADM, 
Data Strategis 
dan Anggaran

Kasie Media

Reporter PNT. Audio 
Visual
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reaksi dari berbagai pihak, terutama pihak media massa. Sebagian besar surat 

kabar di Indonesia, mem-blow-up berita PROPER tersebut, dan ada beberapa 

yang hanya menyoroti mereka yang berpredikat hitam. Hal ini dikarenakan 

jumlah penerima predikat hitam sangat sedikit sekali, yakni dari 85 perusahaan 

peserta PROPER, hanya 4 perusahaan yang memperoleh predikat hitam. 

Keempat perusahaan yang mendapatkan predikat hitam itu adalah PT Papyrus 

Saksi Paper Mill di Bandung, PT Kahatex II di Sumedang Jabar, PT Prodomo 

Bandung, dan PT Pertamina UP IV Cilacap-Jateng. Melihat para penerima 

predikat hitam tersebut, secara otomatis, sebagai perusahaan besar nama 

Pertamina UP IV Cilacap menjadi semakin mencolok diantaranya (Online, 

KNLH, 2004 diakses pada tanggal 21 Juli 2008). 

Hasil yang diperoleh UP IV Cilacap ini, terbilang paling buruk 

diantara kilang Pertamina yang lain. PT Pertamina UP III Plaju dan PT 

Pertamina UP VI Balongan memperoleh predikat merah, bahkan PT Pertamina 

UP II Dumai berhasil memperoleh biru. Hal ini tentu saja mengecewakan, 

mengingat UP IV Cilacap, yang notabene merupakan kilang yang terbesar di 

Indonesia, justru memperoleh predikat hitam, yang berarti perusahaan ini 

termasuk dalam perusahaan yang “paling” membahayakan bagi lingkungan.  

Padahal sedari, tekat UP IV Cilacap adalah untuk menjadi perusahaan 

kilang yang peduli lingkungan. Dimana hal ini tertuang dalam visi dan misi UP 

IV Cilacap. Bahkan pada visi dan misi terbaru UP IV, menjadi kilang yang 

berwawasan lingkungan, dimasukkan dalam unsur pembentuk Visi utama yang 

berbunyi “Menjadi Kilang Minyak yang Unggul di Asia Tenggara dan 
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Kompetitif di Asia Pada Tahun 20015. Berikt adalah gambaran dari Visi dan 

Misi terbaru PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap: 

Bagan II.4. Visi PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap       
   

Memiliki Visi untuk menjadi Kilang Minyak yang berwawasan 

lingkungan, atau dengan lain sebagai perusahaan hijau, memperoleh predikat 

PROPER hitam, tentu saja bertentangan dengan cita-cita tersebut. Bukannya 

mendukung terwujudnya visi tersebut, justru PROPER hitam menghancurkan 

good corporate image yang selama ini dibentuk. Oleh karena itu, Hupmas UP 
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MENJADI KILANG MINYAK YANG UNGGUL DI ASIA 
TENGGARA DAN KOMPETITIF DI ASIA PADA TAHUN 2015 

 

• Operasi kilang yang handal, efisien dan aman 
• Menghasilkan keuntungan yang tinggi 
• Berwawasan lingkungan 
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IV Cilacap harus segera menjalankan perannya sebagai fungsi penjembatan 

perusahaan dengan pihak eksternal, serta dalam upayanya menjaga image 

positif perusahaan. Fungsi ini dijalankan lewat pelaksanaan tahapan 

manajemen krisis, khususnya pada kemampuan Hupmas dalam 

mengkomunikasikan sikap perusahaan dalam menghadapi krisis tersebut 

dimata publik eksternalnya.  

Pelaksanaan manajemen krisis ini menjadi kunci dalam menjaga 

eksisitensi perusahaan dihadapan publiknya. Terlebih ketika predikat hitam 

tersebut diumumkan di media massa itulah, gerak cepat Hupmas sangat 

dibutuhkan. Sebab apabila publikasi lewat media tersebut tidak terkontrol dan 

tidak dilaksanakan upaya apapun, maka krisis tersebut dapat menjadi lebih 

parah dan semakin memperburuk citra positif perusahaan yang selama ini telah 

susah payah dibangun. 

Disamping peran hupmas dalam menjalankan manajemen krisis 

berkaitan dengan PROPER Hitam tersebut, upaya perbaikan kinerja 

perusahaan juga harus dilaksanakan secara beriringan. Sebab upaya 

manajemen dan komunikasi krisis yang dilakukan Hupmas akan menjadi sia-

sia apabila pihak internal tidak mendukung dengan upaya perbaikan 

perusahaan secara bersamaan.Hal ini disadari oleh pihak UP IV Cilacap. 

terbukti dengan perbaikan pada hasil yang diperoleh UP IV Cilacap pada setiap 

periodenya. Hingga pada akhirnya pada periode tahun 2006-2007, UP IV 

Cilacap menjadi satu-satunya unit pengolahan migas yang memperoleh 

predikat hijau. Perolehan Tropy PROPER Hijau periode 2006-2007 yang 
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serahkan pada Malam Anugrah Lingkungan “PROPER 2008” pada tanggal 31 

Juli 2008 di Balai Sudirman, Jakarta, bukan hanya sekedar penghargaan, 

melainkan menjadi bukti keberhasilan UP IV Cilacap untuk membuktikan diri 

sebagai unit pengolahan migas yang peduli lingkungan (Online, KNLH, 2008. 

Diakses pada tanggal 21 Juli 2008). Berikut adalah rekapitulasi perolehan 

PROPER milik UP IV Cilacap dari tahun 2002-2007 dibandingkan dengan 

Unit Pengolahan Pertamina lainnya: 

Tabel II.3. Rekapitulasi Perolehan PROPER Unit Pengolahan Migas 
PT Pertamina (Persero) pada Tahun 2002-2007 

 
 

Nama Kilang 
PT Pertamina 

(Persero) 

Periode Perolehan PROPER 
 

2002-2003 
 

2003-2004 
 

2004-2005 
 

2005-2006 
 

2006-2007 

UP I Pangkalan 
Brandan 

 

Belum 
terdaftar 

 

Merah 
 

Merah 
 

- 

 

Sudah 
tidak aktif 

UP II Dumai Biru Biru Biru - Biru 
UP III Plaju Merah Merah Biru - Biru (-) 
UP IV Cilacap Hitam Merah Biru - Hijau 

UP V Balikpapan 
Belum 

terdaftar Merah Merah - Merah 

UP VI Balongan Merah Merah Biru - Biru (-) 

UP VII Kasim 
Belum 

terdaftar 
Belum 

terdaftar Merah - Biru 
 

Sumber: Online, KNLH, 2004-2008 diakses pada tanggal 21 Febuari 2009 
 

Keterangan: 
- Periode 2005-2006 tidak diumumkan hasilnya oleh Kementrian Negara 

Lingkungan Hidup 
 
 

 

 

Melihat dari rekapitulasi perolehan PROPER pada Unit Pengolahan 

Migas milik PT Pertamina (Persero) tersebut, terlihat bahwa UP IV Cilacap 

menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan terbilang cepat. Setiap 

tahun mengalami peningkatan dan perbaikan. Hal ini menunjukkan konsistensi 
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UP IV Cilacap dalam mewujudkan upayanya menjadi kilang minyak “hijau” 

atau peduli lingkungan. 

Gambar II.4. PROPER HIJAU Kebanggaan  
PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 
Sumber : Dokumentasi Hupmas UP IV Cilacap 

 

Hal ini adalah salah satu wujud keberhasilan dalam memperbaiki 

corporate image yang sempat buruk akibat PROPER hitam dahulu. Tulisan 

keberhasilan UP IV Cilacap ini bahkan ditulis secara khusus oleh KNLH dan 

dituangkan dalam laporan hasil PROPER Periode 2006-2007. Berikut adalah 

kutipannya: 

 

 

 

 

 
 

(Sumber : Online, KNLH, 2008 diakses pada tanggal 21 Juli 2008) 
Tulisan tim audit PROPER atas nama KNLH tersebut memberikan 

Dari 46 perusahaan yang mendapat peringkat Hijau pada periode 
penilaian saat ini, 28 perusahaan untuk pertama kalinya mendapatkan 
peringkat Hijau. Beberapa perusahaan pada periode penilaian 
sebelumnya masih mendapatkan peringkat Merah (4 perusahaan). 
Bahkan ada perusahaan yang pernah mendapatkan peringkat Hitam.  

Salah satu perusahaan yang telah menunjukkan komitmen untuk 
melakukan perbaikan terus-menerus (continual improvement) adalah 
PT. Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. Dimana perusahaan ini pada 
penilaian PROPER periode tahun 2002 - 2003 mendapatkan peringkat 
Hitam, kemudian secara kontinyu meningkat menjadi peringkat Merah 
(2003 - 2004), Biru (2004 -2005) dan akhirnya Hijau (2006 - 2007)  
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pesan bahwa Pemerintah Indonesia turut bangga atas kinerja yang dilakukan 

UP IV Cilacap. Bahkan dengan adanya fakta bahwa prestasi UP IV Cilacap 

jika dibandingkan dengan sejarah perolehan peserta yang kini berstatus hijau, 

UP IV Cilacap adalah satu-satunya peserta yang berawal dari predikat hitam. 

Kebanyakan peserta yang sekarang memperoleh hijau, adalah peserta yang 

sejak awal periode 2002-2003 sudah memperoleh status merah, biru atau 

bahkan sudah berpredikat hijau. Hal ini menunjukkan UP IV Cilacap 

merupakan perusahaan yang paling cepat mengalami peningkatan kinerja, 

khususnya dalam bidang lingkungan. Untuk lebih jelas, berikut adalah bagan 

dalam Laporan Hasil Penilaian PROPER 2006-2007 oleh KNLH mengenai 

prestasi pemegang PROPER hijau pada periode 2006-2007 : 

 

Tabel II.4. Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Peringkat Hijau 

(Laporan Hasil Penilaian PROPER 2006-2007) 
 

No Nama 
Perusahaan 

PERIODE 
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

1 PT. Holcim 
Indonesia, Tbk - 
Cilacap Plant 

Hijau Hijau Hijau xxx Hijau 

2 PT. Indocement 
Tunggal Prakarsa, 
Tbk. - Citeureup 

Hijau Hijau Hijau xxx Hijau 

3 PT. Tanjungenim 
Lestari Pulp & Paper Hijau Hijau Hijau xxx Hijau 

4 PT. Unilever 
Indonesia, Tbk - 
Pabrik Cikarang 

Hijau Hijau Hijau xxx Hijau 

5 PT. Newmont Nusa 
Tenggara  Hijau Biru Hijau xxx Hijau 

6 PT. Jawa Power Biru Hijau Hijau xxx Hijau 
7 PT. Aneka Tambang, 

Tbk. - Pongkor Biru Biru Biru xxx Hijau 
8 PT. Total EP 

Indonesie – Handil 
(CPA) 

Biru Biru Biru xxx Hijau 

9 PT. Total EP 
Indonesie - Tatun Biru Biru Biru xxx Hijau 
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10 PT. Total EP 
Indonesia – Tunu 
(NPU) 

Biru Biru Biru xxx Hijau 

11 Vico Indonesia - 
Nilam Asset Biru Biru Biru xxx Hijau 

12 PT. Semen Gresik 
(Persero), Tbk. - 
Pabrik Tuban 

Biru Biru Biru xxx Hijau 

13 PT. Adaro  
Indonesia Biru Biru Merah xxx Hijau 

14 PT. Indah Kiat Pulp 
& Paper - Pabrik 
Tangerang 

Merah Biru Biru xxx Hijau 

15 PT. Riau Andalan 
Pulp and Paper Mill Merah Biru Hijau xxx Hijau 

16 PT. Pertamina 
(Persero) UP IV - 
Cilacap 

Hitam Merah Biru xxx Hijau 

17 PT. Nippon Shokubai 
Indonesia --- Hijau Hijau xxx Hijau 

18 PT. Smelting --- Hijau Hijau xxx Hijau 
19 PT. Chevron 

Geothermal Darajat --- Biru Hijau xxx Hijau 
20 PT. Chevron 

Geothermal Salak --- Biru Hijau xxx Hijau 
21 PT. Pertamina 

(Persero) Area 
Geothermal 
Kamojang 

--- Biru Hijau xxx Hijau 

22 PT. Astra Daihatsu 
Motor – Assy Plant --- Biru Hijau xxx Hijau 

23 PT. Chandra Asri 
 --- Biru Hijau xxx Hijau 

24 PT. Tri Polyta 
Indonesia, Tbk. --- Biru Hijau xxx Hijau 

25 PT. Indonesia Power 
UBP Kamojang --- Biru Biru xxx Hijau 

26 PT. Indonesia Power 
UBP Priok --- Biru Biru xxx Hijau 

27 PT. Badak Natural 
Gas Liquefaction --- Biru Biru xxx Hijau 

28 PT. Holcim 
Indonesia, Tbk - 
Narogong Plant 

--- Biru Biru xxx Hijau 

29 PT. Pindo Deli Pulp 
And Paper Mills - 2 --- Biru Biru xxx Hijau 

30 PT. Rea Kaltim 
Plantation --- Merah Merah xxx Hijau 

31 PT. Pertamina 
(Persero) Area 
Geothermal 
Lahendong 

--- --- Hijau xxx Hijau 

32 PT. Amoco Mitsui 
Indonesia --- --- Hijau xxx Hijau 
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33 PT. Panasonic Gobel 
Battery Indonesia --- --- Hijau xxx Hijau 

34 PT. Energy Sengkang --- --- Biru xxx Hijau 
35 Premier Oil Natuna 

Sea BV --- --- Biru xxx Hijau 
36 Star Energy (Kakap) --- --- Biru xxx Hijau 
37 PT. Megalopolis 

Manunggal 
(MM2100) 

--- --- Biru xxx Hijau 

38 PT. Asahimas 
Chemical --- --- Biru xxx Hijau 

39 PT. Erna Djuliawati --- --- Biru xxx Hijau 
40 PT. Letawa --- --- Biru xxx Hijau 
41 PT. Bio Farma 

(Persero) --- --- Merah xxx Hijau 
42 PT. BlueScope Steel 

Indonesia --- --- Merah xxx Hijau 
43 PT. YKK Zipper 

Indonesia --- --- Merah xxx Hijau 
44 BP West Java --- --- --- xxx Hijau 
45 PT. Toba Pulp 

Lestari, Tbk. --- --- --- xxx Hijau 
46 PT. Teijin Indonesia 

Fiber Corporation, 
Tbk. (TIFICO) 

--- --- --- xxx Hijau 
 

(Online, KNLH, 2008 diakses pada tanggal 21 Juli 2008) 
 

Keterangan: 
---    = belum terdaftar sebagai peserta PROPER 
xxx = hasil tahun 2005-2006 tidak diumumkan oleh KNLH 
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BAB III 

Manajemen Krisis oleh Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap  

Pasca Perolehan Predikat Hitam dalam Program Audit “PROPER” 

Periode Tahun 2002-2003  
 

 Dalam pembahasan ini, peneliti akan mengungkapkan data-data kualitatif 

mengenai manajemen krisis yang dilakukan oleh Public Relations PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap atau yang dikenal dengan nama Hubungan Pemerintah 

dan Masyarakat (Hupmas), berkaitan dengan pemberian predikat Hitam pada 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada periode penilaian tahun 

2002-2003. Manajemen krisis yang dilakukan oleh Hupmas Pertamina PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap ini, mengkhususkan pada perilaku komunikasi 

perusahaan dalam menghadapi krisis pencritraan perusahaan pasca pengumuman 

hasil peringkat PROPER yang diumumkan melalui media massa pada Tanggal 14 

April 2004 tersebut, serta upaya komunikasi dalam pemulihan citra perusahaan 

pasca krisis itu sendiri. Data yang dikemukakan berdasarkan pada hasil 

wawancara mendalam dengan Kurdi Susanto selaku  Kepala Bagian Hupmas PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, Erafini Dharma selaku Penatar Hubungan 

Luar Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, dan Sarah Manikar selaku 

Penatar Reporter PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. Hasil wawancara akan 

diolah ke dalam narasi-narasi berupa transkrip dan disusun guna mensistematiskan 

hasil agar mudah dipahami. 
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III.1. Profil Informan 

III.1.1. Kurdi Susanto, S.sos 

Melalui semangat kerja yang dimilikinya, menjadikan pria 

kelahiran 16 September 1956 ini selalu mengalami peningkatan prestasi 

kerja dalam PT Pertamina (Persero). Sebelum bekerja sebagai dalam 

jajaran PT Pertamina (Persero), beliau merupakan aktivis lingkungan 

yang bekerja dalam lembaga audit ISO. Hingga kemudian Kurdi 

Susanto, S.sos merintis karir pada PT Pertamina (Persero) Unit 

Pengolahan III Plaju sejak tahun 28 Mei 1991 sampai dengan 20 Juli 

1998. Saat disana, pria lulusan ilmu komunikasi ini, juga ditempatkan 

pada bagian Hupmas. Hingga pada akhirnya pada 11 Mei 1999, beliau 

resmi ditugaskan ke bagian Hupmas UP IV Cilacap. Kepindahannya ke 

Unit Pengolahan UP IV ini merupakan sebuah peningkatan yang baik, 

sebab UP IV merupakan sebuah kilang terbaik milik Pertamina, 

sehingga menjadi jajaran armada UP IV merupakan sebuah kebanggan 

tersebndiri. 

Saat pertama kali bergabung dengan PT Pertamina (Persero) UP 

IV Cilacap, Kurdi Susanto menempati kedudukan sebagai Penatar 

Hubungan Luar. Kemudian karirnya meningkat dimana hanya dalam 

waktu kurang dari 1 tahun tepatnya pada 1 Maret 2000, Kurdi telah 

menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasie) Media. Saat posisi inilah beliau 

kemudian merasakan sendiri bagaimana kondisi saat peristiwa 

PROPER Hitam melanda UP IV Cilacap. Perannya dalam masa krisis 
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pencitraan UP IV tersebut cukup besar, dimana beliau menjadi 

penerima sinyal pertama saat sebelum PROPER Hitam diberikan 

kepada UP IV Cilacap, serta berperan besar dalam hal lobbying dengan 

pihak eksternal perusahaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan 

ini, seperti diantaranya Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup 

(DKLH) Kabupaten Cilacap, untuk mendukung Pertamina UP IV saat 

sorotan sebagai kilang paling membahayakan lingkungan di Indonesia 

tertuju pada UP IV Cilacap, serta lobbying terhadap pihak tim penilai 

PROPER Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Hal ini dikarenakan 

pengalamannya dalam hal lembaga audit lingkungan independen yang 

slama ini telah digelutinya. Disamping itu, Kurdi Susanto juga berperan 

dalam mengatur strategi dalam menjalankan media relation sebagai 

upaya perbaikan citra perusahaan, serta penetapan strategi publikasi 

bersama para penatar bagian media hupmas dalam hal 

menginformasikan keberhasilan UP IV Cilacap ketika kemudian pada 

PROPER periode tahun 2006-2007 kemarin berhasil memperoleh 

PROPER Hijau kepada publik eksternal dan internal perusahaan. 

Perolehan hasil yang diumumkan oleh Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup pada Bulan Agustus 2008 lalu, merupakan sebuah 

kebanggan besar bagi UP IV Cilacap dan PT Pertamina (Persero) secara 

keseluruhan. Oleh karena itu, Hupmas memiliki kewajiban untuk 

mengkomunikasikan keberhasilan ini kepada publik eksternal dan 

internal dari Unit Pengolahan IV Cilacap. Proses penguatan citra 
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sebagai “Unit Pengolahan Migas yang Peduli Lingkungan” ini, terus 

dilanjutkan terlebih ketika pada 01 September 2008, Kurdi Susanto 

S.sos resmi menjabat sebagai Kepala Hupmas UP IV Cilacap 

menggantikan Daryono S., SH yang telah pensiun.  

 

III.1.2. Erafini Dharma, S.sos 

Meskipun bukan berasal dari jurusan ilmu komunikasi, namun 

pengalaman sebagai Hupmas selama kurang lebih 9 tahun telah 

memberikan banyak pengalaman bagi wanita kelahiran 13 Oktober 

1964 ini, khususnya dalam hal kegiatan dan teknik Public Relations 

yang baik. Sebelum merintis karir dalam dunia PR, Erafini Dharma, 

S.sos pada tanggal 13 September 1988 sampai dengan 02 Oktober 1993, 

bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP) 

Jakarta. Setelah menjabat sebagai perawat senior, kemudian dirinya 

dipindah-tugaskan ke Rumah Sakit Pertamina Cilacap (RSPC) tepatnya 

pada 10 Januari 1995. Namun dalam RSPC, Erafini bukan lagi 

berprofesi sebagai perawat, melainkan sebagai bagian dari manajerial 

RSPC. Kemampuan dan prestasinya, menjadikan beliau kini berada 

dalam jajaran Pertamina UP IV Cilacap dan melepaskan profesinya 

sebagai perawat terhitung sejak 09 Mei 2002. 

Saat pertama kali bergabung dengan Unit Pengolahan IV 

Cilacap, Erafini Dharma menempati posisi di bagian Penata Data 

Administrasi. Dia berada dalam bagian ini hingga 1 Januari 2004. Dan 
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resmi pada 1 Maret 2004 Penatar Reporter. Saat berada pada posisi 

inilah, Erafini berperan dalam manajemen krisis PROPER Hitam 

sebagai pelaksana media relation bersama Kurdi Susanto yang saat itu 

menjabat sebagai Kasie Media. Saat Unit Pengolahan IV Cilacap 

memperoleh PROPER Hijau, dia telah menjabat sebagai Penatar 

Hubungan Luar menggantikan Kurdi Susanto. Ketika dalam posisi ini, 

perannya dalam PROPER Hijau adalah dalam hal menjalin hubungan 

dengan perangkat penguji dari PROPER saat periode penilaian 2006-

2007 lalu, sekaligus sebagai pelaksana publikasi Hupmas mengenai 

keberhasilan PROPER Hijau UP IV tersebut kepada publik eksternal 

perusahaan. 

 

III.1.3. Sarah Marikar, S.si 

Perempuan muda lulusan London School Jakarta jurusan Public 

Relations ini, memang diterima lewat program Bimbingan Profesi 

Sarjana (BPS) Pertamina tahun 2008 lalu sebagai Hupmas. BPS 

Pertamina ini merupakan penjaringan calon pekerja PT Pertamina 

(Persero) bagi lulusan S1 Seluruh Indonesia untuk jurusan non teknik. 

Pada penempatan pertama setelah rasmi bergabung dengan PT 

Pertamina (Persero) pada 16 Januari 2008, Sarah Manikar, S.si 

ditempatkan pada Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, selaku 

anggota staff Hupmas UP IV Cilacap. Karir Sarah kemudian meningkat 

dengan menggantikan Erafini Dharma untuk menjabat sebagai Penatar 
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Reportase Hupmas UP IV Cilacap sejak 01 Juni 2008. Pada posisi ini, 

dia berperan dalam mengatur isi dan penyampaian informasi lewat 

media internal dan eksternal Pertamina UP IV Cilacap.  

Dalam kasus PROPER, Sarah hanya berperan saat UP IV 

Cilacap memperoleh PROPER Hijau pada periode penilaian tahun 

2006-2007 kemarin. Namun peran ini sangat besar, mengingat 

penghargaan yang diserahkan pada Bulan Agustus 2008 tersebut, 

diperlukan sebuah publikasi dalam upaya penguatan image Pertamina 

UP IV Cilacap pasca perolehan PROPER Hitam yang terdahulu. Untuk 

itu diperlukan langkah yang tepat dalam mengatur isi dan cara 

penyampaian informasi tersebut kepada publik eksternal dan internal 

perusahaan lewat publikasi melalui media internal dan eksternal 

Pertamina. Hal ini sangatlah penting demi memulihkan dan menguatkan 

image positif perusahaan sebagai unit pengolahan migas yang peduli 

lingkungan. 

 

III.2.  PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap Memperoleh PROPER Hitam 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, yang nantinya akan disebut 

UP IV Cilacap, merupakan salah satu unit pengolahan migas dan non migas 

terbesar di Indonesia. UP IV Cilacap ini memiliki peran yang besar dalam 

bisnis migas di Indonesia. Berikut adalah penuturan Kurdi Susanto selaku 

Kepala Bagian Hupmas UP IV Cilacap tentang perusahaannya. 
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“Pertamina UP IV Cilacap itu merupakan salah satu dari 7 
jajaran unit pengolahan Pertamina Mbak. Kami memiliki 
kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barrel/hari, dan juga 
terlengkap jenis produknya. Kilang ini bagi Pertamina, dianggap 
bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional 
atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu kilang ini 
merupakan satu-satunya kilang di tanah air saat ini yang 
memproduksi aspal dan base oil” (Kurdi Susanto, 2 September 
2008). 

 

UP IV Cilacap selama ini memiliki image sebagai kilang andalan 

dan terbaik milik PT Pertamina (Persero). Hal ini selain dikarenakan 

kinerja UP IV Cilacap yang memuaskan dalam hal kinerja produksi dan 

hasil produksinya, didukung dengan keberhasilannya dalam menjalin 

hubungan baik dengan publik eksternal, khususnya Masyarakat Cilacap. 

Perputaran uang dari UP IV Cilacap menjadi salah satu katalisator bagi 

percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Warga Cilacap yang 

semula bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan tradisional, 

sekarang mendapatkan kesempatan berusaha yang lebih luas, di sektor 

informal maupun formal. Apalagi ditetapkannya Cilacap sebagai “Kawasan 

Industri Jawa Bagian Selatan”, menjadikan industri-industri lain kemudian 

bermunculan sehingga makin menunjang laju pembangunan daerah, dan 

pengembangan usaha bagi masyarakat, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah ini.  

Selain itu untuk membantu pengembangan wilayah, UP IV Cilacap 

melalui Corporate Social Responsibility (CSR) senantiasa ikut serta 

membantu memberdayakan ekonomi masyarakat. Seperti yang 
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diungkapkan Kepala Bagian Hupmas UP IV Cilacap, Kurdi Susanto berikut 

ini: 

“Bantuan yang diberikan saat ini lebih di arahkan pada sektor 
produktif, dan mengurangi bantuan yang bersifat konsumtif. 
Artinya perusahaan lebih cenderung membantu kail Mbak, 
dibanding umpan” (Kurdi Susanto, 2 September 2008).  

 

Menurut Kurdi Susanto, pilihan bantuan produktif seperti ini 

diharapkan dapat memberikan perluasan usaha, sehingga ekonomi 

masyarakat dapat berkembang. Begitu juga dengan pelaksanaan program 

kemitraan, UP IV Cilacap juga menyalurkan dana permodalan untuk Usaha 

Kecil dan Koperasi yang  lebih di fokuskan untuk mengembangkan dan 

mengentaskan usaha-usaha skala kecil terutama bagi masyarakat sekitar 

operasi perusahaan. 

Begitu pula dengan faktor lingkungan. PT Pertamina (Persero) 

secara keseluruhan, khususnya pada setiap kilangnya, selalu menekankan 

faktor lingkungan. Hal ini dikarenakan, beban sebagai perusahaan BUMN 

terbesar di Indonesia, menjadikan mereka dituntut untuk selalu dapat 

menjadi teladan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya pada 

perusahaan BUMN lainnya. Lebih lanjut Kurdi Susanto menjelaskan: 

“Hanya saja, sebagai kilang terbesar dan anak dari perusahaan 
BUMN terbesar di Indonesia, ya sekaligus jadi sebuah beban 
tersendiri bagi UP IV. Sebab semakin besar perusahaan, sorotan 
publiknya juga semakin besar. Khususnya dari pemerintah, agar 
Pertamina menjadi contoh BUMN dan perusahaan swata yang 
lain” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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Keberhasilan kinerja dan kepedulian UP IV Cilacap terhadap 

masyarakat di sekitar perusahaan melalui CSR, secara otomatis semakin 

mengokohkan image perusahaan sebagai unit pengolahan migas terbaik 

serta dimbangi dengan kepedulian sosial yang tinggi pula. Image terhadap 

UP IV Cilacap ini tentu saja merupakan sebuah citra positif tentang 

perusahaan, yang pada akhirnya tidak hanya dimata Masyarakat Cilacap 

melainkan dimata seluruh  publik eksternal dan internalnya. Namun citra 

yang positif ini sempat digoyahkan dengan pemberian predikat Hitam 

dalam Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengolaan 

Lingkungan Hidup atau biasa dikenal dengan sebutan PROPER oleh 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) pada periode penilaian 

tahun 2002-2003 lalu. Hasil yang diumumkan pada 14 April 2004 lewat 

konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Menteri Negara Lingkungan 

Hidup (pada periode pemerintahan 2001-2004) Nabiel Makarim, langsung 

menjadi pemberitaan besar di berbagai media massa regional maupun 

nasional. Terlebih pada mereka yang memperoleh PROPER Hitam, seperti 

yang dituturkan oleh Penatar Hubungan Luar Hupmas UP IV Cilacap, 

Erafini Dharma. Dia yang sebelumnya telah menjabat dalam bidang 

media, menyadari bahwa unsur “who” dalam sebuah berita, adalah sebuah 

hal penting. Beliau mengatakan:  

“Saat itu yang memperoleh predikat Hitam sebenarnya ada 4 
perusahaan, hmm, sebentar saya cari. Ini dia! (sembari melihat 
layar komputer) PT Papyrus Saksi Paper Mill di Bandung, PT 
Kahatex II di Sumedang Jabar, PT Prodomo Bandung, dan Kami, 
PT Pertamina UP IV Cilacap sendiri. Tapi kami merupakan 
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perusahaan BUMN yang terbesar, nama kamilah yang kemudian 
menjadi sorotan besar disejumlah media” (Erafini Dharma, 4 
September 2008). 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Erafini Dharma tersebut, faktor 

nama besar PT Pertamina (Persero) menjadikan perolehan predikat Hitam 

pada UP IV Cilacap menjadi sebuah pemberitaan yang paling mencolok 

dibanding yang lain. terlebih lagi ketika ditambah dengan adanya fakta 

bahwa kilang UP IV Cilacap yang merupakan kilang terbaik Pertamina, 

justru kalah dengan kilang Pertamina lainnya.  

“Sungguh merupakan situasi yang sulit bagi perusahaan. Terlebih 
dikarenakan perolehan UP IV justru yang terendah diantara UP 
yang lain. Kilang II Dumai memperoleh peringkat biru. Sedangkan 
kilang III Plaju dan Kilang V Balikpapan malah sudah masuk 
peringkat merah” (Erafini Dharma, 4 September 2008).  

 

Saat itu, pada tahun 2003-2004 tengah muncul anggapan dalam 

masyarakat, elit politik dan ekonom, bahkan Bank Dunia yang menyatakan 

Pertamina sudah hopeless (tidak ada lagi harapan) dan tidak bisa dirubah, 

lebih baik dihancurkan dan dibentuk perusahaan baru lagi. Tantangan lain 

yang cukup berat dihadapi Pertamina pada masa tersebut (2002-2004) 

adalah persepsi masyarakat yang masih belum menguntungkan terhadap 

PT Pertamina (Persero). Dari hasil survei tahun lalu yang dilakukan Situs 

Survey Dharmapena, menyebutkan: SPBU Pertamina masih suka curang, 

tidak profesional (amatiran kehandalan rendah), sarang KKN, kurang 

bermanfaat karena sumbangan CSR belum memenuhi keinginan 

masyarakat, juga birokratis, dan kegiatan hulu masih dinilai merusak 
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lingkungan (Online,

“Bisa dikatakan, tahun 2004 adalah masa krisis Pertamina. 
Mungkin Mbak Alin pernah mendengar isu bahwa Pertamina 
akan dijual? Yaa pada saat yang hampir bersamaan dengan 
PROPER Hitam ini. Jadi seakan, permasalahan kami 
menumpuk. Dan PROPER Hitam UP IV ini semakin menambah 
beban Pertamina secara keseluruhan” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008)  

 Kurdi Susanto. 16 November 2007 diakses pada 

tanggal 12 Agustus 2008). Lebih lanjut Kurdi Susanto mengatakan: 

 

Peristiwa perolehan predikat Hitam pada unit pengolahan migas PT 

Pertamina (Persero) seakan menjadi sebuah penegasan dari anggapan yang 

berkembang pada publik eksternal Pertamina tersebut. Predikat Hitam ini 

memang merupakan sebuah hasil yang benar-benar tidak pernah 

terbayangkan oleh UP IV Cilacap. Terlebih karena konsistensi terhadap 

lingkungan telah lama dilaksanakan oleh UP IV Cilacap. Sehingga 

perolehan Hitam, merupakan situasi yang tidak terduga dan terjadi begitu 

saja. 

“Tambah kaget, ketika pihak kami mengetahui sebuah kenyataan 
lain, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kilang kami 
memperoleh predikat Hitam adalah karena kilang kami dianggap 
menyimpan terlalu banyak minyak mentah. Kondisi ini dianggap 
dapat mengancam dan membahayakan lingkungan. Sebuah aspek 
penilaian yang janggal menurut kami, dengan kapasitas kami 
sebagai penghasil migas terbesar di Indonesia yang secara 
otomatis membutuhkan minyak mentah sebagai bahan bakunya 
dalam jumlah yang besar pula” (Kurdi Susanto, 2 September 
2008).  

 

Perolehan predikat Hitam merupakan tingkatan terendah dalam 

penghargaan PROPER. Berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri 
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Lingkungan Hidup No 278 tahun 2008 tentang Dewan Pertimbangan 

PROPER melalui situs resmi PROPER yakni www.menlh.go.id/proper, 

bahwa PROPER Hitam memiliki penjelasan “belum melakukan upaya 

lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan 

lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari 

lingkungan” (Online, KNLH, 2008, diakses pada tanggal 21 Febuari Jon). 

Atau dengan kata lain, PROPER Hitam memiliki pengertian bahwa 

perusahaan tersebut dianggap dapat mengancam dan membahayakan 

lingkungan, masih buruk dalam hal pengelolaan lingkungan, serta 

memiliki arti bahwa perusahaan yang memperoleh predikat Hitam, 

merupakan perusahaan yang paling membahayakan bagi lingkungan. 

Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi UP IV Cilacap dan PT 

Pertamina (Persero) secara keseluruhan, khususnya dalam kaitannya 

dengan corporate image itu sendiri. Kurdi Susanto kembali memaparkan: 

“Cukup besar, Mbak. Khususnya bagi image UP IV. Selama ini 
khan, UP IV dikenal sebagai kilang andalannya Pertamina, 
sehingga ketika kami memperoleh predikat Hitam, otomatis nama 
Pertamina keseluruhan juga tercatut juga” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
 

Karen Hanson dalam bukunya Public Relations: Strategies and 

Tactics, (7th Edition) menyatakan bahwa banyak dari polusi di dunia, 

meskipun tidak secara keseluruhan, telah diciptakan oleh proses 

pengolahan pabrik dan dari penggunaan produk itu sendiri. Publik 

menginginkan produk tersebut, tapi mereka menolak polusi yang 

diciptakan oleh pabrik tersebut. Pabrik yang merupakan penyumbang 
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polusi terbesar dari suatu perusahaan, menjadi sebuah patokan pada 

kinerja perusahaan secara keseluruhan (Hanson, 2003: 335). Sehingga 

apabila pabrik, atau dalam konteks Pertamina adalah kilang atau unit 

pengolahan, telah menjalankan proses produksi dan sekaligus pengawasan 

terhadap lingkungannya dengan baik, maka secara tidak langsung 

corporate image positif akan diperolehnya. Sebaliknya apabila publik 

menilai kilang tersebut gagal, maka hal ini akan berimbas pada PT 

Pertamina (Persero) secara keseluruhan. Dalam tulisan Transformasi 

Pertamina, Tantangan & Harapan oleh Kurdi Susanto dijelaskan tentang 

tanggung jawab dalam menjaga corporate image yang positif bagi 

Pertamina secara keseluruhan, menjadi pacuan bagi UP IV Cilacap. Oleh 

karena itulah, UP IV Cilacap selalu berusaha untuk menjalankan kinerja 

terbaiknya dalam segala bidang, termasuk dalam hal lingkungan dan 

tanggung jawab kepada masyarakatnya. Terlebih lagi ditunjang dengan 

predikat sebagai kilang andalan Pertamina, menjadikan sorotan publik 

kepadanya menjadi semakin besar dan UP IV Cilacap harus berhati-hati 

karenanya (Online, Kurdi Susanto, 16 November 2007, diakses pada 

tanggal 12 Agustus 2008). Begitu pula dengan munculnya krisis akibat 

perolehan predikat Hitam dalam PROPER 2002-2003 ini. Corporate 

image perusahaan menjadi dipertaruhkan dalam hal ini. Seperti yang 

diungkapkan Erafini Dharma berikut ini: 

“Kondisi ini semakin meresahkan pihak manajemen, khususnya 
kami selaku Hupmas, dalam hal pencitraan atau image 
perusahaan. Belum lagi ini tidak sesuai dengan visi misi UP IV 
untuk menjadi kilang minyak berwawasan lingkungan. Bukannya 
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mencapai visi, malah menghancurkan image UP IV.” (Erafini 
Dharma, 4 September 2008). 

 

Menyadari besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh penilaian 

PROPER terhadap corporate image khususnya dihadapan publik eksternal 

maupun internal perusahaan, pihak UP IV Cilacap khususnya pada bidang 

K3LL yang berwenang dalam permasalahan lingkungan, telah 

mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi penilaian 

PROPER pada periode 2002-2003 tersebut. 

“Kami menyadari pentingnya hasil PROPER ini nantinya bagi 
perusahaan ini, khususnya dalam hal image perusahaan 
dihadapan publiknya. Sebab sebagai perusahaan, apalagi 
perusahaan dibidang migas seperti kami, tentu ingin dikatakan 
sebagai green company. Lah PROPER ini kami anggap sebagai 
sebuah media untuk membuktikan itu. Oleh karena itu, sebelumnya 
pihak K3LL telah melakukan persiapan guna penilaian ini. bahkan 
kami-pun telah mengumpulkan informasi mengenai kriteria 
penilaian dalam PROPER tersebut nantinya” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Persiapan pada periode pertama dari penilaian PROPER ini diakui 

menggunakan kriteria penilaian dalam ISO yang juga merupakan audit 

independen dimana pengolahan lingkungan adalah salah satu kriteria 

penilaiannya. Kinerja UP IV Cilacap yang selama ini cukup baik, UP IV 

Cilacap sejak tahun 2002 telah memperoleh menerapkan ISO 14001 dalam 

hal pengelolaan lingkungannya (M. Husni Banser dalam Radar Banyumas 

17 April 2004). Namun pada kenyataannya kriteria penilaian PROPER 

sungguh jauh berbeda dengan kriteria penilaian dalam ISO 14001. 

Minimnya informasi serta kematangan Kementerian Negara Lingkungan 

Hidup dalam menentukan kriteria penilaian dalam PROPER, 
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menyebabkan penilaian pada periode ini sempat menimbulkan banyak 

kritik dari peserta PROPER, salah satunya dari PT Pertamina UP IV 

Cilacap, yang merasa dirugikan dengan penilaian yang berakhir dengan 

PROPER Hitam ini. 

“Kriteria penilaian pada periode itu kurang diklasifikasikan 
secara jelas berdasarkan pada sektor usaha perusahaan yang 
akan dinilai. Semisal pada poin batas kapasitas penyimpanan 
minyak mentah tadi, perusahaan kami yang menggunakan minyak 
mentah sebagai bahan baku, disama ratakan dengan pabrik rokok 
atau kertas yang mungkin menggunakan minyak mentah dalam 
jumlah sangat kecil sekali” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Bagaimanapun juga situasi penilaian PROPER yang terjadi, 

peristiwa perolehan predikat Hitam bagi UP IV Cilacap, tetap dianggap 

sebagai krisis, khususnya krisis image. Karena bagaimanapun, perolehan 

PROPER Hitam sama artinya dengan UP IV Cilacap merupakan 

perusahaan yang paling membahayakan lingkungan, dan hal ini tentu saja 

tidak menguntungkan Pertamina sebagai perusahaan migas dan BUMN 

terbesar di Indonesia. Sebab ini artinya, Pertamina telah gagal 

menjalankan amanat Pemerintah Indonesia, sebagai perusahaan 

percontohan bagi seluruh perusahaan BUMN maupun Swasta di 

Indonesia. 

“Ya, ini krisis, krisis image. Sebab kita yang seharusnya menjadi 
perusahaan contoh bagi perusahaan lain, malah dicap Hitam 
dalam hal lingkungan. Ini sama artinya kami gagal membawa 
nama baik perusahaan pemerintahan, yaa, lebih buruknya nama 
baik Indonesia dimata bisnis internasional. Jujur, ini benar-
benar kondisi yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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Namun kondisi yang tidak terprediksi seperti ini, oleh Jon White 

dan Laura Mazur, justru dianggap sebagai hal yang sangat wajar. Mereka 

mengatakan bahwa krisis merupakan sebuah situasi yang tidak dapat 

diantisipasi, dan ketika pihak manajemen justru telah memiliki 

perencanaan yang detail dan matang mengenai tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan perusahaan dalam menghadapinya, maka justru kondisi 

seperti itu tidak lagi dapat disebut sebagai krisis, melainkan “hanya” 

sebuah permasalahan yang serius. Sebuah krisis dianggap oleh Jon White 

dan Laura Mazur senantiasa membawa unsur kejutan bagi sebuah 

perusahaan (White and Mazur, 1995: 210).. Unsur kejutan ini pula yang 

juga dirasakan PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap saat menghadapi 

krisis yang diakibatkan pemberian predikat PROPER Hitam oleh 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

Unsur kejutan serta besarnya pengaruh krisis tersebut, khususnya 

bagi corporate image UP IV Cilacap dimata publiknya, maka perlu 

diambil sebuah sikap dan tindakan guna menghentikan efek yang lebih 

besar berkaitan dengan permasalahan ini. Sebab jika tidak kinerja 

perusahaan akan terganggu, khususnya pada hubungan dengan masyarakat 

dan publik eksternal lainnya. Terlebih pada masa dimana tingkat 

kepedulian manusia akan kelestarian lingkungan hidup terus meningkat 

seperti saat ini. Karen Hanson menyatakan bahwa kebutuhan akan 

pengakuan publik dalam The “Green” Image bagi sebuah perusahaan, kini 

telah menjadi mutlak. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk 
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memperoleh pengakuan tersebut. Hal ini demi eksistensi dan dukungan 

publik terhadap perusahaannya, serta bertujuan untuk menjual produk 

mereka (Hanson, 2005: 335). 

Jon White dan Laura Mazur beranggapan bahwa predikat sebagai 

perusahaan hijau, amat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk 

memenangkan hati publiknya. Terlebih bagi perusahaan yang memiliki 

material yang berat dan berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai 

konsumen, seperti perusahaan minyak dan perusahaan kimia. Perusahaan-

perusahaan ini senatiasa menjadi perhatian publik, khususnya yang 

berkaitan dengan kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Sebab, 

disamping hubungan perusahaan ini dengan konsumen yang amat dekat, 

bahan-bahan produksi dan hasil produksinya, merupakan bahan yang 

apabila tidak ditangani dengan benar, justru dapat merusak lingkungan. 

Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak dalam bidang ‘rawan’ seperti 

ini, harus berusaha menancapkan image sebagai perusahaan hijau, demi 

mengikat hati konsumennya (White and Mazur, 1995: 245).  

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap  menyadari pentingnya 

image sebagai perusahaan hijau. Sebab selain dapat menarik hati 

konsumen, sekaligus dapat memperkuat posisi Pertamina di Indonesia, 

khususnya ketika saat ini PT Pertamina (Persero) telah memasuki pasar 

bebas migas. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Kepala Sie Media - 

Hupmas UP IV Cilacap, Kurdi Susanto berikut ini: 
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“Mulai tahun 2001, Indonesia telah resmi dibuka pasar bebas 
dalam bisnis migasnya. Ini semua diatur dalam UU Migas dan 
UU Anti Monopoli. Jadi sekarang Pertamina sudah bukan jadi 
satu-satunya pemegang pasar. Karena itu Mbak kita harus 
berubah. Nah salah satunya yang bisa dilakukan UP IV adalah 
menjadi kilang Hijau. Ini adalah sebuah tren, tapi memang 
sekarang hukumnya menjadi perusahaan hijau adalah “wajib” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Upaya dalam membangun image “Hijau” ini, ditunjukkan melalui 

beragam kegiatan dan pelaksanaan bina lingkungan yang selama ini 

dibangunnya. Namun image sebagai perusahaan hijau ini, menjadi 

tercoreng dengan perolehan predikat Hitam dalam PROPER. Oleh  

“Kami menyadari pentingnya hasil PROPER ini nantinya bagi 
perusahaan ini, khususnya dalam hal image perusahaan 
dihadapan publiknya. Sebab sebagai perusahaan, apalagi 
perusahaan dibidang migas seperti kami, tentu ingin dikatakan 
sebagai green company. Lah PROPER ini kami anggap sebagai 
sebuah media untuk membuktikan itu…. Perolehan Hitam dalam 
PROPER ini telah merusak citra UP IV dihadapan masyarakat 
dan publik eksternal perusahaan secara keseluruhan” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 

Sekali lagi Jon White dan laura Mazur mengungkap pentingnya 

peran paktisi public relations bagi perusahaan besar, termasuk perusahaan 

minyak sebesar PT Pertamina (Persero). Sebab banyak sekali hal yang 

dapat dilakukan praktisi PR, khususnya dalam menjalankan manajemen 

krisis yang efektif sehingga dapat meminimalisir bahaya dari krisis 

tersebut dikemudian hari. Mereka mengatakan bahwa, pada sebuah 

perusahaan yang besar, seperti perusahaan minyak dan penerbangan, 

mungkin melibatkan sederetan armada, dengan banyak jaringan 
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komunikasi, untuk para pengambil keputusan dan staff pelaksana, yang 

akan berperan untuk menangani krisis (White and Mazur, 1995: 211). 

Perusahaan ini, memang telah menyadari pentingnya kemampuan 

seorang PR dalam menghadapi terpaan isu. Sebisa mungkin isu yang 

dihadapi oleh perusahaan tidak berubah menjadi sebuah krisis. Namun 

apabila telah menjadi krisis, PR dituntut untuk mampu menghadapinya, 

melalui tindakan manajemen krisis. Peran public relations dalam tahapan 

manajemen krisis hanya seputar aspek komunikasi, yakni komunikasi 

krisis. Namun ini adalah salah satu kunci penting, khususnya dalam 

menjaga image perusahaan di mata publik, yang akan goyah pada saat 

perusahaan tersebut mengalami krisis. Kemampuan ini adalah kemampuan 

yang wajib dimiliki oleh PR perusahaan manapun, terlebih pada 

perusahaan sebesar PT Pertamina (Persero). 

“Hmm, begini.. Crisis management adalah sebuah pengetahuan 
dan kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap PR. Karena 
sekecil apapun perusahaan, pasti juga akan mengalami apa yang 
dinamakan sebuah krisis. Apalagi pada perusahaan sebesar 
Pertamina ini” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
 

Menyadari pentingnya pelasanaan manajemen krisis secepatnya 

dalam kasus PROPER Hitam ini, maka Hupmas segera menjalankan 

tugasnya dalam bidang komunikasi krisis. Hal ini bertujuan agar krisis 

tidak berkembang menjadi semakin besar dan menghancurkan citra 

perusahaan, yakni PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, yang selama ini 

telah berusaha dibangun. 
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III.3. Manajemen Krisis PROPER Hitam oleh Hupmas PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap  

Ketika mengamati struktur manajemen yang ada, terlihat betapa 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap amat menghargai posisi dan peran 

public relations atau Hupmas dalam jajaran manajemennya. Sebab pada 

struktur organisasi UP IV Cilacap (lihat Bagan II.2. hal. II-26), terlihat 

bahwa posisi Hupmas telah diletakkan sebagai bagian jajaran manajemen 

perusahaan atau berada langsung dibawah pimpinan perusahaan. Sehingga 

Hupmas memiliki akses untuk bersinggungan langsung dengan pimpinan 

organisasi. Hal ini tentu saja akan sangat membantu efektifitas kinerja 

Hupmas dalam jajaran manajemen PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

sehari-hari, tarlebih-lebih dalam pelaksanaan manajemen krisis.  

“Meskipun secara struktural, kami (bidang Hupmas) berada 
dibawah Manajer umum, namun segala komunikasi yang kami 
lakukan dengan GM, seringkali bersifat langsung dan tidak 
melalui perantara seperti antara GM dengan bidang lain. Hal 
ini dikarenakan tingkat kepentingan dalam kecepatan informasi 
dan penyelesaian permasalahan yang harus segera 
diselesaikan” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Posisi Hupmas yang berada sebagai bagian top management 

seperti ini, membawa kemudahan bagi Hupmas dalam pelaksanaan 

manajemen krisis. Melalui posisinya itu, Hupmas selalu dapat berperan 

maksimal, khususnya dalam hal aspek komunikasi dengan publik 

perusahaan baik publik internal dan eksternal perusahaan. Posisi Hupmas 

dalam Struktur Organisasi UP IV Cilacap tersebut, sekaligus memberi 

pengertian bahwa PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap telah 
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memandang pentingnya peran Hupmas bagi perusahaan. Kondisi ini sesuai 

pandangan F. Rachmadi bahwa pada prisipnya fungsi public relations itu 

merupakan fungsi top-management. Oleh karena itu kehadirannya dalam 

organisasi lembaga atau perusahaan selayaknya berada langsung dibawah 

atau di dalam lingkup fungsi pimpinan utama (top management). Dengan 

posisi demikian, bagian public relations diharapkan dapat mudah 

menjalankan tugasnya, yang menuntut pengetahuan yang luas tentang 

seluk beluk keadaan organisasi serta kebijakan lembaga atau 

perusahaannya, sehingga ia mampu bertindak cepat memberikan informasi 

yang up-to-date kepada publik (Rachmadi, 1994: 142-143). 

Dalam situasi menghadapi perolehan predikat PROPER Hitam 

oleh Kementrian Negara Lingkungan Hidup pada bulan April 2004 lalu, 

Hupmas telah berupaya membentuk strategi komunikasi dalam 

menjalankan manajemen krisis. Pelaksanaan manajemen krisis harus 

dilaksanakan dengan cepat dan efektif, sebab manajemen krisis ini 

berperan besar pada citra perusahaan nantinya, terlebih pada permasalahan 

seperti PROPER Hitam yang jelas-jelas dapat mengganggu citra 

perusahaan seperti ini.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, tidak 

ditemukan fakta tersurat bahwa Hupmas Pertamina UP IV Cilacap 

melakukan manajemen krisis berdasarkan tahapan-tahapan umum seperti 

issue management, planning-prevention, the crises, dan post crises. 

Mereka lebih berdasar intuisi dan gerak cepat. Namun segala yang 
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dilakukan terkoordinir, dan kurang lebih sama dengan tahapan-tahapan 

manajemen krisis pada umumnya tersebut.  

“Oh tidak, Mbak. Kami lebih memilih menggunakan langkah-
langkah yang sudah teruji secara pengalaman, dibandingkan 
dengan teori. Sebab belum tentu antara teori dengan kondisi 
pengaplikasiannya bisa benar-benar sama. Jadi lebih tepat 
apabila kita bergerak secara tepat dan cepat sesuai dengan 
kondisi yang ada. Sebab setiap krisis, pasti dibutuhkan 
penanganan yang berbeda. Yang penting tetap dengan 
perencanaan yang matang dan koordinir yang tepat, terutama 
pada ketiga komunikator perusahaan tersebut, yakni GM, 
Manajer Umum, dan Kabag Hupmas” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Menanggapi temuan data bahwa perusahaan ini lebih memilih 

melakukan strategi berdasarkan situasi dan kondisi krisis yang dihadapi, 

peneliti memiliki dua pandangan terhadapnya. Pandangan yang pertama 

adalah Hupmas terkesan kurang matang dalam hal strategi PR-nya, 

khususnya dalam hal ini manajemen krisis. Scott M. Cutlip, Allen H. 

Center, dan Glen M. Broom menyebutkan bahwa membangun sebuah 

strategi adalah salah satu poin penting dalam guidelines for preparing 

public relations crisis yang ditulis dalam buku mereka Effective Public 

Relations (8th

Namun beberapa ahli juga beranggapan bahwa dalam menghadapi 

krisis, tidak dimiliki sebuah panduan baku. Sebab setiap krisis, memiliki 

sifat dan penanganan yang berbeda pula. Dennis L. Wilcox dan Glen T. 

Cameron berpedapat bahwa sesungguhnya, perancang manajemen konflik 

tertangguh sekalipun, tidak akan memiliki perencanaan yang sesuai pada 

 edition) (Cutlip, Center, and Broom, 2000: 328) 
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krisis tertentu (Wilcox, 2006: 257-258). Seakan melengkapi pernyataan 

tersebut, Jon White dan Laura Mazur dalam buku mereka Strategic 

Communications Management: Making Public Relations Work Strategic 

Communications Management: Making Public Relations Work, 

menyatakan bahwa : 

“Crisis management is not just about having a manual for 
action, but about having enough forehought to face the 
unexpectes with fast but effective responses. In fact, having a 
rigid manual could be a dead hand” (White and Mazur, 1995: 
206).  

(Manajemen krisis tidak sekedar memiliki petunjuk manual, 
tetapi juga memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan 
sesuatu yang tidak terduga tersebut (krisis) dengan cepat dan 
respon yang efektif. Pada kenyataannya, memiliki sebuah 
petunjuk yang kaku, justru akan membuat mati kutu) 

 

Jika dianalisis berdasarkan pernyataan Dennis L. Wilcox dan Glen 

T. Cameron dan penambahan dari Jon White dan Laura Mazur diatas, 

sikap yang dilakukan Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

dapat dibenarkan. Sebab mereka menyesuaikan strategi penanganan krisis 

berdasarkan sifat dan jenis krisis yang dihadapinya saat itu. Hal ini 

menjadikan Hupmas lebih leluasa menentukan langkah dan merespon 

segala perubahan yang terjadi dalam perusahaan saat krisis tersebut 

berlangsung. Namun pelaksanaan manajemen krisis, tetap harus memiliki 

panduan atau guidelines dalam penerapannya. Seperti yang ditambahkan 

Jon White dan Laura Mazur bahwa ada petunjuk singkat terakhir dalam 

manajemen krisis, yakni menentukan siapa yang dapat berbicara dengan 

media, apa yang perlu untuk dijelaskan, siapa yang akan berbicara atas 
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nama perusahaan berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dan 

seterusnya (White and Mazur, 1995: 206). 

Penambahan dari Jon White dan Laura Mazur diatas, seakan 

membenarkan langkah yang diambil oleh Hupmas PT Pertamina (Persero) 

UP IV Cilacap dalam menjalankan manajemen krisis, khususnya pada 

permasalahan PROPER Hitam ini. Sebab meskipun tidak memiliki strategi 

manual yang terstruktur, namun dalam manajemen krisis yang 

dijalankannya memiliki semua unsur guidelines yang disebutkan Jon 

White dan Laura Mazur tadi. Sebenarnya, manajemen krisis yang 

dilakukan Hupmas Pertamina UP IV dalam permasalahan PROPER Hitam 

ini sebenarnya masih dapat digolongkan kedalam beberapa tahapan. Hanya 

saja, fase-fase manajemen krisis ini, tidak melakukannya secara tertulis. 

“Kalau mungkin bisa dibagi, ya tahapannnya Cuma before the 
crisis jadi sebelum krisis muncul. Trus during the crisis, saat 
krisis muncul, ya terus after crisis,setelah krisis berakhir. Simple, 
tapi mudah diaplikasikan khan Mbak” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kurdi Susanto tersebut, 

maka untuk mempermudah pemahaman mengenai kinerja Hupmas UP IV 

Cilacap dalam menjalankan manajemen krisis berkaitan dengan perolehan 

PROPER Hitam pada periode 2002-2003 yang diumumkan pada Tanggal 

14 April 2004 ini, langkah yang diambil oleh Hupmas UP IV Cilacap akan 

digolongkan berdasar tahapan-tahapan atau fase-fase dalam manajemen 

krisis, yakni: before the crisis, during the crisis, dan after the crisis. 
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Tahapan issue management tidak dimasukkan karena, Hupmas UP 

IV Cilacap tidak sempat menjalankannya dalam pelaksanaan manajemen 

krisis PROPER Hitam tersebut. Memang seharusnya apabila sebuah isu 

dapat diatasi dengan tepat, maka munculnya sebuah krisis dapat dicegah. 

Namun, pada pelaksanaan manajemen krisis PROPER Hitam ini, 

keberadaan isu atau sinyal tadi tidak dapat dilakukan tindakan issue 

management. Sebab isu atau sinyal akan pengumuman hasil PROPER 

dimana UP IV Cilacap memperoleh predikat Hitam ini, tidak dapat 

diganggu gugat pelaksanaannya. Semua telah ditentukan oleh Kementerian 

Negara Lingkungan Hidup. Sehingga pada manajemen krisis PROPER 

Hitam ini, Hupmas hanya mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, 

baik dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan, serta membentuk 

rencana guna menghadapi datangnya krisis tersebut atau dengan kata lain 

melaksanakan tahapan before the crisis. 

“Jadi kurang lebih hanya 2 hari dari hari H. Ya, informasi ini 
terbilang mepet untuk persiapan, sebab sudah pasti akan timbul 
permasalahan bagi UP IV khususnya setelah pengumuman hasil 
PROPER yang sebenarnya nanti. Dan kami tidak bisa berbuat 
apa-apa selain melakukan persiapan sebelum krisis itu benar-
benar terjadi” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

III.3.1. Before the crisis 

Tahapan Before the crisis adalah tahapan-tahapan kegiatan dan 

peran Hupmas UP IV Cilacap yang dilaksanakan sebelum krisis PROPER 

Hitam dimulai. Masa-masa krisis PROPER Hitam dimulai sejak 

pengumuman hasil PROPER 2002-2003 oleh KNLH pada tanggal 14 
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April 2004. Tahapan-tahapan bagian dari peran Hupmas UP IV Cilacap 

dalam Manajemen Krisis PROPER Hitam yang dilakukan sebelum 

pengumuman tersebut, digolongkan menjadi tahapan before the crisis. 

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Hupmas PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap pada tahapan before the crisis.  

 

III.3.1.1. Hupmas Sebagai Early Warning System 

Dalam pengertian operatif, Public Relations membantu 

manajemen untuk mengetahui dan menanggapi pendapat publiknya, 

bertindak sebagai suatu sistem tanda bahaya (early warning system) 

untuk membantu manajemen berjaga-jaga dalam menghadapi berbagai 

kemungkinan terburuk, serta menggunakan penelitian serta teknik-

teknik komunikasi yang efektif dan persuasif untuk mencapai itu semua 

(Rachmadi 1994: 44). 

Begitu pula dalam pelaksanaan manajemen krisis, peran Public 

Relations dalam hal early warning system dapat dikatakan sebagai 

sebuah unsur penting bagi kesuksesan perusahaan dalam menghadapi 

krisis. Melalui peran PR ini, sebuah perusahaan dapat dengan cepat 

mengetahui sumber dan waktu datangnya bahaya (sinyal krisis). Peran 

inilah yang pertama kali dijalankan oleh Hupmas PT Pertamina UP IV 

Cilacap dalam permasalahan PROPER Hitam ini. Hupmas adalah orang 

pertama yang memperoleh sinyal bahwa hasil PROPER periode 2002-

2003 akan diumumkan pada 14 April 2004 dalam sebuah press release 
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yang diadakan di Jakarta. Dalam acara yang digelar 2 hari (dari hari 

perolehan informasi atau sinyal) tersebut, Pertamina UP IV 

memperoleh predikat Hitam.  

“…..pihak Hupmas-lah yang terlebih dahulu memperoleh 
kabar ini. kebetulan saat itu saya masih menjabat sebagai 
Kasie Media, pihak KNLH (Kementrian Negara Lingkungan 
Hidup) memberikan hasil tersebut 2 hari sebelum konferensi 
pers untuk pengumuman PROPER tersebut digelar” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
Sebuah hasil yang nantinya akan membawa pengaruh besar 

pada citra UP IV Cilacap dan PT Pertamina (Persero) secara 

keseluruhan ini, perlu untuk segera dilakukan tindakan antisipasi dari 

perusahaan, agar permasalahan ini tidak berkembang menjadi lebih 

besar. Untuk itu, sinyal yang diperoleh oleh Kepala Sie Media, 

disampaikan kepada Kepala Bagian Hupmas, baru setelah itu 

disampaikan langsung kepada General Manager PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap. Pada langkah awal ini Hupmas 

menyampaikan sinyal krisis yang diperolehnya, serta mendorong top 

management agar segera mengambil tindakan. 

“Tak lupa setelah memperoleh informasi, Kepala Hupmas 
yaitu Pak Husni Banser, segera memberitahukan mengenai 
hal ini langsung kepada GM (General Manager) UP IV. 
Sehingga GM dapat segera mengambil keputusan dan 
memerintahkan bidang-bidang yang terkait dengan 
permasalahan yang ada untuk segera menyelesaikan sumber 
permasalahan tersebut” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 
Pada pertemuan antara General Manager dan Kepala Hupmas 

ini, dibicarakan mengenai langkah yang diambil oleh perusahaan dan 

pemberian ijin kepada Hupmas segera membentuk perencanaan 
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manajemen krisis serta menentukan komunikasi krisis yang akan 

diambil perusahaan. 

“Pada kasus PROPER ini, GM segera memerintahkan Kepala 
Bidang K3LL untuk mengadakan evaluasi mengenai kritikan 
yang disampaikan oleh penguji PROPER tersebut. Apakah hal 
tersebut benar atau tidak. Jika benar, segera diadakan 
perbaikan, jika tidak, segera dikumpulkan data mengenai 
kondisi yang sebenarnya terjadi” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Setelah berperan sebagai early warning system tersebut, 

Hupmas juga memiliki tahapan-tahapan lain yang juga termasuk 

kedalam before the crisis ini. Langkah-langkah yang dilakukan Hupmas 

UP IV Cilacap pada masa before the crisis tersebut, dapat digolongkan 

menjadi tahap persiapan dan perencanaan.  

 

III.3.1.2. Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan ini adalah bagian dari tahapan manajemen 

krisis yang dilakukan oleh Hupmas UP IV Cilacap dalam menghadapi 

krisis PROPER Hitam di tahun 2004 tersebut. Setelah tadi Hupmas 

berperan menjalankan early warning system dimana Hupmas harus 

selalu bersikap waspada, kini saatnya Hupmas harus bertindak setelah 

signal tentang ancama krisis tersebut diperoleh. Tindakan yang menjadi 

bagian dari tahap persiapan ini adalah membentuk TPC dan 

pengumpulan data serta evaluasi internal perusahaan. Bagian ini 

penting guna mendukung kesiapan Hupmas saat krisis benar-benar 

terjadi. Seperti yang diungkapkan Kurdi Susanto berikut ini: 
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“Iya benar. Kasarannya kita melakukan persiapan sebelum 
krisis nanti benar-benar terjadi, ya saat diumumkan itu. 
Sekarang khan masih belum diumumkan. Sebelum perang, 
armada pasti harus adakan persiapan. Ya itu juga yang 
pertama dilakukan Hupmas Mbak, biar siap tempur” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 

Tahap persiapan ini terdiri atas beberapa langkah yang 

dilakukan Hupmas UP IV Cilacap kala itu, sebagai persiapan 

sebelum krisis benar-benar terjadi. Saat itu Hupmas UP IV Cilacap 

melakukan beberapa langkah seperti membentuk TPC (Tim 

Penanggulangan Crisis) dan pengumpulan data internal dan 

eksternal perusahaan. 

 

III.3.1.2.1. Membentuk TPC (Tim Penanggulangan Crisis) 

Kondisi perolehan sinyal yang sangat sempit (hanya 2 hari 

dari waktu pengumuman hasil PROPER), memaksa Hupmas 

Pertamina UP IV Cilacap untuk bekerja cepat dan seefisien 

mungkin. Demi mencapai kinerja yang maksimal inilah, Kepala 

Hupmas membagi anggotanya berdasar pada kemampuan atau 

bidang yang ditanganinya sehari-hari. 

“Oleh karena itulah kami membagi tugas untuk masing-
masing anggota hupmas sesuai dengan bidang mereka, 
terlebih menghadapi perolehan sinyal yang sangat mepet 
sekali ini” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 
Setelah memperoleh sinyal dan melaporkan kepada 

General Manager, Kepala Hupmas segera melakukan identifikasi 

permasalahan (sinyal tersebut), dimulai dengan membentuk sebuah 
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tim khusus. Tim khusus ini dinamakan dengan Tim Penanggulangan 

Crisis (TPC). Anggota TPC adalah anggota Hupmas yang 

berkompeten dalam permasalahan yang dihadapi.  

“Dalam proses pengidentifikasian signal itu, Kepala 
Hupmas akan membagi-bagi tugas sesuai bidang dan 
keahlian anggota tim Hupmas sendiri. Kami menyebutnya 
sebagai TPC atau Tim Penanggulangan Crisis. TPC itu 
terdiri atas orang-orang yang kompeten dengan bidang 
yang akan dibidik saat penanganan krisis itu.” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
 

Saat menghadapi krisis PROPER Hitam tersebut, anggota 

Hupmas yang termasuk dalam TPC adalah mereka yang termasuk 

dalam struktur utama Hupmas kecuali Asisten Administrasi, Data 

Strategis dan Anggaran. 

“Yaa.. soalnya kurang kompeten memang.. Jadi, Kabag, 
Kasie Media dan Hubungan, Penatar Hubungan dalam 
dan luar, terus reportase. Waktu itu yang audio visual, 
vacant. Kosong” (Kurdi Susanto, 2 September 2008) 

 
Anggota TPC seringkali berbeda pada setiap krisis yang 

dihadapi. Hal ini disesuaikan pada krisis yang dihadapi dan 

keberadaan dari anggota Hupmas itu sendiri. Sebab seringkali ada 

beberapa posisi dari Hupmas yang vacant atau kosong. Seperti pada 

saat krisis PROPER Hitam terjadi, yakni posisi audio visual sedang 

vacant. 

Guna melihat posisi anggota-anggota Hupmas yang 

tergabung sebagai anggota TPC pada saat manajemen krisis 
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PROPER Hitam, berikut adalah gambaran struktur organisasi 

Hupmas UP IV Cilacap berdasarkan keikutsertaannya dalam TPC: 

Bagan III.1. Struktur Bagian Hupmas 
PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

 
 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap dan 
Kurdi Susanto, 2 September 2008 

 
Keterangan: 

 :  anggota Tim Penanggulangan Crisis (TPC) 

 : anggota Hupmas yang tidak termasuk dalam TPC 

 

Setelah terbentuk TPC, kemudian TPC tersebut diberikan 

tugas berdasarkan pada kemampuan anggotanya. Dipimpin oleh 

Kepala Bagian, tugas pertama adalah menjadi pengumpul data. 

Dalam menjalankan tugas ini, pertama kali, anggota TPC tersebut 

dibagi lagi menjadi 3 tim, yakni 2 tim pengumpul data, yakni 

pengumpulan data internal dan eksternal, dan 1 tim media. 

Kepala Bagian 
HUPMAS 

(selaku ketua 
TPC)

Kasie Hub.

PNT. Hub. 
Dalam

PNT. Hub. 
Luar

Ass. ADM, 
Data Strategis 
dan Anggaran

Kasie Media

Reporter
PNT. Audio 

Visual
(Vacant)
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1. Tim Pengumpul Data Internal 

Tim pertama ini terdiri atas Kasie Hubungan dan Penatar 

Reporter. Mereka bertugas mengumpulkan data dari dalam 

perusahaan yakni pada lokasi kilang yang dianggap membahayakan 

lingkungan oleh tim penguji PROPER. Pada tim pertama ini, 

nantinya akan sekaligus diadakan evaluasi internal bersama Bidang 

Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) 

UP IV Cilacap. 

2. Tim Pengumpul Data Eksternal 

Sedangkan tim yang kedua, yang terdiri atas Kabag Hupmas, 

Kasie Media, dan Penatar Hubungan Luar bertugas untuk mencari 

informasi kebenaran sinyal yang diperoleh, langsung dari Kantor 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 

3. Tim Media 

Didalam kedua tim pengumpul data itu, tim media yang 

terdiri atas Kasie Media dan Penatar Reporter, juga turut andil 

dalam pelaksanaan pengumpulan data itu, dengan komposisi Kasie 

Media ikut mencari data eksternal, dan penatar reportase bergabung 

bersama tim data internal. Hal ini dengan harapan mereka 

mengetahui kondisi secara langsung dilapangan. Sebab mereka-lah 

yang nantinya bertugas untuk mempersiapkan rencana strategi 

komunikasi dengan media, sebab seperti yang telah diketahui bahwa 

permasalahan PROPER ini akan diumumkan lewat media massa, 
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dan apabila Pertamina UP IV benar-benar memperoleh predikat 

Hitam, maka media massa akan memberitakan secara besar-besaran.  

“Oleh karena itulah kami melibatkan sie media dalam 
penyelidikan ini guna mengetahui secara langsung dan 
lengkap data yang ada di lapangan. Karena merekalah 
yang nantinya akan menjalankan tugas berat, khususnya 
yang berhadapan dengan media” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Perencanaan strategi komunikasi dengan media ini 

bertujuan agar memberikan guidence agar informasi yang 

disampaikan oleh media kepada publik, tidak melenceng dari 

kondisi yang sebenarnya. Sebab, Hupmas menyadari bahwa peran 

media dalam sebuah krisis amat besar, dan apabila tidak ditangani 

dengan tepat, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin apabila krisis 

yang ditangani akan menjadi lebih besar dengan campur tangan 

media. 

 “Media seringkali menjadi sumber dimana permasalahan 
kecil dapat berubah menjadi sebuah krisis bagi 
perusahaan. Kadang ketika sumber masalahnya sudah 
teratasi, dan telah ditemukan win-win solution dengan 
masyarakat yang terkena dampak, jika itu permasalahan 
yang melibatkan masyarakat lokal misalnya, media justru 
membesar-besarkan masalah yang seharusnya sudah 
selesai menjadi lebih besar dan lebih memanas” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 
 

III.3.1.2.2. Pengumpulan Data 

Langkah kedua yang dilakukan oleh TPC dalam tahap 

persiapan ini, adalah menjalankan tugas pertama tadi yakni 

pengumpulan data yang dilakukan oleh masing-masing tim sesuai 
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dengan jobdesk masing-masing. Data-data ini nantinya sebagai 

bahan evaluasi internal Hupmas. 

1. Tim Pengumpul Data Internal 

Pada tim pengumpul data internal, bersama bidang K3LL 

yang memiliki wewenang tentang permasalahan tersebut. Tim 

pertama ini melakukan penelusuran permasalahan pada kilang yang 

dianggap telah terjadi kebocoran atau mengeluarkan asap. 

Penelusuran permasalahan tersebut dilakukan dengan mencari 

penjelasan dan bukti-bukti sesuai dengan 5W+1H dari 

permasalahan tersebut. Seperti dimana terjadinya, kapan terjadinya 

kebocoran tersebut, apa saja yang terkontaminasi oleh kebocoran 

tersebut, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, dan siapa yang 

bertanggung jawab. 

“Identifikasi permasalahan di lokasi yang ditunjuk oleh 
PROPER tersebut untuk mencari: yang pertama kejelasan 
mengenai permasalahan tersebut, apakah benar ada 
sebuah kebocoran atau tidak. Kemudian kedua, 
menentukan sejauh mana dampak yang ditimbulkan” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 
Saat menjalankan proses evaluasi ini, pihak Hupmas 

mengajak DKLH (Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup) 

Kabupaten Cilacap. Hal ini bertujuan sebagai perwakilan dari luar 

perusahaan, untuk turut membuktikan situasi sebenarnya dalam 

kilang tersebut. 

“DLKH dalam hal ini diajak sebagai perwakilan dari luar 
perusahaan untuk turut membuktikan situasi sebenarnya 
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dalam kilang tersebut” (Kurdi Susanto, 2 September 
2008). 

 
Tindakan ini, cukup tepat mengingat pada saat sebuah 

perusahaan diragukan kualitas dalam menjaga lingkungan, dengan 

mengajak sebuah instansi terpercaya dalam bidang lingkungan 

untuk melakukan evaluasi lapangan secara bersama-sama, dapat 

menjadi sebuah alibi dan kunci data yang kuat bagi perusahaan. 

“Pada saat dilakukan peninjauan di lapangan, lubang itu 
telah diperbaiki dan sudah tidak ada bahaya atau 
ancaman bagi lingkungan seperti yang dituduhkan. DLKH 
menjadi saksi atas itu” (Kurdi Susanto, 2 September 
2008). 

 
Data ini kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan 

bagi kebijakan yang akan diambil perusahaan nantinya. 

“Setelah itu dilakukan analisis permasalahan pada lokasi 
dari dalam UP IV. Kemudian data-data tersebut 
dikumpulan untuk menjadi sumber informasi Hupmas. 
Nantinya informasi ini berguna untuk melakukan 
penentuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan 
ini” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 
 

2. Tim Pengumpul Data Eksternal 

Pada saat yang bersamaan, tim eksternal atau tim kedua, 

segera menuju ke Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

(KNLH) di Jakarta. Dalam kunjungan ini, Kabag Hupmas, Kasie 

Media, dan Penatar Hubungan Luar menggali informasi yang 

berkaitan dengan sinyal yang diterimanya, bahwa (1) pengumuman 

PROPER akan dilaksanakan esok lusa (tanggal 14 April 2004), dan 

(2) Pertamina UP IV memperoleh predikat Hitam. 
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“Sedangkan dari hasil penyelidikan eksternal di kantor 
KNLH, diperoleh fakta bahwa informasi itu memang 
benar. UP IV dapat Hitam dan akan diumumkan pada 14 
April 2004 lewat konferensi pers” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 
Setelah dilakukan pengumpulan data tersebut, diperoleh 

fakta bahwa informasi yang diterima itu benar, dan juga sebuah 

fakta mengenai faktor terbesar dari jatuhnya nilai Pertamina UP IV 

Cilacap dalam audit PROPER adalah pada besarnya jumlah jumlah 

minyak mentah yang disimpan oleh UP IV. Jumlah tersebut 

dianggap melebihi standart yang ditentukan oleh tim penilai 

PROPER.  

“Faktor terbesar dari jatuhnya nilai kami adalah 
besarnya jumlah minyak mentah yang disimpan oleh UP 
IV. Jumlah tersebut dianggap melebihi standart yang 
ditentukan oleh tim penilai PROPER” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 
 

 
3. Tim Media 

Sedangkan tim media, seperti yang disebutkan 

sebelumnya, pada tahapan before the crises ini melakukan tahapan 

persiapan dan analisis mengenai kemungkinan arus informasi dan 

upaya dalam menjawab segala pemberitaan media terhadap kasus 

PROPER Hitam ini. Hal ini sesuai dengan work assignment dalam 

media relations and placement seorang PR yang diungkapkan oleh 

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. Broom dalam 

Effective Public Relations (8th Edition) berikut ini: 
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“Contacting news media, magazines, Sunday supplements, 
freelance writers, and trade publications with the intent of 
getting them to publish or broadcast news and features 
about or originated by an organization. Responding to 
media requests for information, verification of stories, and 
access to authoritative sources” (Cutlip, 2000: 36). 

 
 

Dalam work assignment dalam media relations and 

placement tersebut, seorang PR memiliki tugas untuk menghubungi 

koran, majalah, berita mingguan, penulis lepas, dan para publikator 

lainnya secara intent untuk membuat mereka mempublikasikan atau 

menyiarkan berita dan cerita yang sesungguhnya tentang sebuah 

perusahaan. Merespon permintaan media akan informasi, verifikasi 

cerita, dan akses untuk memperoleh sumber yang terpercaya. Unsur 

media  inilah yang kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi 

Hupmas UP IV Cilacap dalam persiapan mengghadapi krisis yang 

akan dimulai 14 April 2004 nantinya.  

 

III.3.1.3. Perencanaan (Planning) 

Setelah melaksanakan early warning system dan persiapan 

pada tahapan Before The Crisis ini, Hupmas dipimpin oleh Kepala 

Bagian Hupmas, mengadakan rapat untuk melakukan tahap 

perencanaan yang lebih matang menghadapi pengumuman hasil 

PROPER 2002-2003 pada tanggal 14 April 2004. Persiapan ini 

khususnya mengenai data dan saran-saran alternatif kebijakan yang 

akan disampaikan kepada pimpinan perusahaan, yang dalam hal ini 
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adalah General Manager, untuk menentukan strategi dan kebijakan 

sikap PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap pasca pengumuman 

predikat Hitam bagi Pertamina UP IV Cilacap untuk pertama kalinya 

tersebut. 

Pada rapat tersebut, dibahas mengenai analisis posisi 

perusahaan dalam permasalahan ini, alternatif kebijakan atau strategi 

crisis communication, menentukan tanggung jawab atau komunikator 

sebagai perwakilan perusahaan dan pesan yang akan disampaikan oleh 

komunikator kepada publik perusahaan. 

 

III.3.1.3.1. Evaluasi Internal Perusahaan 

Setelah diperoleh informasi yang lengkap, baik dari dalam 

dan luar perusahaan, kemudian permasalahan yang dibahas pertama 

kali pada rapat yang dilakukan Hupmas Pertamina UP IV Cilacap 

adalah menganalisis hasil temuan data yang sebelumnya telah 

dilakukan tersebut. Analisis data dilakukan dengan SWOT analysis. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui letak posisi perusahaan 

terhadap sebuah persoalan, seperti halnya saat berhadapan dengan 

krisis. 

“Yang namanya berperang, harus tau medannya. Lah 
tujuan kami melakukan SWOT ya untuk itu. agar kami tau 
posisi kami, dan akhirnya kami bisa membuat sebuah 
perencanaan yang matang untuk berperang nanti Mbak” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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Hasil kesimpulan dari SWOT analysis yang dilakukan oleh 

Hupmas UP IV Cilacap dalam menghadapi krisis PROPER Hitam 

ini adalah sebagai berikut: 
 

Tabel III.1. SWOT Analysis UP IV Cilacap 
dalam PROPER Hitam 

 

 

SWOT  Analysis  

Strength - Hasil analisis internal bersama K3LL dan 

DLKH tidak ditemukan kebocoran maupun 

indikasi perusakan lingkungan seperti yang 

dinyatakan dalam PROPER oleh KNLH 

- Kuatnya citra positif UP IV terhadap 

stakeholder, khususnya masyarakat sekitar 

kilang dan Pemerintah Daerah Cilacap. 

- Penilaian PROPER periode pertama ini 

memiliki banyak kelemahan dalam kriteria 

penilaian. 

Weaknesses - Hasil penilaian yang akan diumumkan adalah 

predikat Hitam, dan akan resmi diumumkan 

melalui media massa secara nasional. 

- Hasil UP IV adalah yang terburuk diantara 

Kilang (Unit Pengolahan) Pertamina lainnya. 

Opportinities - Akan diadakan penilaian PROPER pada 

periode selanjutnya, 2003-2004. 

Threat - Membuktikan kepedulian UP IV terhadap 

lingkungan melalui perbaikan peringkat pada 

periode penilaian PROPER selanjutnya. 
 

Sumber: Kurdi Susanto, 2 September 2008 
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III.3.1.3.2. Menentukan Crisis Communication  

Selanjutnya, pada tahapan ini ditentukan bagaimana sikap 

dan komunikasi yang diambil oleh perusahaan pada saat krisis telah 

terjadi, berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan. 

Sebelum menentukan crisis communication yang tepat, Hupmas 

menganalisis berdasarkan 3 C options, yakni change, cristalizer, dan  

conserve. 3 C options ini merupakan pedoman pilihan sikap dalam 

menghadapi krisis yang dimiliki Hupmas Pertamina UP IV pribadi. 

Berikut merupakan penjelasan Kurdi Santoso mengenai 3 C options: 

Tabel III.2. 3-C Options dalam Crisis Communications 

Oleh Hupmas PR Pertamina (Pesero) UP IV Cilacap 
 

1.  Change PR bersikap adaptif terhadap opini publik 

yang muncul, sehingga PR berupaya bersikap 

netral dengan mengeluarkan fakta atau data 

yang kongkrit. 

2. Crystalizer PR bersikap membekukan isu atau 

permasalahan yang ada saat ini, dengan 

berusaha menutup kasus ini. Namun cara ini 

kurang dirasa efektif bagi Hupmas Pertamina 

UP IV, sebab isu menjadi kekal dan apabila 

sesuatu permasalahan diawetkan dan tidak 

segera diselesaikan seperti ini, maka dapat 

meledak sewaktu-waktu. 
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3. Conserve 

atau 

Conservative 

PR atas nama perusahaan bersikap waspada 

pada segala isu maupun opini publik. Dalam 

artian PR atas nama perusahaan bersikap 

antipati pada segala kritikan dan opini dari 

publik, sehingga dapat juga dikatakan PR 

bersikap kolot atau kaku, serta merasa tidak 

ada yang harus diperbaiki dalam 

perusahaannya 

 

Sumber : Kurdi Susanto, 2 September 2008 

 

Setelah menganalisis situasi, akhirnya diputuskan bahwa 

Hupmas atas nama PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, akan 

melakukan perubahan atau perbaikan, atau dengan kata lain memilih 

change. Pemilihan change dalam hal ini, dilakukan atas beragam 

alasan, seperti yang diungkapkan Kurdi Susanto, S.sos berikut ini: 

“Pada saat itu, kami memilih menggunakan C yang 
pertama. Karena kami merasa change merupakan sikap 
yang tepat dalam hal ini. Selain karena PROPER Hitam 
berarti sebuah kritik bagi kinerja lingkungan perusahaan 
kami, maka kami merasa publik akan lebih menerima 
apabila UP IV menanggapi kritik tersebut dengan 
melakukan perbaikan. Dan selain itu, dalam menghadapi 
pemberitaan media nanti, Kami akan memberikan 
kumpulan data dan kondisi berdasarkan pada fakta yang 
telah dikumpulkan Hupmas sebelumnya” (Kurdi Susanto, 
2 September 2008). 
 

Pada krisis akibat perolehan predikat hitam dalam 

PROPER ini, Hupmas bersama dengan pimpinan manajemen 
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perusahaan, khususnya General Manager dan Manajer Umum, 

menyadari bahwa: 

“Ada dua hal yang paling penting dalam menjalankan 
manajemen krisis. Yaitu perbaikan dari dalam UP IV 
sendiri, kemudian bagaimana cara pihak manajemen 
untuk melakukan komunikasi saat krisis itu. Itu sudah 
menjadi satu paket yang tidak boleh dipisahkan” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 

Sehingga change adalah sikap yang paling bijak dalam 

menghadapi krisis yang berkaitan dengan image perusahaan ini. 

Melalui perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara 

menyeluruh, dan pelaksanaan komunikasi dengan penyampaian fakta 

secara terbuka dengan masyarakat, diharapkan dapat merubah sikap 

publik terhadap perusahaan. Dalam basic transfer process yang 

diungkapkan oleh Kurdi Susanto, Hupmas ingin mengarahkan publik 

yang semula memperoleh informasi dari media, kemungkinan akan 

memberikan penilaian yang buruk atas kinerja dan bina lingkungan 

UP IV, diharapkan melalui crisis communication yang tepat, dapat 

mengerti situasi yang sebenarnya terjadi pada PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap. Sehingga pada akhirnya diharapkan tetap 

dapat mempertahankan citra positif perusahaan dihadapan publiknya. 

“Melalui crisis communication yang diambil, diharapkan 
publik tidak hanya berpikiran negatif dan memandang UP 
IV hanya berdasar pada predikat Hitam yang 
diperolehnya. Melainkan dari kinerja dan reputasi UP IV 
selama ini. Jadi ya kita mengarahkan dari prejudice 
menjadi acceptance” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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Dalam buku Public Relations karya Frank Jefkins 

disebutkan tentang teori perubahan sikap ini. Teori tersebut 

merupakan 4 proses transfer PR. Jefkins menjelaskan, sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai, seorang praktisi PR dapat merubah empat 

sikap negatif menjadi empat sikap positif. Melalui pengubahan 

tersebut, diharapkan pada akhirnya akan dicapai suatu pengetahuan 

yang dapat menumbuhkan pemahaman (mutual understanding) 

antara perusahaan dengan publiknya, dimana hal ini menjadi peran 

PR. Berikut adalah proses transfer PR menurut Frank Jefkins: 

Gambar III.2. Proses Transfer PR 

 

 

 

Sumber : Jefkins, 2003: 59 

 

Sesuai dengan perkataan Kurdi Susanto sebelumnya, pihak 

Hupmas UP IV Cilacap pada proses komunikasi krisis PROPER 

Hitam ini, ingin mengarah perubahan sikap publik dari prejudice 

menuju acceptance. Jefkins menjelaskan bahwa, prejudice atau 

prasangka, bisa muncul dari sebab-sebab yang bersifat pribadi, 

edukasional, factor keagamaan, atau semata-mata hanya karena salah 

paham (Jefkins, 2003: 59). Menurut Kurdi Susanto dalam 

Hostility 

Prejudice 

Apathy 

Ignorerance 

Symphaty 
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Interest 

Knowledge 
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permasalahan PROPER Hitam UP IV Cilacap ini, telah terjadi 

kesalahpahaman akibat predikat Hitam yang diperoleh UP IV 

Cilacap, yang bertujuan akhir pada diperolehnya dukungan dari 

publik atas UP IV Cilacap. 

“Bagi publik yang hanya mengetahui dari satu pihak, 
seperti KNLH atau dari media massa, amat besar 
kemungkinan mereka salah paham terhadap kami. Mereka 
bisa saja menganggap kilang kami benar-benar 
membahayakan lingkung. Padahal khan sebenarnya tidak 
begitu. Nah melalui komunikasi dengan publik itu, 
mengenai fakta sebenarnya, sehingga masyarakat menjadi 
accept, atau menerima kami kembali dan memahami 
posisi UP IV saat penilaian tersebut berlangsung” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008).  

 

III.3.1.3.3. Menentukan Komunikator 

Pentingnya menentukan komunikator dalam 

menyampaikan pesan yang mewakili sebuah organisasi, terlebih atas 

nama perusahaan diungkapkan Doug Newsom, Judy Vanslyke Turk, 

dan Dean Kruckeberg berikut ini: 

“How publics percieve the source of a message is a 
significant factor in whether they accept the message” 
(Newsom, Vanslyke, and Kruckeberg, 1996: 212). 
 
(Bagaimana publik menerima sumber dari sebuah pesan, 
adalah sebuah faktor yang penting dalam proses 
penerimaan pesan itu sendiri) 

 
Penjelasan dari Doug Newsom, Judy Vanslyke Turk, dan 

Dean Kruckeberg diatas menjelaskan tentang pentingnya peran 

komunikator dalam sebuah komunikasi pesan. Maka diperlukan 
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sebuah pemikiran yang matang dan tepat dalam memilih 

komunikator. Terlebih bagi pelaksanaan komunikasi atas nama 

perusahaan, khususnya ketika perusahaan mengalami krisis, atau 

yang disebut dengan komunikasi krisis. 

Dalam menjalankan aspek komunikasi, baik dalam crisis 

communication maupun pada permasalahan yang berhubungan 

dengan publik eksternal lainnya, PT Pertamina (Persero) UP IV 

Cilacap menetapkan sistem one door policy. Sistem tersebut 

merupakan sebuah sistem kebijakan komunikasi dimana segala 

penerimaan informasi, penyampaian penjelasan, maupun 

penyanggahan mengenai isu yang berkembang dalam masyarakat 

maupun pada media, hanya akan dilakukan melalui satu pintu (satu 

suara) yakni melalui General Manager (GM), Manajer Umum, dan 

Kepala Bagian Hupmas. Selain ketiga komunikator tersebut, tidak 

boleh ada satupun dari pihak internal perusahaan yang 

menyampaikan tanggapan, pendapat, atau sikap dalam menghadapi 

sebuah isu atau bahkan sebuah krisis. 

“Hal ini sebenarnya bertujuan guna keseiramaan 
informasi yang disampaikan. Sebab apabila kami tidak 
menerapkan sistem tersebut, maka akan timbul ketidak 
seragaman informasi yang disampaikan, dan akhirnya 
bisa menimbulkan kebingungan, bahkan bias-bisa 
muncul ketidakpercayaan publik. Khan gawat..” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
Demi keseragaman informasi dan penciptaan kepercayaan 

publik inilah, strategi komunikasi mengenai isi pesan dan cara 
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menyampaikan pesan atau informasi perusahaan kepada publik, 

harus segera dibentuk. Tugas dalam mengatur strategi komunikasi 

dalam mengkomunikasikan sikap perusahaan lewat ketiga 

komunikator ini adalah bagian dari peran dan tanggungjawab 

Hupmas UP IV Cilacap. Untuk itu Hupmas dituntut agar bertindak 

cepat dan tepat dalam merencanakan dan menjalankan strategi 

komunikasi tersebut, khususnya saat perusahaan tengah menghadapi 

sebuah permasalahan, terlebih lagi dalam krisis atau dengan kata lain 

dalam pelaksanaan manajemen krisis. Sebab pada saat itu, 

komunikasi yang dilakukan oleh ketiga komunikator tersebut, akan 

menjadi cermin sikap perusahaan seluruhnya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Miller & Heath terdahulu, bahwa sikap yang 

ditunjukkan perusahaan pada publik disaat mengatasi krisis, akan 

selalu diingat dan mungkin bisa menjadi bumerang jika perusahaan 

itu tidak mempertahankan sikap yang sama setelah krisis. Ketika 

krisis terlewati, perusahaan dihadapkan pada kenyataan untuk 

membangun kembali, baik kepercayaan publik maupun reputasinya 

(Miller & Heath, 2005: 159). 

Menghadapi kasus PROPER Hitam PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap, ketiga komunikator ini harus kompak. 

Sehingga strategi manajemen krisis yang matang serta ditunjang 

dengan koordinasi diantara ketiganya, merupakan kunci sukses dari 

pelaksanaan manajemen krisis. Sebab dengan begitu, publik dapat 
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menilai sejauh mana kekompakan PT Pertamina (Persero) UP IV 

Cilacap dalam menghadapi krisis, yang tentu saja hal ini berpengaruh 

pada citra perusahaan dimata publiknya. 

  

III.3.1.3.4. Pemilihan Pesan dalam Crisis Communication 

Berdasarkan temuan, analisis data, dan keputusan 

pengambilan sikap change tadi, pesan yang disampaikan-pun, sedikit 

banyak dapat dikatakan meliputi penggabungan antara 3-C Options 

milik Hupmas UP IV Cilacap dengan crisis communication strategy 

milik W. Timothy Coombs. Pesan yang disampaikan dalam konsep 

change meliputi corrective action dan full apology, hanya dengan 

sedikit penambahan. Adapun pesan yang disampaikan dalam crisis 

communication PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap dalam 

menghadapi krisis pencitraan akhibat perolehan predikat Hitam pada 

PROPER periode 2002-2003 adalah: 

1. Mengakui bahwa PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

memperoleh predikat Hitam dalam PROPER periode 2002-2003. 

2. Menyampaikan fakta sebenarnya bahwa kilang PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap memiliki AMDAL dan alasan 

menyimpan minyak mentah melebihi standart, telah sesuai 

dengan kapasitas perusahaan sebagai kilang penghasil migas 

terbesar di Indonesia. 
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3. Memperbaiki system kerja perusahaan, khususnya dibidang 

lingkungan. 

4. Mengambil tanggungjawab dan meminta maaf kepada publik 

atas perolehan PROPER Hitam ini (Kurdi Susanto, 2 September 

2008). 

 

Setelah dirumuskan, kemudian pesan ini oleh Kepala 

Bagian Hupmas disampaikan kepada GM dan Manajer Umum PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. Melalui pertemuan diantara 

ketiganya, rumusan isi pesan telah memperoleh persetujuan top-

management. Baru setelah disetujui, selanjutnya peran sie media 

untuk menyampaikan pesan tersebut kedalam perencanaan 

komunikasi kepada media massa. 

 

III.3.1.3.4. Perencanaan Bagian Media  

Perencanaan yang tepat dalam menghadapi media massa, 

merupakan bagian penting bagi kesuksesan kinerja Hupmas, 

khususnya saat berhadapan dengan krisis. Erafini Dharma 

berpendapat: 

“Kalau kami tidak pintar menghadapi media, nanti 
dampaknya akan sangat merugikan. Saat sebelum 
PROPER itu diumumkan, bagian media sudah sibuk 
mempersiapkan langkah tepat untuk menghadapi media. 
Yang jelas kami akan menyampaikan pesan komunikasi 
krisis yang tadi sudah dirumuskan, dan membendung agar 
pemberitaan media tidak negatif, syukur-syukur bisa 
netral melihat masalah ini” (Erafini Dharma, 4 September 
2008). 
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Kurdi Susanto mengenai posisi media dalam krisis 

PROPER Hitam ini juga berpendapat bahwa: 

“Dalam masa persiapan 2 hari sebelum krisis benar-
benar terjadi tersebut, peran Sie. Media seputar 
pengaturan strategi media, khususnya setelah data yang 
dikumpulkan dari dalam dan luar UP IV tadi telah 
terkumpul. Strategi itu meliputi pesan yang akan 
dikomunikasikan, persiapan konferensi pers, pemilihan 
media, dan segala hal lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan media relation. Media seringkali menjadi 
sumber dimana permasalahan kecil dapat berubah 
menjadi sebuah krisis bagi perusahaan” (Kurdi Susanto, 
2 September 2008). 

 
Beberapa rencana telah dibuat oleh bagian Media-TPC 

demi kesiapan PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap dalam 

menghadapi terpaan pemberitaan media nantinya. Salah satunya 

adalah menuangkan pesan krisis komunikasi dalam press release dan 

kumpulan bahan berita lainnya, serta persiapan kegiatan media 

relations. Kegiatan media relations ini berupa kunjungan kilang 

untuk insan media.  

“Persiapan yang dilakukan meliputi press release yang 
berisikan pesan komunikasi yang telah dibuat tadi. 
Kemudian persiapan media relations, berupa kunjungan 
insan media ke kilang. Selain media relations, kegiatan 
ini sekaligus bertujuan menyampaikan fakta bahwa 
kilang kami baik-baik saja dan tidak berbahaya bagi 
lingkungan” (Erafini Dharma, 4 September 2008). 
 

Selagi bagian media mempersiapkan diri, ada satu hal lagi 

yang dilakukan oleh Hupmas UP IV Cilacap sebagai penutup dari 
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masa sebelum krisis ini, yaitu menjalankan komunikasi berupa 

publikasi internal UP IV Cilacap.  

 

III.3.1.4. Publikasi Internal UP IV Cilacap : Persiapan Krisis  

Pelaksanaan publikasi mengenai ancaman krisis image 

akibat PROPER Hitam kepada publik internal perusahaan, 

khususnya pegawai dan jajaran manajemen, adalah sebagai 

“peringatan tanda bahaya”. Hal ini bertujuan agar publik internal 

utama perusahaan melakukan persiapan di setiap bidangnya, sebelum 

krisis benar-benar terjadi. Kurdi Susanto mengatakan: 

“Sebelum krisis benar-benar terjadi, publik internal 
dalam artian pegawai dan seluruh jajaran manajemen, 
harus mengetahui masalah ini lebih dulu. Khan nggak 
lucu kalau mereka justru tau dari media massa. Jadi pada 
saat itu, GM meminta kami untuk melakukan publikasi 
darurat mengenai masalah ini” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 
Publikasi ini masih bersifat sederhana, selain karena UP 

IV CIlacap berada dalam situasi menjelang krisis, publikasi Hupmas 

saat itu masih belum optimal. Seperti yang diungkapkan Kurdi 

Susanto berikut ini: 

“Jangan Mbak Alin bayangkan kondisinya seperti 
sekarang ya. Masih jadul Mbak. Saat itu, kami segera 
membuat sebuah memo atas nama GM untuk disebarkan 
kepada setiap bagian UP IV Cilacap. Bahkan kepada 
beberapa pihak, kami menemui secara langsung dan ada 
yang by phone. Seperti kepada Manajer Kilang, Kabag 
kami yang menemui beliau langsung” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
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Dengan dijalankannya kegiatan publikasi untuk pihak 

internal, pegawai dan jajaran manajemen, tahapan before the crisis 

telah selesai dilaksanakan. Kini Hupmas PT Pertamina (Persero) UP 

IV Cilacap bersiap memasuki tahapan krisis yang sebenarnya yakni 

tahap during the crisis. 

 

III.3.2. During the crisis : Komunikasi Selama Krisis 

Salah satu tahapan yang paling menegangkan dari pelaksanaan 

crisis management bagi sebuah perusahaan, khususnya para praktisi 

public relations yang menanganinya, adalah masa selama krisis 

berlangsung (during the crisis). Sebuah tahapan dimana perusahaan 

benar-benar mengalami permasalahan atau krisis. Kini peran Hupmas 

bukan hanya dibalik layar, melainkan pada tahapan during the crisis ini, 

peran hupmas menjadi unjung tombak perusahaan, khususnya pada 

krisis yang menyerang citra perusahaan dalam hal lingkungan ini. 

“Ya baru setelah hasil PROPER itu diumumkan Mbak, resmi 
tugas kami dimulai. Maksudnya bukan dari tadi diam saja, 
tapi maksudnya sekarang jadi lebih terlihat. Ya bisa dibilang, 
kalau ini ibarat perang, ya Hupmas jadi ujung tombak 
perusahaan” (Erafini Dharma, 4 September 2008). 

 
Pada tahapan ini, segala tindakan yang akan dilakukan 

Hupmas, lebih matang dan penuh dengan kesiapan. Sebab telah 

dilakukan riset mengenai krisis tersebut, serta telah menyatukan 

kesepakatan dengan pihak top-management, khususnya dalam pemilihan 
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komunikator dan pesan crisis communication atas nama PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap.  

“Disaat sudah benar-benar krisis, yaa.. setelah pengumuman 
itu Mbak, kita merasa lebih sreg. Sebab perencanaan kita 
dalam menghadapi krisis ini, sudah disetujui oleh pimpinan, 
khususnya GM dan Manajer Umum yang memang kompeten 
menangani permasalahan seperti ini. Yaa.. ibaratnya kita 
sudah siap tempur.. Hahahha (tertawa)..” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
 

Hal ini tentu saja memberikan banyak kemudahan bagi 

Hupmas, sebab dukungan top-management dan kepercayaannya kepada 

PR dalam menjalankan fungsi komunikasi two-way symmatrical model 

atau dua arah antara perusahaan dengan publik dan publik dengan 

perusahaan, juga merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen 

krisis. Sebab ini artinya akan tercipta sebuah armada tempur yang 

kompak dan tangguh dalam menghadapi krisis. Pentingnya peran two-

way symmatrical model yang telah dijalankan oleh PR dalam hal 

menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dan publiknya, 

diungkapkan James E. Grunig dan Larissa A. Grunig berikut ini: 

One thing that also helps is top management’s acceptance of 
the two-way symmetrical model of public relations. When that 
model is used, resolving conflicts that a crisis might cause is 
likely to be easier (James E. Grunig dan Larissa A. Grunig 
dalam Newsom, 1996: 517) 
 
(Satu hal penting yang juga membantu adalah penerimaan top 
management terhadap two-way symmetrical model of public 
relations. Ketika model tersebut digunakan, menyelesaikan 
konflik maupun krisis, mungkin menjadi lebih mudah). 
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Pada permasalahan krisis ini, ternyata terdapat dua krisis, 

yang pertama adalah krisis yang muncul akhibat PROPER Hitam, 

dan selanjutnya muncul sebuah krisis tambahan yang menimpa UP 

IV Cilacap. Sebelum mengetahui bagaimana krisis yang dimaksud, 

berikut akan dijabarkan bagaimana proses manajemen krisis yang 

dilakukan Hupmas UP IV Cilacap saat krisis berlangsung. 

 

III.3.2.1. Krisis PROPER Hitam 

Pada masa dimana krisis PROPER Hitam telah benar-

benar menyerang perusahaan, satu-satunya yang dilakukan oleh 

Hupmas UP IV Cilacap adalah menjalankan komunikasi krisis 

(crisis communication) yang telah disusun sebelumnya. Kurdi 

Susanto menyebutkan: 

Tapi saat krisis benar-benar terjadi, semua yang 
dilakukan hanya seputar penyampaian komunikasi saat 
krisis. Jadi semua ini hanya untuk menyampaikan kondisi 
perusahaan dan sikapnya terhadap kasus PROPER 
kepada publik. Nah publiknya disini itu yg banyak, ada 
internal, Pertamina Pusat, pemerintahan daerah, 
pemerintah pusat, dan tentu saja media Mbak (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
Unsur komunikator dalam pelaksanaan manajemen krisis, 

juga tidak luput dari pertimbangan Hupmas UP IV Cilacap. Sebab 

unsur komunikator juga merupakan salah satu kekuatan dari crisis 

communications yang dijalankan oleh Hupmas UP IV Cilacap. 

Segala bentuk komunikasi atas nama perusahaan, PT Pertamina 
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(Persero) UP IV Cilacap, hanya boleh dilakukan oleh ketiga 

komunikator utama yang telah ditentukan dalam one door policy, 

yakni General Manager, Manajer Umum, dan Kepala Bagian 

Hupmas. Para komunikator ini juga menyampaikan pesan yang 

seirama, sehingga menghindari kesimpang-siuran informasi yang 

akan mucul di luar perusahaan.  

“Yang jadi komunikator untuk bertemu dengan media, 
ataupun pihak eksternal UP IV, ya cuman 3 komunikator 
one door policy yang tadi sudah saya jelaskan. Pokoknya 
Kami harus menghindari kesimpangsiuran informasi dan 
pernyataan atas nama UP IV. Sebab kalau itu terjadi, 
akan gawat. Apalagi setelah pengumuman predikat Hitam 
seperti ini, kami harus lebih hati-hati” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 
Ketika krisis PROPER Hitam benar-benar melanda UP IV 

Cilacap sejak Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim resmi 

mengumuman hasil PROPER pada 14 April 2004, cukup banyak hal 

yang dilakukan oleh Hupmas dalam menjalankan manajemen krisis. 

Salah satu kunci utama dari pelaksanaan manajemen krisis Hupmas 

UP IV Cilacap adalah penekanan pada aspek komunikasi dalam 

krisisnya. 

“Kalau PR atau komunikator perusahaan bisa melakukan 
komunikasi dengan tepat, perusahaan juga akan menjadi 
positif. Tapi kalau komunikasi yang dilakuin PR-nya ga 
tepat, maka bisa hancurlah perusahaan itu. sebab pasti 
akan menuai kritikan dan keluhan dari publiknya. Apalagi 
saat krisis. PR harus lebih ati-ati” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
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III.3.2.1.1. Komunikasi dengan Publik Internal Perusahaan 

Menjalankan komunikasi dengan publik perusahaan, 

khususnya dengan pihak internal perusahaan, seperti Pertamina 

Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, telah menjadi 

salah satu poin yang diperhatikan oleh TPC (Tim Penanggulangan 

Crisis) PROPER Hitam ini. Oleh karena itu, TPC telah 

menjadwalkan komunikasi kepada dua pihak tersebut. Sehingga 

tepat setelah pengumuman resmi hasil penilaian PROPER dilakukan 

oleh KNLH pada tanggal 14 April 2004, Tim TPC segera meminta 

jajaran manajemen UP IV Cilacap, yang dalam hal ini adalah 

General Manager dan Manajer Umum, untuk terlebih dahulu 

menemui kedua publik penting UP IV Cilacap, yakni Pertamina 

Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.  

Untuk Pertamina Pusat, TPC meminta GM UP IV Cilacap 

untuk menemui Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero). Saat 

itu pula ternyata Dirut Pertamina (2004) telah memperoleh informasi 

PROPER Hitam tersebut. Berikut adalah penggambaran kondisi oleh 

Erafini Dharma: 

“Saat itu, GM yang langsung menghadap ke sana. 
Dengan konsep pesan komunikasi yang sudah disepakati 
oleh 3 door policy UP IV, GM menjelaskan kondisi 
PROPER Hitam langsung kepada Dirut Pertamina, saat 
itu adalah Pak Arrifi Nawawi. Beliau menjelaskan kondisi 
sebenarnya sesuai dengan pesan yang dibentuk TPC. 
Yang jelas kami tidak mau kehilangan kepercayaan dari 
manajemen direksi Pertamina terlebih dahulu. Baru 
setelah itu, ke publik yang lain, termasuk media ini. Saat 
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itu pas sekali, jadi saat GM menghadap Pak Arrifi, media 
massa sedang menghubungi Hupmas Pertamina Pusat” 
(Erafini Dharma, 4 Sepetember 2008).  

 

Begitu pula dengan hubungan yang dibangun antara UP IV 

Cilacap dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Sebagai 

bagian penting dalam publik UP IV Cilacap, Hupmas telah 

memperkirakan bahwa Pemerintah Kebupaten Cilacap juga akan 

segera memperoleh informasi PROPER Hitam ini, apalagi audit ini 

adalah program pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Kurdi 

Susanto, bahwa pada saat itu, pihak Pemerintah Daerah Cilacap 

sesuai perkiraan telah menerima informasi langsung dari KNLH. Hal 

ini masuk akal, sebab permasalahan PROPER Hitam tersebut 

berkaitan dengan perusahaan dan lingkungan di daerahnya. Bupati 

Cilacap atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, langsung 

meminta pihak UP IV Cilacap untuk menemuinya. Dalam pertemuan 

tersebut, Bupati Cilacap meminta penjelasan mengenai kondisi yang 

terjadi di UP IV Cilacap.  

“Bupati Cilacap, langsung mengundang UP IV, 
kekantornya. Saat itu, diwakili oleh Manajer Umum dan 
Kabag Hupmas. Karen apda saat yang bersamaan GM 
harus menemui Direktur Hulu, untuk mengkomunikasikan 
pesan yang sama itu. TPC sudah membagi menjadi 2 arah 
komunikasi itu memang. Yaaa…. disana Bupati meminta 
penjelasan. Apa yang terjadi. Kemudian kami menjelaskan 
apa adanya. Beruntung kami telah melakukan dua hal 
yang tepat… satu, kita telah menjalin hubungan yang baik 
dengan pemerintah daerah, dan yang kedua, saat sebelum 
pengumuman kami sudah melaksanakan uji lapangan 
sendiri, dan saat itu mengajak DKLH sebagai pihak luar 
yang kompeten Jadi ya, fakta kami kuat, akurat 
maksudnya” (Kurdi Susanto, 2 September 2008).  
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Meskipun kepercayaan dari Pertamina Pusat dan 

Pemerintah Daerah sebelumnya telah dimiliki oleh UP IV Cilacap, 

namun Hupmas tetap merasa bahwa komunikasi saat krisis ini harus 

terus dilaksanakan. Karena bagaimanapun juga komunikasi yang 

konsisten kepada publik perusahaan, khususnya saat krisis adalah 

penting, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada 

perusahaan.  

“Tapi ya jangan lantas, mentang-mentang Pusat dan 
Bupati percaya dengan kami, lantas kami mengabaikan 
mereka. Tetap Mbak, secara konsisten kami terus update 
informasi, yaa apalagi saat ada kejadian kayak PROPER 
ini. Kasarannya komunikasi terus dengan mereka. Sebab 
kita nggak mau kecolongan Mbak. Maksudnya kecolongan 
justru informasi yang tidak bener yang mereka terima. 
Semua ini untuk jaga kepercayaan bagi UP IV. 
Kepercayaan itu, hal yang paling penting Mbak, apalagi 
saat perusahaan mengalami krisis (Kurdi Susanto, 2 
September 2008) 

 
Kaitan antara konsistensi komunikasi yang dibangun 

kepada  shareholder atau publik perusahaan, dengan tingkat 

kepercayaan publik, juga diungkapkan Richard Barton dalam 

Majalah SWA No. 24/XXIV/ 13-23 November 2008. Beliau 

mengungkapkan bahwa komunikasi jangka panjang yang konsisten 

dengan shareholder, baik pada masa baik ataupun buruk (krisis), 

adalah kunci untuk bisa menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. 

Ketika perusahaan memutuskan untuk menghentikan komunikasi 

dengan publik saat dirinya mengalami krisis, bisa dipastikan ketika 

kondisinya membaik, perusahaan tersebut akan dilupakan. Hilang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



III - 58 
 

dari peredaran, kepercayaanpun berada di titik nol (Barton, dalam 

Majalah SWA No. 24/XXIV/13-23 November 2008: 24). 

Pemahaman akan peran konsistensi komunikasi dalam 

krisis atau crisis communications tersebut dalam menjaga 

kepercayaan, khususnya pada publik internal yakni Pertamina Pusat 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, yang telah dijalankan 

oleh Hupmas UP IV Cilacap tersebut, pada akhirnya akan membawa 

dampak positif yang cukup besar pada perusahaan dalam 

menghadapi krisis ini. Seperti yang diungkapkan oleh Erafini 

Dharma berikut ini: 

“Beruntung kami sudah menjalin komunikasi dengan 
pihak Pertamina Pusat dan Bupati Cilacap, bahkan 
dengan DKLH yang sedari awal sudah kami libatkan 
dalam permasalahan ini. Ya.. setidaknya kepercayaan 
yang mereka berikan pada UP IV, jadi sebuah kekuatan 
yang sangat besar buat kami. Apalagi ketika besoknya, 
tanggal 15, berita-berita soal PROPER bermunculan di 
media massa” (Erafini Dharma, 4 September 2008) 

 

III.3.2.1.2. Komunikasi dengan Media 

Salah satu unsur yang paling dikawatirkan pihak Hupmas 

dalam menghadapi krisis, khususnya krisis yang berkaitan dengan 

citra perusahaan dan lingkungan ini, adalah unsur campur tangan 

media. Sebab bagaimanapun juga, media memiliki andil yang besar 

dalam memberikan informasi sekaligus mempengaruhi opini publik, 

termasuk pihak internal perusahaan seperti Pertamina Pusat dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.  
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Munculnya ancaman dari pihak media massa setelah 

pengumuman PROPER, telah disadari oleh pihak Hupmas. Tepat 

setelah press release yang dilakukan oleh Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup pada 14 April 2004 selesai dilaksanakan, 

beberapa pihak media segera menyoroti PT Pertamina UP IV 

Cilacap. 

“Yaa.. langsung setelah pengumuman itu, telepon hupmas 
terus-menerus berdering. Terutama pada media yang 
sudah lama berhubungan dengan kami. Mereka ada yang 
melakukan pencarian data secara langsung, maksudnya 
janjian bertemu dengan pihak kami, tapi ada pula yang 
asal menulis. Contohnya Koran Tempo. Saya ingat betul. 
Mereka hanya menggunakan data dari KNLH saja, dan 
tidak cross-check kepada kami. Cukup pusing dibuatnya 
apalagi mereka koran besar” (Erafini Dharma, 4 
September 2008). 

 
Jon White dan Laura Mazur dalam Strategic 

Communications Management: Making Public Relations Work 

memang menyatakan besarnya campur tangan media dalam sebuah 

krisis. Seperti yang mereka ungkapkan berikut ini: 

An immediate pressure may come from the media, seeking 
information about crisis. A task for public relations 
practitioners at this time is to manage requests for 
information, and to attend to the need to communicate 
with the media and other important groups (Jon, 1995: 
211). 

 
Dalam pernyataannya tersebut, Jon White dan Laura 

Mazur mengungkap tentang kaitan antara media dengan krisis. 

Menurut mereka sebuah tekanan yang kemungkinan paling cepat 

muncul adalah dari media, yang mencari informasi tentang krisis. 
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Sebuah tugas untuk praktisi public relations pada saat itu adalah 

untuk mengatur permintaan informasi, dan untuk menghadiri 

kebutuhan untuk berkomunikasi dengan media dan kelompok 

penting lainnya. Permasalahan berkaitan dengan media ini 

sebenarnya telah menjadi perhatian tersendiri bagi Hupmas dalam 

perencanaan manajemen krisis PROPER Hitam ini. Terbukti dari 

besarnya pertimbangan unsur media dalam persoalan PROPER 

Hitam mulai dari sebelum hasil tersebut diumumkan oleh KNLH, 

hingga acara press conference KNLH selesai digelar kemarin. Pihak 

Hupmas telah mengantisipasi ini semua, bahkan dengan 

menjalankan komunikasi dengan pihak Pertamina Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini 

sebagai bentuk persiapan yang dibentuk oleh Hupmas dengan TPC-

nya, sehingga pada saat terpaan terhadap UP IV Cilacap memuncak, 

TPC Hupmas telah siap. 

 

1. Kunjungan Kilang dan Press Release PROPER Hitam 

Salah satu strategi yang dipergunakan oleh TPC Hupmas 

adalah dengan mengundang para wartawan untuk berkunjungan pada 

kilang Pertamina UP IV Cilacap.  Acara kunjungan kilang ini 

dilakukan pada 15 April 2004 mulai pukul 9.00 WIB.  

“Tujuannya agar menyajikan klarifikasi permasalahan 
PROPER dan predikat Hitam, data akurat sesuai fakta, 
yang kesemuanya berasal dari sumber terpercaya. 
Sekalian dengan kunjungan kilang, biar para wartawan 
mengetahui secara langsung kondisi kilang UP IV yang 
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dinyatakan Hitam tersebut. Yaa.. bisa dibilang ini salah 
satu strategi media relations” (Erafini Dharma, 4 
September 2008). 
 

Pelaksanaan kunjungan kilang bersama insan media dalam 

rangka memberikan fakta kondisi yang sebenarnya ada pada Kilang 

milik Unit Pengolahan IV Cilacap, juga merupakan salah satu 

langkah yang dicantumkan dalam Checklist for Crisis 

Communication oleh Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M. 

Broom. Disebutkan bahwa dengan menunjukkan kepedulian 

perusahaan mengenai apa yang terjadi dan pada orang-orang yang 

terlibat dan terkena dampak dari peristiwa (krisis) tersebut. Pada saat 

yang bersamaan, menjelaskan bahwa perusahaan sedang melakukan 

perencanaan untuk mengatasi persoalan tersebut (Cutlip, 2000: 329) 

Dalam pelaksanaan kunjungan kilang ini, Hupmas juga 

telah menyediakan press release sebagai jawaban resmi PT 

Pertamina (Persero) UP IV Cilacap atas pemberian predikat Hitam 

dalam PROPER periode 2002-2003. Penggabungan antara 

kunjungan kilang sebagai salah satu agenda media relations, dan 

press release (lihat Lampiran) ini, dirasa menjadi sebuah langkah 

komunikasi krisis pada media yang paling efektif oleh Hupmas.  

“Cara kunjungan ini lebih efektif lho, soalnya kondisi 
lapangan lebih jelas dibanding kata-kata. Tapi tetap, 
dalam acara itu kami selipkan press release dan sesi 
tanya jawab langsung dengan komunikator UP IV, saat itu 
diwakili Pak Husni” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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2. Menyediakan Sarana Informasi Bagi Media 

Selain melaksanakan media relations dan penyerahan 

press release tersebut, Hupmas juga memberikan kesempatan bagi 

insan media yang ingin membuat janji wawancara dan konfirmasi 

berita secara langsung dengan pihak PT Pertamina (Persero) UP IV 

Cilacap. Hal ini juga bertujuan dalam meminimalisir publikasi data 

yang tidak tepat mengenai situasi yang sebenarnya terjadi dalam 

tubuh UP IV. 

“Jadi saat itu, cukup banyak media yang setelah acara 
kunjungan kilang dan dialog dengan Pak Husni tersebut, 
membuat janji untuk bertemu lagi dengan pihak kami dan 
melakukan wawancara pribadi berkaitan dengan ini. Tapi 
juga ada kok yang by phone, Mbak, kami bebaskan” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008) 

 
Menyediakan pusat informasi bagi media seperti yang 

dilakukan oleh Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap, 

adalah sebuah langkah yang tepat dalam menjalankan crisis 

communication. Seperti yang dituliskan dalam beberapa poin dalam 

Checklist for Crisis Communication oleh Scott M. Cutlip, Allen H. 

Center, dan Glen M. Broom berikut ini: 

“Set up a news center for media and begin providing 
information as quickly as it becomes available. Be open 
and tell the full story. If you do not, someone else will and 
you will lose control as journalists turn to other sources 
and outside experts to fill in gaps in the story” (Cutlip, 
Center, Broom 2000: 329) 
 
(Mengatur sebuah pusat berita bagi media dan memulai 
untuk menyediakan informsi sesegera mungkin, menjadi 
sebuah keharusan. Bersikap terbuka dan menceritakan 
cerita selengkapnya. Jika kamu tidak melakukannya, 
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orang lain akan melakukannya, dan kamu akan 
kehilangan kendali ketika jurnalis memperoleh sumber 
lain dan para ahli diluar perusahaan akan mengisi ruang 
kosong tersebut dengan cerita versi mereka) 

 
3. Respon Cepat Terhadap Pemberitaan Media 

Selama masa during the crisis ini, pelaksanaan manajemen 

krisis dan komunikasi krisis yang dilakukan oleh Hupmas berkaitan 

dengan krisis pencitraan akibat PROPER Hitam ini, kemudian 

menjadi fokus diseputar media. Sebab apabila media tidak ditangani 

dengan tepat, maka akan membawa pada munculnya tekanan - 

tekanan lain yang lebih besar dari publik eksternal maupun internal 

UP IV Cilacap. Hupmas UP IV Cilacap dibantu dengan Hupmas 

Pertamina Pusat senantiasa melakukan monitoring terhadap berita-

berita media yang berkaitan dalam dengan hal ini. Salah satunya 

adalah pada artikel “Pertamina Cilacap Masuk Peringkat Hitam 

Lingkungan Hidup” pada Koran Tempo edisi 15 April 2004. Pada 

edisi tersebut, Koran Tempo juga mengeluarkan satu tulisan lagi 

yang berjudul “Dunia Bukan Tempat Sampah” (lihat Lampiran). 

Tulisan dalam kolom opini berasal yang dari masyarakat dengan 

judul yang cukup menyindir ini, berisikan uneg-uneg penulis, 

mengenai kinerja UP IV Cilacap yang dianggap buruk pada 

pengelolaan lingkungannya.  

Munculnya sebuah artikel “Pertamina Cilacap Masuk 

Peringkat Hitam Lingkungan Hidup” dan ditambah dengan tulisan 
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“kritis” dalam kolom opini berjudul “Dunia Bukan Tempat Sampah” 

pada Koran tersebut, tentu saja membawa dampak buruk bagi UP 

IV. Selain dari penggunaan judul yang secara langsung menyorot 

pada “Pertamina Cilacap” dan bukan pada pemberitaan umum hasil 

PROPER lainnya. Berkaitan dengan ini, pada tanggal 16 April 2004, 

pihak Pertamina Pusat, atas anjuran dan data dari Hupmas Pertamina 

UP IV mengeluarkan pernyataan dan respon atas berita ini melalui 

kolom opini Koran Tempo.  

“Setelah keluar berita tersebut, kami langsung 
menghubungi Hupmas pusat. Akhirnya diputuskan bahwa 
kami akan memberikan respon melalui kolom opini 
mereka. Yaa.. ini dia balasannya (sambil menunjukkan 
layar komputer). Alasan kenapa pihak kami memilih 
kolom opini, karena prosesnya lebih cepat dan akurat. 
Sebab kalau pakai wawancara, blum tentu cepat tayang 
dan belum tentu hasilnya akan salah persepsi lagi. 
Hupmas pusat yang menjawab, yaa.. karena mereka yang 
diwawancara pihak tempo saat artikel pertama. Jadi 
tidak tepat kalau kami (Hupmas UP IV) yang tiba-tiba 
menjawab. Lagian, masalah ini bukan Cuma masalah UP 
IV saja Mbak. Ini sudah menyangkut citra Pertamina 
secara keseluruhan” (Erafini Dharma, 4 September). 

 

Bentuk jawaban yang dikeluarkan oleh Hupmas UP IV 

Cilacap, yang dalam situasi ini diwakili oleh Hupmas Pertamina 

Pusat, hanya mencatut tulisan “Pertamina Cilacap Masuk Peringkat 

Hitam Lingkungan Hidup”. Hal ini dikarenakan judul artikel yang 

secara langsung menunjuk pada UP IV Cilacap dan secara tidak 

langsung, PT Pertamina (Persero). Jawaban dari pihak Hupmas 
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Pertamina Pusat dicantumkan dalam kolom opini Koran Tempo edisi 

16 April 2004. Tulisan Hupmas Pertamina Pusat tersebut adalah: 

Gambar III.3. Balasan Hupmas PT Pertamina Persero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Kolom Opini - Koran Tempo edisi 16 April 2004 
(Online, Hanung Budya Y. 16 April 2004. Diakses tanggal 

4 September 2008) 
 

Apabila mengamati poin ke dua dari tulisan Hanung 

Budya Y. tersebut, dapat ditemukan kata-kata “Karena dalam 

 

16 April 2004 
Penjelasan Pertamina 
 
Sehubungan dengan dimuatnya artikel berjudul “Pertamina Cilacap Masuk 
Peringkat Hitam Lingkungan Hidup” pada Koran Tempo edisi 15 April 2004, 
bersama ini kami utarakan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Berdasarkan wawancara per telepon wartawan Koran Tempo, Dara Meutia 

Uning dengan kami (Rabu, 14 April) diinformasikan bahwa UP IV Cilacap 

mendapatkan nilai PROPER Hitam disebabkan terlalu banyaknya minyak 

mentah yang disimpan. 

2. Karena dalam wawancara tersebut kami belum memiliki data, kami tidak 

yakin akan hal tersebut dan akan mengecek terlebih dulu. Kamipun 

menyatakan bahwa bila kriteria menyangkut banyaknya minyak mentah 

yang disimpan menjadi indikator penilaian PROPER, hal tersebut sangat 

naif, mengingat UP IV Cilacap adalah kilam BBM terbesar di Indonesia 

(kapasitas kurang lebih 350 MBSD) dan memerlukan persediaan minyak 

mentah cukup besar sebagai bahan baku. 

3. Berkaitan dengan peringkat Hitam yang diberikan kepada UP IV Cilacap, 

hal tersebut mendapat perhatian serius dari Direksi PT Pertamina (Persero) 

dan akan diupayakan secara maksimal untuk dapat memenuhi kriteria yang 

diperlukan. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan direksi untuk dipedomani. 

Hanung Budya Y. Jasa Korporat, Manajer Hupmas PT Pertamina 
(Persero)  

Terimakasih atas penjelasannya. Peringkat tersebut kami kutip dari keterangan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim. --- Redaksi 
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wawancara tersebut kami belum memiliki data, kami tidak yakin 

akan hal tersebut dan akan mengecek terlebih dulu“. Mungkin 

disinilah letak kesalahan Hupmas Pertamina, khususnya UP IV 

Cilacap. Karena bagaimanapun juga, Hupmas memberikan ruang 

kosong bagi media untuk menulis berita dengan pengamatannya 

sendiri. Seperti yang telah dikatakan oleh Scott M. Cutlip, Allen H. 

Center, dan Glen M. Broom bahwa PR dalam krisis memiliki 

kewajiban untuk bersikap terbuka dan menceritakan cerita 

selengkapnya. Dan jika PR tidak melakukannya, orang lain akan 

melakukannya, dan PR akan kehilangan kendali ketika jurnalis 

memperoleh sumber lain dan para ahli diluar perusahaan akan 

mengisi ruang kosong tersebut dengan cerita versi mereka (Cutlip, 

Center, Broom 2000: 329) 

Menurut Kurdi Susanto, menggenai jawaban Hupmas 

Pertamina Pusat yang terkesan tidak tegas pada wawancara dengan 

Dara Meutia Uning tersebut, dikarenakan Hupmas Pertamina Pusat 

memang belum memperoleh informasi dari Hupmas UP IV Cilacap. 

Beliau mengungkapkan: 

“Memang ini adalah salah satu kelemahan kami. Kami 
tidak langsung menghubungi Hupmas. Saat itu hanya 
menghubungi Pak Arrifi saja. Kami sadar kekurangan 
kami, namun pemilihan kata Hupmas Pertamina Pusat 
tersebut sudah benar kok Mbak. Yang jelas kita sebagai 
PR hanya boleh mengungkapkan fakta. Sekali bohong, 
akan celaka untuk slamanya” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 
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Berdasarkan lampiran kolom opini Koran Tempo edisi 16 

April 2004 tersebut, terlihat bahwa pihak Koran Tempo menyadari 

kelemahan informasi yang dikumpulkannya. Hingga pada akhirnya 

pihak Koran Tempo mengeluarkan pernyataan yang terlihat 

menyadari kekurangan tersebut dengan hanya memperoleh 

keterangan dari satu sisi saja, yakni dari pihak KNLH, tanpa 

memasukkan informasi yang diperolehnya dari hasil wawancara 

dengan Hanung Budya Y. selaku kepala sie media Pertamina Pusat 

Jakarta. Melalui penjelasan dari kolom opini tersebut, serangan dari 

pihak media menurun.  

“Ya seperti yang ada dibalasannya ini, terlihat kalau 
pihak Koran Tempo sadar bahwa mereka cuma 
memasukkan informasi dari satu pihak. Padahal menurut 
Pak Hanung , mereka (pihak Koran Tempo) wawancara 
langsung dengan beliau mengenai masalah ini. Tapi ya 
gitu, nggak ada yang sesuai. Mengecewakan memang, 
sebuah koran ternama justru main pukul berita begitu. 
Sejak saat itu percaya atau tidak, berita negatif dari 
media menurun. Yaa, setidaknya berkurang 1 beban 
kami. Kini justru giliran ancaman dari pihak pemerintah 
daerah dan juga pusat kepada UP IV dan Pertamina 
Pusat” (Erafini Dharma, 4 September). 

 

Meskipun tekanan dari media, seperti Koran Tempo tadi, 

dapat segera diredam, namun pada kenyataannya, tekanan-tekanan 

selain dari pihak media-pun, tetap tidak dapat dihindari. Beberapa 

tekanan muncul justru dari publik internal perusahaan yakni 

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dan PT Pertamina Pusat. Saat 

itu sorotan kepada UP IV Cilacap berasal dari berbagai pihak, tidak 
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hanya dari media. Meskipun General Manager UP IV Cilacap telah 

menemui Direktur Utama Pertamina secara langsung, dan Manajer 

Umum dan Kabag Hupmas UP IV Cilacap yang juga telah menemui 

Bupati Cilacap atas nama pemerintah daerah, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Namun teguran terhadap kinerja UP IV 

Cilacap tetap tidak dapat dihindarkan. Salah satunya adalah teguran 

yang muncul bersamaan dengan munculnya berita buruk tentang UP 

IV Cilacap di media massa, pihak Pertamina Pusat, yang dalam hal 

ini adalah Hupmasnya, menegur kinerja Hupmas UP IV Cilacap. 

Seperti yang diungkapkan oleh Erafini Dharma berikut ini: 

“Tapi ya tetap saja, sebaik apapun kinerja kami, kalau 
sampai kecolongan berita seperti ini, kami yaa.. Hupmas, 
dapat teguran dari Hupmas pusat. Sebab ini taruhannya 
ya.. image seluruh Pertamina” (Erafini Dharma, 4 
September). 

 

Namun tidak hanya itu, teguran tersebut juga datang atas 

nama pemerintah, yakni melalui  Kepala Badan Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), Rachmat Soedibyo. Sesuai 

UU Migas, memang Pertamina berada dalam pengawasan BP Migas, 

dan hal inilah yang kemudian menjadikan BP Migas bereaksi 

terhadap perolehan PROPER Hitam UP IV Cilacap. 

“Berdasar UU Migas khan Pertamina ada dibawah 
pengawasannya BP Migas Mbak. Jadi ya segala tindak 
tanduk kami memang mereka yang awasin, apalagi ada 
masalah PROPER Hitam gini, ya langsung mereka yang 
menegur. Saat itu Pak Rahmat Soedibyo langsung 
memanggil GM untuk datang ke kantornya di 
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Jakarta……. Yang jelas saat itu, 3 komunikator utama 
sibuknya bukan kepayang Mbak. Harus nemuin banyak 
pihak. Ya sama saja Mbak. Minta kejelasan kenapa kok 
bisa begitu. Soalnya Pak Rahmat sudah tau kok gimana 
kerja kami. Jadi ya sebenarnya dia juga kaget, kok 
hasilnya hitam gini. Tapi apa mau dikata. Nasi sudah 
jadi bubur. Masalah ini sudah diumumkan dan masuk 
media. Otomatis semua orang indonesia tahu. Pak 
Rahmat cuma mengharuskan GM untuk mengadakan 
perbaikan. Target PROPER kedepannya, 2003-2004 ya, 
itu harus bagus. Saat itu bisa dibilang bukan saran ya, 
tapi ancaman Mbak. Sebab, jauh-jauh hari sudah 
dibilang, kalau ada 2 perusahaan, apalagi kalo BUMN, 
dapet PROPER hitam 2 kali, maka dia akan disidangkan. 
Bisa dibayangkan kalau itu yang terjadi di UP IV, trus 
kami berhenti produksi. Suplai minyak Jawa-Bali bakal 
kacau Mbak. Makanya tugas kami itu sangat berat” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Tanggung jawab yang diemban UP IV Cilacap cukup 

besar. Beberapa diantaranya selain karena UP IV Cilacap adalah 

penyedia pasokan Migas terbesar di Indonesia, UP IV Cilacap juga 

merupakan salah satu unit dari perusahaan BUMN terbesar di 

Indonesia, PT Pertamina (Persero), yang menurut Majalah SWA No. 

24/XXIV/ 13-23 November 2008, laba setelah pajak PT Pertamina 

(Persero) hingga kuartal III tahun 2007, adalah yang tertinggi 

diantara BUMN lain, yakni sebesar Rp. 19.994.119.000.000,00 atau 

dengan kata lain 19 triliun rupiah. Sebuah angka yang jauh 

dibandingkan dengan yang lain, dimana Telkom sebagai tertinggi 

kedua hanya memiliki keuntungan sebesar 9 triliun saja (Majalah 

SWA No. 24/XXIV/ 13-23 November 2008: 36). Kondisi inilah 

yang menjadi alasan besarnya sorotan kepada unit-unit perusahaan 
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Pertamina, termasuk kepada UP IV Cilacap. Faktor- faktor kelebihan 

UP IV Cilacap inilah yang kemudian menjadikan sorotan 

penerimaan predikat Hitam kepadanya semakin besar. Seperti yang 

diungkapkan Penatar Reportase Hupmas UP IV Cilacap berikut ini: 

“Belum lagi tambahan bahwa UP IV Cilacap adalah unit 
pengolahan migas terbesar di Indonesia, dengan 
produksi mencapai 348.000 barrel/hari, ya sorotan buat 
kami makin besar. Apalagi saat kinerja kami buruk, 
sorotan kepada kami justru semakin besar. Ya saat dapat 
PROPER Hitam itu contohnya” (Sarah Marikar, 5 
Sepetember 2008) 

 

Untuk itu, pemberitaan media mengenai sisi negatif dalam 

kasus PROPER Hitam ini harus segera dihentikan lewat strategi 

manajemen krisis yang tepat. Khususnya pada pelaksanaan crisis 

communication-nya, salah satunya adalah dengan sistem one door 

policy-nya. Berkat konsep one door policy tersebut, Hupmas UP IV 

Cilacap berhasil menutup pemberitaan tentang PROPER tersebut 

hanya dalam waktu kurang dari 5 hari saja. 

“Kami sangat tertolong dengan kekompakan tim 
manajemen dengan TPC. Karena lewat one door policy 
yang kami buat itu, akhirnya permasalahan, khususnya 
publikasi media massa tentang ini, cepat berakhir. Cuma 
5 hari saja, masalah ini sudah tidak ada di koran harian. 
Tapi ya tidak boleh lengah, karena media-media yang 
terbitnya bulanan khan belum muncul. Jadi setelah 1 
minggu itu, kita langsung masuk tahap recovery. Ini 
tahap recovery untuk semua UP IV, khususnya Hupmas, 
untuk recovery image” (Kurdi Susanto. 2 September 
2008). 
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III.3.2.2. Krisis Lanjutan: Menjelang Pengumuman PROPER Periode 

2003-2004 

Meskipun pada kenyataannya, Hupmas UP IV Cilacap 

berhasil menekan pemberitaan media, namun permasalahan yang 

besar, selanjutnya justru datang dari Pemerintah Republik 

Indonesia. Perolehan predikat Hitam oleh UP IV Cilacap ini, 

selanjutnya berimbas pada menurunnya kepercayaan pemerintah 

pusat. Ancaman selanjutnya muncul bahwa apabila pada periode 

penilaian PROPER selanjutnya UP IV Cilacap kembali memperoleh 

Hitam, maka akan ada sanksi tegas dari pemerintah, yakni 

penutupan perusahaan. 

Bisa dibilang tahun itu, 2004, adalah tahun yang berat, 
tidak hanya bagi UP IV Cilacap, tapi bagi Pertamina 
keseluruhan. Pada saat itu, muncul sebuah opsi dalam 
pemerintahan untuk menutup Pertamina, karena 
Pertamina dianggap hopeless. Apalagi saat tau ada 
kilangnya yang membahayakan lingkungan, yaa… opsi 
itu semakin berat. Apalagi yang ikut ngomong itu, Bank 
Dunia. Mereka menilai Pertamina benar-benar hopeless. 
Bisa dilihat dari tulisan saya tentang ini Mbak (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 

Berikut adalah kutipan dari tulisan Kurdi Susanto yang 

diterbitkan dalam Buletin Pertamina edisi September 2007, dan 

dipublikasikan melalui situs resmi PT Pertamina (Persero) UP IV 

Cilacap- www.pertamina–up4.co.id pada tanggal 18 September 

2007, dengan judul Transformasi Pertamina, Tantangan & 

Harapan : 
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Gambar III.4. Potongan Artikel Transformasi Pertamina, 

Tantangan & Harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Online, Kurdi Susanto, diakses pada tanggal 12 Agustus 2008 

 
Berdasarkan berita internal UP IV Cilacap tersebut, terlihat 

cukup beratnya beban yang dialami oleh Pertamina pada masa itu. 

terlebih lagi dengan perolehan predikat Hitam oleh UP IV Cilacap, 

menjadikan kinerja hulu Pertamina dianggap merusak lingkungan. 

Masyarakat, elit politik & ekonom, bahkan Bank Dunia menyatakan 
Pertamina sudah hopeless (tidak ada lagi harapan) dan tidak bisa 
dirubah, lebih baik dihancurkan dan dibentuk perusahaan baru lagi. 

Dirut mengungkapkan sekarang Pertamina menghadapi dunia yang 
baru yang sangat berbeda dibanding dulu. Perubahan UU No. 22/2001 
merubah Pertamina menjadi Persero, menjadi suatu entitas bisnis yang 
mencari laba.  Namun juga menghadapi berbagai tuntutan yaitu 
menghendaki Pertamina dapat menciptakan keuntungan yang optimal 
untuk pemerintah. Pertamina masih tetap diminta pemerintah untuk 
menghasilkan kontribusi deviden terbesar. Pada tahun 2006 Pertamina 
telah membayar deviden sebesar 11,9 triliun rupiah dari keuntungan 
sebesar 20 triliun, atau sama artinya dengan deviden yang diibayar 
oleh 78 BUMN lain. Karena dari 135 BUMN yang ada di Indonesia 
harus nyetor deviden sebanyak 21 triliun,  sedangkan Pertamina sendiri 
menyetor 11,9 triliun atau lebih dari 50% deviden bersumber dari 
Pertamina. Tahun ini Dirut merasa sedikit lega karena Menteri 
Keuangan telah menyetujui menurunkan target deviden dari 
Pertamina menjadi 9 triliun saja. Dan ini akan dimanfaatkan untuk 
pengembangan usaha, karena itu Pertamina dituntut menjalankan 
 bisnis yang lebih transparan dan bersih, ungkap Dirut. 

Tantangan lain yang cukup berat dihadapi Pertamina saat ini adalah 
persepsi masyarakat yang masih belum menguntungkan. Dari hasil 
survey tahun lalu yang dilakukan Situs Survey Dharmapena, 
menyebutkan: SPBU Pertamina masih suka curang, tidak profesional 
(amatiran kehandalan rendah), sarang KKN, kurang bermanfaat karena 
sumbangan CSR belum memenuhi keinginan masyarakat, juga 
birokratis, dan kegiatan hulu masih dinilai merusak lingkungan.  
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Oleh karena itu, tantangan yang sebenarnya justru baru dimulai, 

yakni berupa tahap recovery image UP IV Cilacap, yang tentu saja 

akan berimbas pada PT Pertamina (Persero) secara keseluruhan. 

“Masa krisis PROPER Hitam memang sudah selesai 
sejak tulisan tentang PROPER Hitam UP IV di media 
massa nasional berhenti dimuat. Tapi permasalahan 
yang besar adalah dampak dari krisis ini, yaitu pada 
image UP IV Cilacap dan Pertamina keseluruhan. 
Semuanya kena dampak dari PROPER Hitam ini” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
Berdasarkan penjelasan Kurdi Susanto diatas, krisis Proper 

Hitam ini belum selesai. Meskipun pemberitaan media massa 

nasional mengenai permasalahan ini telah menjadi netral, namun 

beban yang PROPER Hitam masih dimiliki oleh UP IV Cilacap. 

Kurdi Susanto menambahkan: 

“Bisa dibilang krisis ini berlalu baru setelah kami 
mendapatkan PROPER merah di periode PROPER 
selanjutnya, periode 2003-2004. Jadi ya... bisa dibilang 
sebelum itu, UP IV masih mengalami krisis” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 
 

Berdasarkan wawancara tersebut, pihak Hupmas 

menyadari bahwa krisis PROPER hitam tidak hanya berkutat pada 

sisi media saja, melainkan media hanya sedikit banyak unsur yang 

dapat menimbulkan reaksi dari pihak lainnya, seperti pemerintah. 

Meskipun belum berarti media yang melakukannya, namun sedikit 

banyak juga telah membawa pengaruh. Kurdi Susanto mengatakan: 

“Belum tentu Mbak. Ini khan audit milik pemerintah. Jadi 
ya wajar klo pemerintah bereaksi, apalagi Pertamina 
yang dapat hitam. Gampangnya, anaknya sekarang itu 
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nakal. Ya bapaknya yang negur. Cuma ya media ini, bisa 
saja semakin memperkeruh suasana kalau misalnya dulu 
kami tidak bergerak cepat. Bukan tidak mungkin kalau 
masalah ini berkembang lebih besar” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Sehingga bisa disimpulkan dalam permasalah PROPER 

ini, berakhirnya pemberitaan media mengenai berita buruk 

perusahaan, belum berarti krisis telah sepenuhnya berakhir. Masih 

ada tuntutan dan ancaman dari pemerintah agar UP IV Cilacap 

mengalami perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. 

“Pemerintah mengancam akan melakukan sanksi pidana 
bagi BUMN yang mendapat 2 kali PROPER hitam secara 
berturut-turut. Ini anrtinya juga berlaku pada UP IV” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut disebutkan bahwa 

hasil PROPER 2003-2004 yang akan diumumkan akhir tahun 

tersebut, akan menjadi tolak ukur yang menentukan apakah UP 

IV Cilacap selamat dari krisis, atau justru semakin terjebak 

dalam krisis. 

“Satu-satunya cara adalah UP IV dan Pertamina 
semuanya, harus berubah ke arah yang lebih baik. Dan 
pertama yang harus dicapai oleh UP IV adalah 
perbaikan peringkat PROPER. Kesempatan pertama 
adalah saat PROPER periode 2003-2004. Penilaian yang 
dilakukan dari 1 Januari 2003 – 31 Mei 2004. Itu artinya 
sudah berjalan. Dan cuma tinggal sisa 1 bulan lagi. 
Kalau kami gagal mendapat predikat yang lebih baik, 
maka itu artinya kami semakin terpuruk dalam krisis 
PROPER”  (Kurdi Susanto, 2 September 2008) 

 

Guna memperbaiki corporate image UP IV Cilacap yang 

telah tercoreng oleh perolehan PROPER Hitam, maka UP IV Cilacap 
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harus segera memperbaiki image tersebut. Salah satu caranya adalah 

dengan memperbaiki peringkat PROPER pada periode selanjutnya 

yakni tahun 2003-2004. Dalam mencapai perbaikan peringkat 

PROPER ini, Hupmas melakukan 2 langkah yakni lobbying dengan 

KNLH serta publikasi dalam tubuh UP IV Cilacap mengenai 

program audit PROPER selanjutnya, yakni periode 2003-2004. 

 

III.3.2.2.1. Komunikasi dengan KNLH : Lobbying 

Waktu pelaksanaan penilaian PROPER periode 2003-

2004 yang terbilang sangat mepet, menjadikan Hupmas UP IV 

Cilacap harus melakukan sebuah taktik khusus dalam mencapai 

target peningkatan hasil PROPER perusahaannya.  

“Tantangannya disini ya, harus dapat bagus, padahal 
sudah tinggal sebulan lagi masa penilaiannya. Caranya 
bagaimana? Selain K3LL sedari awal sudah 
memperbaiki kilang yang dituduh bocor di tahun 2003 
itu, sekarang apa lagi? Pada saat itulah saat kami, TPC, 
kembali melakukan tindakan, yaitu lobbying dengan 
KNLH”  (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Lobbying menurut Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan 

Glen M. Broom dalam Effective Public Relations: edisi Sembilan, 

adalah bagian khusus dari PR yang berfungsi untuk menjalin dan 

memelihara hubungan dengan pemerintah terutama dengan tujuan 

memengaruhi penyusunan undang-undang dan regulasi (Cutlip, 

2007: 20). Itulah yang dilakukan oleh Hupmas saat itu. Hupmas 

yang terdiri atas Kabag Hupmas dan Ka.sie Media, bersama 
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dengan Kabag K3LL menemui ketua penilaian PROPER untuk 

membicarakan kebijakan penilaian KNLH dalam PROPER 2003-

2004 tersebut. 

“Saat itu kami pertama menanyakan seperti apa 
kriteria penilaian PROPER pada tahun 2003-2004 itu. 
Kemudian kami diberikan daftar kriteria penilaiannya. 
Ternyata tidak ada perubahan yang berarti. Kemudian 
menyampaikan kabag K3LL menyampaikan data-data 
lingkungan yang dimilikinya” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 
Proses lobbying yang dilakukan oleh TPC-Hupmas 

UPIV Cilacap bersama dengan Kepala Bagian K3LL tersebut 

dengan Ketua Penilai PROPER, mengalami cukup banyak 

kendala. Sebab bagaimanapun juga, pihak penilai merasa bahwa 

kriteria penilaian tersebut sudah tepat. Hingga pada akhirnya, 

permasalahan kriteria penilaian yang kurang spesifik pada tiap-

tiap jenis perusahaan, juga menimbulkan reaksi dari perusahaan 

peserta PROPER yang lain. Berikut adalah penuturan Kurdi 

Susanto mengenai kondisi saat itu: 

“Masalah kriteria penilaian ini kami lobby terus, 
hampir selama satu minggu. Hingga akhirnya pihak 
KNLH menyadari bahwa kriteria penilaian migas dan 
yang lainnya tidak bisa disamakan. Tapi itu saja, baru 
sadar setelah muncul komentar dan kritikan yang sama 
dari peserta PROPER yang lain-lain. Rata-rata 
berpandangan sama dengan kami, bahwa yang 
namanya perusahaan satu dengan yang lain, standar 
untuk pengelolaan lingkungannya tidak bisa disamakan. 
Coba saja diliat, sejak tahun 2003-2004 tersebut, mulai 
dibedakan perusahaan-perusahaan berdasarkan jenis 
usahanya” (Kurdi Susanto, 2 September 2008). 
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 Mulai periode penilaian PROPER tahun 2003-2004, 

kriteria penilaian pada detik-detik terakhir (1 bulan) penilaian, 

kriteria penilaian dirubah oleh tim Audit PROPER. Hal ini 

dikarenakan munculnya anggapan bahwa kriteria penilaian tersebut 

terlalu general apabila diberikan pada seluruh perusahaan peserta 

PROPER, padahal kinerja dan proses produksi setiap perusahaan 

berbeda-beda. 

 

III.3.2.2.2. Komunikasi Internal UP IV Cilacap 

Selain melakukan lobbying, tidak lupa Hupmas 

mempublikasikan perbaikan kinerja perusahaan ini lewat media 

publikasi Hupmas. Hal ini penting karena dalam mencapai 

peningkatan peringkat PROPER dibutuhkan kinerja dari seluruh 

unsur dalam UP IV Cilacap. 

“PROPER adalah hasil kerja seluruh armada UP IV. Jadi 
mulai dari K3LL, Produksi dan Pengolahan, dan masih 
banyak lagi. Apalagi masalah PROPER yang penilaiannya 
bukan hanya pada satu unsur saja, jadi ya semua harus 
bekerja sama dong. Untuk itulah Hupmas pada masa 1 
bulan itu, secara intensif juga melakukan publikasi. Itu 
tugas bidang media, ya tugas saya dan kawan-kawan saat 
itu” (Kurdi Susanto, 2 September 2008) 

 
 

Setelah kriteria diperbaiki dari hasil lobbying yang 

dilakukan oleh Hupmas UP IV Cilacap dan juga upaya kerja keras 

dari seluruh unsur UP IV Cilacap untuk memperbaiki diri, 

menjadikan prestasi perusahaan tersebut meningkat menjadi 

peringkat Merah dan diumumkan pada 9 September 2004.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



III - 78 
 

“Hasilnya masih merah, tapi ini lumayanlah, jika 
dibanding dengan hitam. Khan ada ancaman untuk 
perusahaan yang memperoleh predikat hitam selama 2 kali 
berturut-turut, akan dipidanakan. Tentu kami, UP IV tidak 
mau itu terjadi. Sebab pasti akan berdampak amat buruk 
untuk Pertamina keseluruhan” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008) 

 

Melalui perolehan peringkat PROPER Merah ini, krisis 

PROPER hitam dapat resmi dikatakan berlalu. Sebab ancaman 

pidana yang akan dikenakan kepada UP IV Cilacap, telah berhasil 

dilalui. Atau dengan kata lain, krisis corporate image UP IV Cilacap 

ini berlangsung selama 5 bulan yakni sejak April hingga September 

2004. Sebab meskipun pemberitaan media berhenti hanya dalam 1 

minggu saja, namun masih ada ancaman pidana dari pemerintah 

apabila UP IV Cilacap gagal memperbaiki peringkat di PROPER 

2003-2004 tersebut. 

 

III.3.3.  After the crisis 

Setelah melalui berbagai tahapan yang melelahkan, kini 

saatnya untuk mulai berdamai dengan krisis. Berdamai disini dalam 

artian, krisis telah berlalu. Namun bukan berarti perusahaan sudah 

sepenuhnya lepas dari bahaya. Sebab tahapan setelah krisis berlalu, juga 

tidak bisa diremehkan. Tahapan ini adalah tahapan dimana perusahaan, 

khususnya Hupmas, dituntut untuk memulihkan kembali citra 

perusahaan yang sempat terganggu akibat krisis. Sebelum memasuki 

tahapan recovery image, seorang Hupmas harus menjalankan evaluasi 
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kegiatan manajemen yang telah dilakukannya. Hal ini bertujuan untuk 

mengukur sejauh mana kesuksesan dan kekurangan dalam pelaksanaan 

manajemen krisisnya. 

 

III.3.3.1. Evaluasi Manajemen Krisis 

Sebelum melangkah pada pemulihan citra, Hupmas 

terlebih dahulu menjalankan tahapan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan 

guna mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan manajemen krisis 

yang dilakukan oleh Hupmas kemarin, dengan menilai pada 

publikasi pemberitaan media tentang UP IV Cilacap selama bulan 

April 2004. 

“Media selalu menjadi tolak ukur bagi evaluasi Hupmas. 
Karena lewat media kita mengetahui bagaimana opini 
publik tentang perusahaan” (Sarah Marikar, 5 September 
2008) 

 

Berikut adalah rangkuman hasil dari monitoring media 

yang dilakukan oleh Hupmas pasca perolehan predikat hitam dalam 

PROPER 2002-2003 lalu:  

Tabel III.3. Monthly Media Monitoring April 2004 

No. Media Jumlah 
Berita 

Status Berita 

Positif Netral Negatif 

1 Kompas 3 0 3 0 
2 Media Indonesia 1 0 1 0 
3 Republika 0 0 0 0 
4 Jawa Pos 1 0 1 0 
5 Majalah Tempo 0 0 0 0 
7 Koran Tempo 3 0 1 2 
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8 Suara Merdeka 4 2 2 0 
9 Kedaulatan Rakyat 3 2 1 0 
10 Pikiran Rakyat 1 1 0 0 
11 Wawasan 1 1 0 0 
12 Koran Rakyat 0 0 0 0 
13 Radar Banyumas  2 1 1 0 

Jumlah Keseluruhan  19 7 10 2 
in Percentage (%) 100% 36% 53% 11% 

 

 

 

Selaku anggota dari seksi media Hupmas, Erafini Dharma 

menganalisis data tersebut sebagai berikut: 

1. Berita tentang UP IV Cilacap meningkat dibandingkan bulan 

Maret 2004 yang hanya berjumlah 12 berita. 

2. Sebagian besar berita adalah berita netral. Hal ini menunjukkan 

upaya manajemen krisis pada segi media dapat dikatakan 

berhasil, karena pada perusahaan yang tengah mengalami krisis 

adalah berita yang terbaik (Erafini Dharma, 4 September 2008). 

 

Lebih lanjut mengenai hasil evaluasi manajemen krisis 

yang dilakukan Hupmas UP IV Cilacap tersebut, Kurdi Susanto 

mengatakan: 

36%

53%

11%

Positif

Netral

Negatif

Sumber: Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
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“Bisa disimpulkan kalau upaya penanganan krisis yang 
kami lakukan ini berhasil Mbak. Selain dari hasil 
pemberitaan media yang dominan netral, belum lagi 
perbaikan peringkat jadi Merah. Kami cukup puas dengan 
hasil itu, meskipun capek dan cukup stress (tersenyum), 
tapi menggembirakan hasilnya” (Kurdi Susanto, 2 
September 2008). 

 

Jon White dan Laura Mazur mengungkapkan, sebuah 

penanganan yang tepat terhadap krisis yang dilakukan praktisi PR, 

dapat menyelamatkan eksistensi perusahaan dari terpaan krisis, serta 

sekaligus menjadikan perusahaan tersebut layak memperoleh 

pengertian dan dukungan dari publik (White and Mazur, 1995: 211). 

Hal ini juga berlaku bagi UP IV Cilacap. Pelaksanaan pembangunan 

corporate image yang dilakukannya sejak dahulu, hingga 

pelaksanaan manajemen krisis yang baik, menjadikan perusahaan ini 

ketika mengalami krisis, justru memperoleh dukungan dari 

masyarakat. Salah satu buktinya adalah tulisan Setiawan dalam 

kolom “Dari Pembaca” Majalah Serasi Edisi Mei-Juni 2004. Dalam 

majalah khusus lingkungan terbitan dari KNLH, tersebut Setiawan 

mengungkapkan dukungannya kepada UP IV Cilacap. Berikut ini 

adalah isi dari tulisan Setiawan kepada KNLH: 

Gambar III.5. Artikel Opini Masyarakat Tentang Dukungan 
Kepada UP IV Cilacap 

 
 

 

 

 

VONIS TIDAK RAMAH LINGKUNGAN KEPADA 
PERUSAHAAN 

Membaca berita koran Tempo tanggal 15 April 2004 tentang 
“Pertamina Cilacap Masuk Peringkat Hitam Lingkungan Hidup”, saya 
merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan. 
Setahu saya Unit Pengolahan IV Cilacap sudah mendapat ISO 14000 
bersama dengan UP II Dumai. Selain itu, UP ini juga telah memiliki 
Holding Basin yang berfungsi memisahkan air dan minyak yang akan  
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Sumber: Media Serasi edisi Mei-Juni 2004 

(Online, Setiawan, 2004, diakses pada tanggal 12 Agustus 2008) 
 

Menanggapi opini dari pembaca Media Serasi tersebut, 

Kurdi Susanto Mengungkapkan bahwa: 

“Sungguh tidak menyangka. Saat itu saya juga membaca 
tulisan saudara Setiawan tersebut. Padahal orang 
Surabaya, tapi juga aware terhadap UP IV” (Kurdi 
Susanto, 2 September 2008). 

 

Setelah melakukan evaluasi pelaksanaan manajemen krisis 

tersebut, Hupmas selanjutnya menghadapi tantangan yang lebih 

berat, yakni memulihkan citra perusahaan demi mencapai visi 

sebagai “Kilang Minyak Berwawasan Lingkungan”. Meskipun pada 

penilaian PROPER tahun 2003-2004 telah memperoleh predikat 

merah, namun hal ini belum cukup untuk membangkitkan citra UP 

IV Cilacap sebagai kilau “hijau” dimata publiknya. Terlebih ketika 

perolehan merah tersebut, UP IV Cilacap masih dikatakan tertinggal 

dengan kilang yang lainnya. 

masuk ke badan air di Kali Donan. Ikan disana sangat banyak pada  
jam-jam 10 pagi. Pernyataan yang menyebutkan terlalu banyaknya 
minyak mentah yang disimpan juga patut dipertanyakan, karena UP 
IV Cilacap adalah kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 300-
324 ribu barrel per hari untuk mencukupi 34% kebutuhan BBM 
dalam negeri. Apakah menyimpan minyak mentah di unit 
Pengolahan itu salah? Bila peringkat hitam dicapkan kepada suatu 
perusahaan berarti perusahaan itu harus ditutup. Sudahkah 
diperhitungkan berapa rupiah yang harus ditanggung oleh 
pemerintah untuk menutupi pembelian BBM 34% dari kebutuhan 
nasional? Saya yakin Pertamina tidak akan menyepelekan apa yang 
KLH sarankan untuk perbaikan tetapi tolong dipertimbangkan 
bahwa mungkin ada prioritas yang lebih mendesak selain untuk 
perbaikan sesuai saran KLH. 
(Setiawan, Surabaya) 
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“Manajemen masi belum puas dengan hasil merah itu. 
Karena selain tuntutan dari Pertamina Pusat terhadap UP 
IV sangat tinggi, perolehan merah itu masih berada 
dibawah nilai PROPER unit migas yang lainnya. Jadi ya 
UP IV masih terus berusaha menggenjot nilai itu. Yaa.. 
sesuai Visi untuk menjadi Kilang Minyak Berwawasan 
Lingkungan Mbak” (Erafini Dharma, 4 September 2008). 
 

Demi komitmen mencapai Visi sebagai Kilang Minyak 

Berwawasan Lingkungan tersebut, UP IV Cilacap meningkatkan 

kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan dan juga dalam hal 

hubungannya dengan publiknya pasca krisis tersebut. Namun Visi 

tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh bagian dalam 

UP IV Cilacap, termasuk Hupmas. Hupmas UP IV Cilacap 

berpendapat bahwa salah satu media yang secara efektif dapat 

memulihkan corporate image UP IV Cilacap, adalah dengan 

memperoleh pengakuan sebagai kilang “hijau” dari tim audit 

PROPER. Berikut adalah pemaparan Sarah Marikar dalam hal ini: 

“Kalau citra perusahaan jatuh karna PROPER yang jelek, 
maka cara yang paling efektif dalam memulihkan citra 
perusahaan, adalah dengan meningkatkan hasil PROPER-
nya. Nah itu tu, yang dilakuin UP IV sekarang” (Sarah 
Marikar, 5 September 2008) 

 

III.3.3.2. Recovery Image  

Tahap recovery image perusahaan merupakan tantangan 

terbesar bagi praktisi public relations. Seperti yang dipaparkan oleh 

Jon White dan Laura Mazur bahwa bagaimana sebuah perusahaan 

menjalankan kegiatan PR pada saat krisis, juga masih memiliki 
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tanggung jawab pada masa setelah krisis berlalu. Sikap pada saat 

terjadi krisis, akan selalu diingat dan mungkin dapat terulang lagi. 

Sehingga ketika krisis telah berakhir seketika, perusahaan 

menghadapi tugas untuk membangun kembali. Hal ini mungkin akan 

menghasilkan kepercayaan publik yang telah hilang dan membangun 

kembali reputasi atau corporate image (White, 1995: 211). 

Tanggung jawab PR pasca krisis berlalu, adalah sebuah 

tahapan yang tidak bisa dianggap ringan. Sebab pada tahapan ini 

adalah tahapan dimana membangun kembali kepercayaan publik 

kepada perusahaan dan memperbaiki corporate image-nya. Begitu 

pula tanggung jawab yang diemban oleh Hupmas UP IV Cilacap. 

Pada tahapan ini adalah tahapan yang melelahkan dan tidak dapat 

dilakukan hanya dalam waktu sekejap saja. Sebab membangun 

image yang sempat buruk akibat PROPER hitam bukanlah suatu hal 

yang mudah. 

“Yang namanya membangun image itu tidak kaya’ 
membalikkan telapak tangan khan Mbak. Prosesnya cukup 
panjang. Dan tahapan ini tidak hanya tanggung jawab 
Hupmas, atau 3 komunikator utama UP IV itu saja, 
melainkan seluruh armada dalam UP IV” (Kurdi Susanto, 
2 September 2008). 
 

Pada tahapan Recovery Image atau perbaikan citra 

perusahaan pasca sebuah krisis ini, Hupmas UP IV Cilacap 

melakukan dua tahapan. Pertama adalah peningkatan predikat 
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PROPER dan selanjutnya adalah publikasi dan sosialisasi dari 

keberhasilan peningkatan predikat PROPER. 

 

III.3.3.2.1. Peningkatan Predikat PROPER : Perolehan PROPER Hijau 

Pihak manajemen UP IV Cilacap telah menjadikan 

PROPER sebagai agenda tahunan yang penuh dengan persiapan. 

Setiap tahun selalu dilakukan peningkatan dalam pengelolaan 

lingkungan UP IV Cilacap, yang berbuntut pada peningkatkan 

hasil predikat PROPER-nya. Semua adalah wujud kerja keras UP 

IV Cilacap dalam memperbaiki diri.  

“Semua ini kerjasama dan kekompakan UP IV Mbak. 
Semangat untuk membuktikan kinerja kilang kami, adalah 
cambuk bagi kami semua” (Kurdi Susanto, 2 September 
2008). 
 

Peningkatan hasil PROPER yang selalu meningkat pada 

setiap tahunnya, akhirnya berbuah kesuksesan ketika pada 31 Juli 

2008, UP IV Cilacap dimumkan sebagai satu-satunya unit 

pengolahan migas yang memperoleh PROPER Hijau. Pada 

PROPER Periode 2006-2007 tersebut, memang merupakan masa 

kejayaan bagi UP IV Cilacap. Karena selain sebagi kebanggan, 

PROPER Hijau membuktikan bahwa UP IV Cilacap layak menjadi 

kilang andalan bagi Pertamina. Berkaitan dengan ini, Kurdi 

Susanto menambahkan: 
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“Rasanya kami seperti jadi pemenang. Setelah sempat 
dipermalukan, akhirnya berbuah kemenangan juga” 
(Kurdi Susanto, 2 September 2008). 

 

Prestasi ini sangat membanggakan karena prestasi UP IV 

Cilacap ini adalah yang terbaik diantara unit pengolahan migas 

lainnya (lihat Tabel II.4 hal. II-31). Prestasi UP IV Cilacap juga 

dinilai paling baik oleh tim audit PROPER atas nama KNLH 

(Pemerintah Indonesia), sebab peringkatnya selalu meningkat 

setiap tahun, dan UP IV Cilacap adalah satu-satunya mantan 

pemegang PROPER Hitam yang berhasil mendapatkan Hijau. 

“Hasil Hijau tentu hasil yang paling dan sangat 
diharapkan oleh UP IV. Saat itu 30 Juli (2008), sehari 
sebelum malam penyerahan PROPER, kami dihubungi 
KNLH tentang PROPER hijau ini sekaligus undangan 
bagi GM untuk datang ke Malam Anugerah Lingkungan 
“PROPER 2008”. Semua jajaran manajemen semangat. 
Termasuk kami Hupmas, hehehe.. (tertawa) (Sarah 
Marikar, 5 September 2008). 
 

Hal ini memang merupakan sebuah hasil kerja keras 

seluruh bagian dalam UP IV Cilacap, termasuk Hupmas. Terlihat 

upaya UP IV Cilacap dibantu oleh Hupmas dalam melakukan 

persiapan menghadapi PROPER, terlebih saat akan menghadapi 

PROPER 2006-2007. Kesiapan UP IV Cilacap terbilang lebih 

matang dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu 

wujud kesiapan itu, tergambar dari rapat manajemen UP IV 

Cilacap sebagai persiapan menjelang PROPER 2006-2007. 
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Gambar III.6. Rapat Manajemen UP IV Cilacap Untuk 
Persiapan Penilaian PROPER Periode 2006-2007 

 
 

Sumber : Dokumentasi Hupmas UP IV Cilacap 
 

Persiapan menghadapi PROPER ini tidak hanya 

dilaksanakan oleh UP IV Cilacap saja. Bahkan Direktorat Pertamina 

secara resmi mengundang perwakilan dari seluruh Unit Pengolahan 

Pertamina, untuk menghadiri “Workshop PROPER”.  

“Yaa.. saat itu seluruh UP, khususnya bidang K3LL di 
seluruh Indonesia dikumpulkan di Baturraden. Semua ini 
karena Pertamina ingin semua kilangnya dinilai positif 
dalam PROPER. Disana kami sempat meliput, dan hasilnya 
adalah Pertamina tidak mau lagi “hulu” dinilai jelek dalam 
PROPER” (Erafini Dharma, 4 September 2008) 

 

Gambar III.7. “Workshop PROPER” Direktorat Pengolahan PT 
Pertamina (Persero) di Baturraden, Jawa tengah 

 
 

 

Sumber : Dokumentasi Hupmas UP IV Cilacap 
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Sejak PROPER 2004-2005, Hupmas memang selalu ikut 

serta mendampingi bidang K3LL dan tim audit PROPER ketika 

dalam proses penilaian. Hal ini bertujuan untuk dapat memperoleh 

informasi lebih cepat apabila terdapat permasalahan di lapangan saat 

penilaian, sehingga peristiwa PROPER 2002-2003 tidak terulang 

lagi.  

“Memang antisipasi Hupmas dalam PROPER ini lebih 
tinggi. Manajemen selalu berpesan agar kami tidak 
kecolongan lagi” (Erafini Dharma, 4 September 2008). 

 

Gambar II.8. Hupmas Mendampingi Proses Penilaian 
PROPER 2006-2007 

 

 

Sumber: Dokumentasi Hupmas UP IV Cilacap 
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Perolehan predikat Hijau pada PROPER periode 2006-

2007 adalah sebuah wujud kesuksesan dan kebanggaan seluruh 

bagian UP IV Cilacap. Menanggapi kesuksesan ini, Erafini Dharma 

menanggapi ini sebagai sebuah langkah nyata bagi UP IV Cilacap 

dalam mewujudkan Visi sebagai Kilang Minyak yang Berwawasan 

Lingkungan. Berikut adalah penuturannya: 

“Tentu saja bangga Mbak. Gimanapun, PROPER hijau ini 
sebagai bukti kalau kilang kami masih yang terbaik 
diantara kilang lain. Selurruh UP IV sangat bangga 
dengan hasil ini. Hasil kerja keras kami. Sekaligus 
selangkah lagi mewujudkan Visi menjadi Kilang Minyak 
Berwawasan Lingkungan” (Erafini Dharma, 4 September 
2008). 

 

Visi tentang “Menjadi Kilang Minyak Berwawasan 

Lingkungan”, adalah sebuah wujud nyata komitmen UP IV Cilacap 

dalam bidang lingkungan. Keberhasilan ini tidak bisa lepas dari 

peran Hupmas dalam menjalankan manajemen krisis, hingga 

kinerjanya dalam menjalankan Corporate Social Responsibility 

(CSR), yang menjadi salah satu kriteria penilaian dalam PROPER.  

“Perlu diingat, dalam PROPER, terdapat unsur CSR 
dalam penilaiannya. Sedangkan CSR adalah tanggung 
jawab Hupmas, jadi bisa dibilang itu adalah sumbangan 
nyata dari Hupmas untuk UP IV. Tapi tetap, tanpa kerja 
sama semua pihak, Hijau ini tidak bisa dicapai” (Sarah 
Marikar, 5 September 2008). 

 

Selain pada pelaksanaan program CSR (lihat lampiran), 

selanjutnya peran dan tanggung jawab Hupmas adalah pada tahapan 

publikasi perolehan PROPER Hijau ini kepada publik internal dan 
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eksternal perusahaan, melalui program sosialisasi dan publikasi 

Hupmas UP IV Cilacap. Kegiatan ini bertujuan untuk semakin 

menguatkan corporate image UP IV Cilacap sebagai Kilang yang 

Berwawasan Lingkungan.  

 

III.3.3.2.2.  Publikasi dan Sosialisasi UP IV Cilacap Peduli Lingkungan dan 

PROPER Hijau 

Setelah melakukan evaluasi, masih ada sebuah program 

yang menjadi tanggung jawab Hupmas UP IV Cilacap, yakni 

mensosialisasi dan mempublikasikan keberadaan peringkat PROPER 

UP IV Cilacap kepada publik internal perusahaan.  

“Publik internal merupakan bagian penting dari 
perusahaan. Seperti karyawan dan keluarga karyawan. 
Mereka semua adalah yang mendukung kesuksesan dari 
program yang dilakukan oleh UP IV. Tanpa dukungan 
mereka, jajaran manajemen tidak ada artinya” (Sarah 
Marikar, 5 September 2008). 
 

Pada saat itu, Kurdi Susanto mengakui upaya Hupmas 

dalam hal program sosialisasi dan publikasi kurang memadai. Baru 

setelah resmi dilaksanakan program TRANSFORMASI Pertamina, 

pelaksanaan program dilaksanakan lebih maksimal. Mengenai 

program sosialisasi dan publikasi Hupmas pasca TRANSFORMASI 

PERTAMINA akan disajikan pada pembahasan PROPER Hijau. 

“Pada masa 2004 itu, sosialisasi dan publikasi Hupmas 
kurang maksimal. Masih primitif, hahaha..(tertawa). Saat itu 
Cuma lewat informasi dinding, jadi kaya’ mading gitu Mbak. 
Kalau sekarang sudah jauh beda, apalagi sejak 2007. Sejak 
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2007 itu, sosialisasi dan publikasi UP IV bahkan terbilang 
paling maju dibanding unit Pertamina lain” (Kurdi Susanto, 
2 September 2008) 

 

Berikut merupakan media yang dipergunakan Hupmas UP 

IV Cilacap sebagai bagian dari sosialisai dan publikasi segala kegiatan 

peduli lingkungan dan perolehan PROPER Hijau UP IV Cilacap pada 

periode penilaian 2006-2007: 

 

I).  Media Cetak    

1. Buletin (media internal perusahaan)  untuk publik internal 

a.  MEDIA milik PT Pertamina (Persero) Pusat (Jakarta) 

Hupmas UP IV Cilacap mengirimkan berita mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

seluruh unit-unit Pertamina, begitu pula dengan yang terjadi pada 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap. Didalam media internal 

PT Pertamina (Persero) yang diberi nama “MEDIA” ini, 

dicantumkan mengenai penerimaan penghargaan PROPER Hijau 

bagi UP IV Cilacap. Sehingga karyawan (publik internal) 

Pertamina keseluruhan, dapat mengetahui kinerja dan 

keberhasilan UP IV Cilacap dalam bidang pengelolaan 

lingkungan. Seperti saat UP IV Cilacap melakukan kegiatan 

dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, pada Juli 2008 lalu. Berita 

tentang penanaman 3500 bibit Mangrove di Kutawaru, 

dimasukkan dalam Media No.30 Tahun XLIV 28 Juli 2008. 
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Gambar III.9. Cover dan Berita tentang UP IV Cilacap 
dalam Media No.30 Tahun XLIV 28 Juli 2008 

  
 

Sedangkan berita tentang UP IV Cilacap yang 

memperolehan PROPER Hijau, juga ditulis dalam MEDIA. Oleh 

Hupmas Pertamina Pusat berita ini diletakkan pada halaman 

pertama MEDIA No. 32 Tahun XLIV, 11 Agustus 2008 (lihat 

lampiran). Hal ini dikarenakan perolehan PROPER hijau bukan 

hanya kebanggaan bagi UP IV Cilacap, melainkan Pertamina 

secara keseluruhan.  
 

 

 

b. BULETIN PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

Melalui buletin internal bentukan Hupmas UP IV 

Cilacap yang bernama “BULETIN” ini, kerap disampaikan 

segala kegiatan-kegiatan baik di Pertamina Pusat maupun UP IV 

sendiri. Buletin yang terbit setiap 2 minggu sekali ini, juga 

bertujuan agar seluruh karyawan dapat memperoleh informasi 

Sumber: Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
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lebih cepat mengenai kinerja perusahaan dan memberikan 

sumbangsih dalam publikasi perolehan PROPER Hijau UP IV 

kepada orang-orang yang berada di sekitarnya (berita mulut ke 

mulut), khususnya kepada keluarga, dan masyarakat luas. 

Berita mengenai penyerahan piala PROPER Hijau 

dalam Malam Anugrah Lingkungan, 31 Juli 2008 tersebut, oleh 

Hupmas UP IV Cilacap ditulis dan diletakkan pada halaman 

pertama Buletin No. 14/Th.XXXII/15 Agustus 2008.  

 

Gambar III.10. Buletin No. 14/Th.XXXII/15 Agustus 2008 

   
 

Sumber: Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 

 
2. Booklet  untuk publik eksternal dan internal 

Hupmas PT Pertamina (Persero) UP IV hingga kini telah 

mengeluarkan booklet UP IV yang khusus menyempaikan bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan CSR. Salah satunya 

adalah lewat booklet khusus tentang lingkungan berjudul : Program 

Corporate Social Responsibility, Kami Peduli. 
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Gambar III.11. Booklet UP IV Cilacap: Program 
Corporate Social Responsibility, Kami Peduli 

 

 
 

Sumber: Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
 

Selain itu, dalam booklet Company Profile PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap, juga dicantumkan mengenai Lindungan 

Lingkungan & Keselamatan Kerja, serta kegiatan CSR. Pada saat 

penelitian, Hupmas masih belum memiliki booklet tentang perolehan 

PROPER Hijau. Namun telah berencana akan segera memperbarui 

booklet Kami Peduli dan Company Profile PT Pertamina (Persero) 

UP IV Cilacap agar berisikan informasi mengenai keberhasilan UP IV 

Cilacap dalam meraih predikat PROPER Hijau. 
 

Gambar III.12. Cover Depan Company Profile UP IV Cilacap 
dan Halaman yang berisikan Berita PROPER 

 
Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
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3. Leaflet  untuk publik eksternal dan internal 

Leaflet yang berhubungan dengan perolehan PROPER Hijau 

telah banyak dikeluarkan oleh Hupmas Pertamina UP IV dalam 

berbagai versi. Biasanya versi dari leaflet ini disesuaikan dengan 

publik dari acara yang dihadiri. Penyesuaian ini baik lewat desain 

maupun bahasa yang dipergunakan, serta up-date dari seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk perolehan 

PROPER Hijau itu sendiri. Namun selama proses penelitian, leaflet 

tentang PROPER Hijau masih sampai tahap desain. 

“Kami masih sampai tahap desain untuk booklet dan 
leaflet tentang PROPER Hijau. Mungkin akan release 
akhir bulan ini” (Sarah Manikar, 2 September 2008). 

 
 

4. Surat Kabar  untuk publik eksternal 

Publikasi yang dilakukan oleh Hupmas Pertamina UP IV 

Cilacap melalui surat kabar adalah dengan mengirim Press Release 

maupun mengadakan Press Conference kepada seluruh surat kabar 

lokal maupun nasional mengenai segala kegiatan yang berkaitan 

dengan kepedulian lingkungan UP IV Cilacap. Undangan dalam 

kegiatan yang akan dilaksanakan UP IV Cilacap disampaikan kepada 

seluruh wartawan, sehingga mereka dapat meliput secara langsung 

acara tersebut. Surat kabar dalam hal ini tidak terikat kerjasama 

dengan UP IV, sehingga surat kabar dapat menulis berdasarkan 

kebijakan editorian masing-masing surat kabar. Hanya saja, Hupmas 

harus tetap mengontrol dengan melakukan kliping media untuk bahan 
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monitoring dari seluruh surat kabar tersebut. Hal ini untuk mengukur 

sejauh mana, sudut pandang publik eksternal terhadap kegiatan wujud 

kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh UP IV Cilacap. 
 

II). Media Elektronik 

1. Website  untuk publik eksternal 

Hupmas UP IV telah membuat website untuk kepentingan 

komunikasi antara Pertamina UP IV dengan publik eksternal, yang 

dalam hal ini adalah masyarakat luas. Melalui www.pertamina-

up4.co.id Hupmas baik secara langsung maupun terselip dalam berita 

lain, memberikan informasi mengenai perolehan PROPER Hijau yang 

telah dicapai Pertamina UP IV Cilacap. Beberapa berita telah ditulis 

berkaitan dengan PROPER Hijau, dan yang terbaru adalah pada 

tulisan GM RU IV : Pekerja RU IV Haruslah Berhati Emas, yang 

berisikan semangat untuk meningkatkan predikat PROPER menjadi 

Emas. 

 

2. Gosip lewat Simops (Sistem Informasi Managemen dan Operasional 

Perusahaan)  untuk publik Internal 
 

Simops adalah sebuah situs khusus untuk pegawai dan 

jajaran manajemen UP IV Cilacap. Melalui situs internal ini, Hupmas 

menulis berita tentang perolehan PROPER Hijau. Sehingga seluruh 

karyawan UP IV dapat dengan segera mengetahui keberhasilan UP IV 

Cilacap dalam PROPER 2006-2007. 
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3. Radio     

a.  T-Radio  internal 

Secara keseluruhan T-Radio (Radio Transformasi), yang 

berfungsi sebagai sarana informasi dan sosialisasi yang berkaitan 

dengan kebijakan, agenda kegiatan  perusahaan, dll yang 

menyangkut komunikasi antar atasan dengan bawahan atau antar 

perusahaan dengan pekerja. Kepanjangan dari T-Radio adalah 

TRANSFORMASI-Radio, yang memang merupakan radio dalam 

rangka kegiatan TRANSFORMASI Pertamina ke arah Good 

Corporate Governance. Radio yang diciptakan Hupmas pada bulan 

Juli 2007 lalu ini juga menjadi media interaktif bagi manajemen 

dan karyawan mengenai segala kegiatan yang dilakukan Pertamina 

UP IV, termasuk didalamnya perolehan PROPER Hijau UP IV 

Cilacap (lihat Lampiran). 
 

 

b. Yes Radio  untuk publik eksternal dan internal 

Yes Radio adalah radio swasta binaan dari Hupmas yang 

bersiaran disekitar wilayah Kabupaten Cilacap. Melalui radio ini 

disiarkan segala kegiatan yang dilakukan oleh UP IV Cilacap, 

khususnya kegiatan-kegiatan peduli lingkungan dan perolehan 

PROPER Hijau, kepada publik eksternal dan internalnya.  

 

 

c. Suara Bercahaya   untuk publik eksternal 

Hupmas UP IV Cilacap bekerjasama dengan radio milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap ini, dalam upayanya 
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menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai segala 

kegiatan berkaitan dengan kepedulian lingkungan yang dilakukan 

Pertamina UP IV Cilacap. Termasuk ketika UP IV Cilacap 

memperoleh PROPER Hijau di tahun 2008. 

 

4. Media Televisi  

a. TV Banyumas  untuk publik eksternal 

TV Banyumas merupakan TV Lokal yang menjadi bagian 

dalam media publikasi Hupmas UP IV Cilacap. Hanya saja TV ini 

tidak terikat kerjasama dengan UP IV. Sehingga Hupmas hanya 

mengirim berita atau informasi yang berkaitan dengan peristiwa 

yang terjadi di UP IV Cilacap termasuk ketika UP IV Cilacap 

memperoleh PROPER Hijau. Namun mengenain segala hal yang 

berkaitan dengan penyampaian isi berita, tetap sesuai dengan 

kebijakan TV tersebut. 
 

b. TV Pertamina  untuk publik internal 

Media TV Pertamina merupakan media internal milik 

Pertamina Pusat. Hupmas UP IV Cilacap dapat memberikan berita 

untuk disiarkan. Berita ini kebanyakan merupakan laporan kegiatan 

yang telah dilakukan oleh UP IV Cilacap termasuk yang berkaitan 

dengan kepedulian lingkungan. Pada perolehan PROPER Hijau, 

Hupmas UP IV Cilacap juga memberikan bahan berita untuk nanti 

ditayangkan dalam TV Pertamina yang diputar lewat Simops. 
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III). Media Promosi Lain-lain  untuk publik eksternal 

Disamping melalui media yang telah disebutkan di atas, 

Hupmas UP IV juga melakukan publikasi perolehan PROPER Hijau 

lewat media lain, diantaranya adalah spanduk, baliho, barner, dan 

kegiatan pameran-pameran. 

 

Setelah tahapan publikasi dan sosialisasi Hupmas yang berkaitan 

dengan upaya recovery image UP IV Cilacap telah dilaksanakan, maka 

rangkaian manajemen krisis dalam perolehan predikat Hitam di tahun 2004 

tersebut, telah  berakhir. Sebab selain UP IV Cilacap berhasil membuktikan 

bahwa dirinya pantas menjadi kilang andalan Pertamina, recovery image 

yang dilakukan merupakan hasil perwujudan pesan komunikasi krisis yang 

telah didengungkan saat krisis dahulu, yakni change. Dengan melakukan 

perbaikan dalam kinerja kilang dan pengelolaan lingkungannya, serta 

keberhasilannya memperoleh PROPER Hijau di tahun 2008, UP IV Cilacap 

semakin dekat dalam upayanya mencapai Visi sebagai Kilang Minyak 

Berwawasan Lingkungan. 

“Mendapat PROPER Hijau, ini artinya kerja panjang Hupmas 
dan UP IV dari tahun 2004, dapat dikatakan berbuah hasil di 
tahun ini. Dan tugas teakhir Hupmas adalah sosialisasi dan 
publikasi. Kalau  program sosialisasi dan publikasi tentang 
PROPER Hijau dan segala kegiatan yang berbau kepedulian 
lingkungan telah selesai dilaksanakan, maka selesai juga tugas 
kami. Maksudnya untuk manajemen krisis ini khan Mbak. Khan 
tujuannya Cuma sampai pemulihan citra dan nama baik saja. Dan 
PROPER Hijau sudah cukup” (Kurdi Susanto, 2 September 2008) 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

IV.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada PT Pertamina (Persero) Unit Pengolahan 

IV Cilacap atau UP IV Cilacap mengenai manajemen krisis yang dilakukan 

oleh Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Hupmas), berkaitan dengan 

perolehan predikat Hitam dalam “Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup” (PROPER) periode tahun 2002-2003 oleh 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Manajemen krisis yang dilakukan oleh Hupmas bertujuan untuk menghentikan 

krisis PROPER Hitam, memulihkan corporate image UP IV Cilacap di mata 

publik perusahaan, serta merubah sikap publik dari prejudice (prasangka buruk) 

menjadi acceptance (menerima atau mendukung) UP IV Cilacap. Dalam 

pelaksanaan manajemen krisis tersebut Hupmas UP IV Cilacap melaksanakan 3 

tahapan, yaitu before the crisis, during the crisis, dan after the crisis. 
 

2. Before the Crisis 

a. Hupmas berperan sebagai early warning system perusahaan. 

Mereka adalah pihak yang pertama kali memperoleh sinyal krisis PROPER 

Hitam ini, sebelum kemudian menyampaikannya kepada top management, 
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yang dalam hal ini adalah General Manager dan Manajer Umum UP IV 

Cilacap. 

b. Tahap persiapan (preparation) 

• Diawali dengan membentuk TPC (Tim Penanggulangan Crisis). TPC 

terdiri atas praktisi Hupmas yang dibagi sesuai bidangnya yakni hubungan 

dalam, hubungan luar, dan media.  

• TPC menjalankan proses pengumpul data internal dan eksternal. Pada 

internal, Hupmas bekerja sama dengan bidang Keselamatan, Kesehatan 

Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) UP IV Cilacap dan Dinas 

Kebersihan Lingkungan Hidup (DKLH). Sedangkan pada eksternal, 

dilakukan pengumpulan data mengenai PROPER dari pihak KNLH. 

c. Tahap perencanaan (planning) 

• Dilakukan evaluasi internal perusahaan dengan mengolah hasil temuan 

data internal dan eksternal menggunakan SWOT analisis.  

• Menentukan crisis communication dalam krisis PROPER Hitam. Hupmas 

menganalisis alternatif sikap perusahaan dengan menggunakan 3-C 

options, yakni change, cristalizer, dan  conserve, yang pada akhirnya 

dipilih change sebagai pesan komunikasi yang paling tepat pada saat itu. 

Change berarti “Mengakui bahwa UP IV Cilacap memperoleh predikat 

Hitam, dan akan melakukan perubahan atau perbaikan”.  
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• Hupmas memilih komunikator dengan menerapkan sistem one door 

policy. Dimana yang dipilih menjadi komunikator saat krisis ini adalah 3 

pilar utama komunikasi UP IV Cilacap, yakni General Manager, Manajer 

Umum, dan Kepala Bagian Hupmas UP IV Cilacap.  

• TPC bagian media, melakukan perencanaan serta persiapan untuk 

menghadapi serangan dari pihak media massa. 

• Hupmas juga melakukan komunikasi mengenai berita perolehan PROPER 

Hitam kepada publik internal perusahaan, seperti pegawai dan jajaran 

manajemen UP IV Cilacap lainnya.  
 

3. During the Crisis 

a. Krisis PROPER Hitam 

Krisis PROPER Hitam ditandai dengan diumumkannya hasil penilaian 

PROPER Periode 2002-2003 oleh KNLH melalui media massa nasional 

pada tanggal 14 April 2004. Untuk menyelesaikan krisis tersebut, Hupmas 

UP IV Cilacap menjalankan: 

• Komunikasi kepada publik internal utama UP IV Cilacap, yakni: 

Pertamina Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. TPC melalui 

para komunikator UP IV Cilacap, menyampaikan data dan fakta dari hasil 

evaluasi internal yang telah dilakukan TPC sebelumnya. Sebuah fakta 

bahwa kilang UP IV Cilacap dalam kondisi normal. Kebocoran yang 

terjadi pada saat penilaian PROPER telah diperbaiki seketika dan telah 
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dilaksanakan dihadapan para penguji PROPER. Komunikasi internal ini 

bertujuan agar publik utama UP IV Cilacap dapat mengetahui situasi 

berdasarkan fakta dilapangan dan mendukung UP IV Cilacap dalam 

penyelesaian krisis. 

• Hupmas UP IV Cilacap kemudian segera melakukan komunikasi kepada 

media massa. Hupmas, khususnya TPC, menekankan pada konsep 

komunikator one door policy serta disertai dengan pelaksanaan media 

relations berupa kunjungan insan media ke kilang UP IV Cilacap. Hal ini 

bertujuan untuk menunjukkan fakta berupa kondisi sebenarnya pada 

kilang UP IV Cilacap, serta mengandung pesan bahwa kilang ini tidak 

berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, TPC menyediakan kemudahan 

sarana informasi bagi media, yang bertujuan agar berita yang muncul 

adalah fakta dan sesuai dengan pesan komunikasi krisis yang telah dipilih. 

Perencanaan dan eksekusi yang matang dari Tim Penanggulangan Crisis 

Hupmas UP IV Cilacap, mampu menjadikan pemberitaan media massa 

nasional mengenai perolehan PROPER Hitam UP IV Cilacap, hanya 

dalam waktu 1 minggu saja. 

b. Krisis tambahan 

Terdapat ancaman dari Pemerintah Indonesia bahwa apabila UP IV Cilacap 

tidak memperbaiki peringkat pada penilaian PROPER periode 2003-2004 

yang dilaksanakan Januari 2003 - Mei 2004, akan diberikan sanksi tegas 
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berupa sanksi kasus pidana. Untuk mengatasi situasi tersebut, Hupmas 

menjalankan beberapa tindakan utama, yakni: 

• TPC Hupmas bersama Kepala Bidang K3LL melakukan lobbying dengan 

ketua penilaian PROPER, berkaitan dengan kriteria penilaian dalam 

PROPER, dengan memberikan data-data dan usulan agar menspesifikasi 

kriteria penilaian berdasarkan jenis-jenis bidang usaha perusahaan. 

Usulan ini didukung dengan aksi protes yang dilakukan oleh perusahaan 

peserta PROPER lainnya, hingga pada akhirnya tim audit PROPER 

memutuskan memperbarui spesifikasi kriteria penilaian. 

• Hupmas melakukan sosialisasi dan publikasi kepada seluruh bagian dalam 

UP IV Cilacap guna melakukan perbaikan kinerja, demi peningkatan 

prestasi dalam program audit PROPER selanjutnya, khususnya pada 

periode 2003-2004 yang proses penilaiannya telah berjalan. 

• Kemudian pada pengumuman hasil PROPER periode tahun 2003-2004, 

UP IV Cilacap dinyatakan berhasil memperbaiki peringkat menjadi 

merah. Pengumuman yang dilakukan pada tanggal 9 September 2004 

tersebut sekaligus menandai berakhirnya krisis PROPER Hitam yang 

dihadapi oleh UP IV Cilacap. Secara total krisis ini berjalan selama 5 

bulan, meskipun pemberitaan media massa telah berhenti hanya dalam 

waktu 1 minggu saja. 
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4. After the Crisis 

a. Evaluasi Manajemen Krisis 

TPC Hupmas melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen krisis yang 

telah dilakukan, hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dari 

pelaksanaan manajemen krisis yang telah dilakukannya. Salah satunya 

bagian dari evaluasi Hupmas adalah dengan menjalankan monitoring media, 

yang bermanfaat untuk mengukur tingkat pencitraan perusahaan melalui 

pemberitaan media massa. 

b. Recovery Image 

• UP IV Cilacap meyakini satu-satunya cara untuk memperbaiki citra yang 

buruk akibat PROPER Hitam, adalah dengan perbaikan pengelolaan 

lingkungannya. Untuk itu, seluruh bagian perusahaan melakukan 

peningkatan kinerja, khususnya dalam hal lingkungan dan masyarakat. 

Hupmas juga melakukan peningkatan kinerjanya pada bidang yang 

menjadi tanggung jawabnya, yakni Corporate Social Responsibility 

(CSR). Upaya perbaikan kinerja seluruh jajaran UP IV Cilacap ini, 

berhasil meningkatkan peringkat PROPER UP IV Cilacap pada setiap 

tahun penilaian. Puncaknya adalah ketika pada 31 Juli 2008, UP IV 

Cilacap diumumkan sebagai satu-satunya unit pengolahan migas yang 

berhasil meraih predikat PROPER Hijau dalam periode penilaian tahun 

2006-2007.  
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• Hupmas menjalankan tahapan sosialisasi dan publikasi atas setiap 

peningkatan prestasi PROPER UP IV Cilacap di setiap tahunnya kepada 

seluruh publik internal dan eksternal perusahaan, khususnya atas 

perolehan PROPER Hijau. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 

menggunakan media sosialisasi dan publikasi yang telah dimiliki oleh 

Hupmas UP IV Cilacap. Tahapan sosialisasi dan publikasi Hupmas ini 

bertujuan untuk membangun dan memperkuat corporate image UP IV 

Cilacap sebagai Kilang Minyak yang Berwawasan Lingkungan dimata 

seluruh publik perusahaan. 

 

IV.2. Saran 

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian 

mengenai “Studi Kasus tentang Manajemen Krisis oleh Hupmas PT Pertamina 

(Persero) UP IV Cilacap Pasca Perolehan Predikat Hitam dalam Program Audit 

‘PROPER’ Periode Tahun 2002-2003” adalah: 

• Agar Hupmas UP IV Cilacap memiliki sebuah guidelines crisis 

management. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kinerja Hupmas dalam 

menjalankan manajemen krisis di kemudian hari. Sebab apabila hanya 

berlandaskan pada kemampuan dan pengalaman praktisi Hupmas, maka 

dikemudian hari kemungkinan praktisi Hupmas “baru” akan mengalami 

sedikit kesulitan apabila tidak ada bimbingan dari pengalaman di masa lalu. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



IV-8 
 

• Agar Hupmas UP IV Cilacap lebih mengoptimalkan kegiatan pengarsipan 

data-data yang berkaitan dengan kinerja Hupmas, sebab hal ini dapat 

menjadi bahan evaluasi di masa berikutnya. 

• Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti opini 

publik mengenai pelaksanaan manajemen krisis sampai pada upaya 

recovery image yang dilakukan oleh Hupmas UP IV Cilacap tersebut. 

Sehingga tidak hanya melihat berdasarkan satu sisi saja, yakni dari pihak 

Hupmas UP IV Cilacap. 
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PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimanakah posisi citra Pertamina Unit Pengolahan UP IV Cilacap ini dihadapan 

publik eksternalnya? 

2. Bagaimana peran Pertamina UP IV Cilacap dalam kegiatan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat (publik eksternal perusahaan), seperti program CSR dan 

bina lingkungan? (gambaran singkat) 

3. Apakah CSR dan bina lingkungan tersebut murni bentuk tanggung jawab perusahaan, 

atau memenuhi peraturan pemerintah UU no. 23 tahun 1997 (Undang-Undang 

tentang CSR dan Lingkungan? 

4. Sejauh mana pentingnya pemahaman akan manajemen krisis bagi seorang PR, dan 

seberapa besar peran Hupmas dalam masa krisis atau pelaksanaan manajemen krisis 

itu sendiri? 

5. Apakah dalam pelaksanaan manajemen krisis, pihak Pertamina UP IV, khususnya 

Hupmas, memiliki panduan “khusus” dalam menjalankan langkah-langkah yang akan 

diambil dalam manajemen krisis? Mengapa? 

6. Apakah benar bahwa pada PROPER periode 2002-2003 lalu, PT Pertamina UP IV 

Cilacap memperoleh predikat hitam? Kapan terjadinya? 

7. Darimana dan kapankah PT Pertamina UP IV Cilacap memperoleh informasi 

perolehan predikat hitam tersebut?  

8. Bagaimanakah kronologis cerita sebenarnya, hingga akhirnya PT Pertamina UP IV 

memperoleh predikat hitam tersebut? 
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9. Bagaimana situasi dan kondisi perusahaan setelah mengetahui hasil penilaian 

PROPER tersebut? 

10. Apakah sebelumnya pihak UP IV Cilacap tidak melakukan persiapan maupun 

pemahaman atas kriteria dalam PROPER tersebut? 

11. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan akhibat perolehan predikat hitam tersebut, 

bagi PT Pertamina UP IV, khususnya pada citra perusahaan? 

12. Tindakan apakah yang dilakukan oleh PT Petamina (Persero) UP IV Cilacap saat 

menghadapi peristiwa perolehan peringkat hitam dalam PROPER pada periode 2002-

2003 lalu? 

13. Seberapa besar peran Hupmas dalam manajemen krisis tersebut? 

14. Bagaimanakah tahapan dari pelaksanaan manajemen krisis oleh Hupmas Pertamina 

UP IV pada peristiwa perolehan PROPER hitam di tahun 2004 tersebut? 

15.  Bagaimanakah tahapan yang dilakukan Hupmas dalam upaya pemulihan citra 

perusahaan akibat PROPER? 
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LAMPIRAN: 

Tulisan Opini dalam Koran Tempo  

  

 
Kamis, 15 April 2004  
 

Dunia Bukan Tempat Sampah 
 

Pengelolaan lingkungan yang baik adalah kewajiban semua warga. Itu sebabnya, para abdi negara 
sepatutnya menjadi teladan dalam persoalan ini. Maka, wajar kalau kita terkejut mendengar berita 
bahwa sebuah badan usaha milik negara dituding mencemarkan lingkungan kerjanya, seperti 
diumumkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup kemarin. 

 
Menteri Nabiel Makarim mengungkapkan bahwa Pertamina Unit 4 di Cilacap masuk dalam daftar 
badan usaha pencemar lingkungan yang gawat, alias berpredikat "Hitam". Ini sungguh keterlaluan 
karena Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) yang dilakukan Kementerian 
Lingkungan Hidup sebenarnya mengenal lima kategori pada 85 perusahaan yang ditelitinya pada 2002 
itu. Alih-alih mendapat predikat terbaik alias "emas", unit kerja Pertamina itu malah masuk kategori 
terburuk. Padahal, berbagai perusahaan swasta yang motifnya jelas-jelas mencari untung saja berhasil 
meraih prestasi yang lebih baik. 
 

Terhadap kinerja yang jauh dari terpuji ini seharusnya pemerintah menegur keras Pertamina dan 
meminta agar pejabat yang bertanggung jawab atas unit ini mendapat sanksi yang serius. Apalagi jika 
kategori Proper ini tak membaik dalam penilaian pada 2003 yang akan diumumkan 5 Juni mendatang. 
Bagaimanapun, sebuah BUMN harus berada di garda depan, ing ngarso sing tulodo, dalam upaya 
memelihara lingkungan hidup negeri ini sebaik-baiknya. Apalagi Pertamina adalah unit yang mengelola 
minyak, sebuah sumber daya alam yang tak terbarui. Maka, akan sangat terkutuklah sebuah generasi 
yang selain menghabiskan kekayaan alam, juga mewariskan lingkungan yang tercemar berat pada 
generasi penerusnya. 

 
Kita tentu tak ingin dikutuk oleh anak cucu. Oleh karena itu, upaya menjaga kualitas lingkungan 

hidup harus dijalankan dengan serius. Maka, terhadap semua perusahaan yang memperoleh kategori 
"Hitam" maupun "merah" (artinya sudah mempunyai program pengelolaan lingkungan, tapi belum 
memenuhi persyaratan minimum) perlu dilakukan penyelidikan lanjutan, terutama untuk mengetahui 
apakah telah terjadi pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup. Bila pelanggaran ditemukan, proses 
hukum wajib ditempuh untuk menyelesaikannya.  

 
Sikap tanpa kompromi harus ditegakkan agar iklim usaha yang sehat terjaga, yaitu agar mereka 

yang menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup dengan baik meraih insentif sementara yang 
lalai terkena sanksi. Soalnya upaya menjaga lingkungan membutuhkan ongkos, oleh karena itu sanksi 
mencemarkan lingkungan mesti berlipat ganda lebih besar nilainya, alias sesuai dengan prinsip polluters 
pay.  

 
Bila prinsip ini dijalankan, para pengelola bisnis akan dipaksa untuk memperhitungkan biaya 

mengelola lingkungan sebagai bagian dari ongkos produksi. Artinya, sikap kuno yang menganggap 
dunia sebagai "tempat sampah raksasa" akan punah dan, mudah-mudahan, itu berarti kita akan 
mewariskan negeri yang nyaman kepada generasi yang akan datang. 

 

 Sumber : Online, Anonim, dalam Koran Tempo, 2004, diakses pada 
tanggal 12 Agustus 2008 
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LAMPIRAN:  

Press Release Hupmas PT Pertamina UP IV Cilacap pada tanggal 15 April 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

PRESS RELEASE 
Tanggal  : 15 April 2004 
Untuk diterbitkan : Segera 

Pertamina UP IV Cilacap Memiliki Amdal 

Pengumuman hasil peringkat PROPER periode 2002-2003 oleh Kementerian Negara 
Lingkungan  Hidup pada tanggal 14 April 2004, mengejutkan PT Pertamina (Persero) UP IV 
Cilacap. UP IV dalam pengumuman dinyatakan berpredikat Hitam. Padahal UP IV sendiri telah 
memiliki Instalasi Pengolah Limbah (IPAL) seperti CPI, Holding Basin, Fin Fan Cooler dsb. 
Ditambah lagi telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan tahun 2001 telah 
pula memperoleh sertifikasi ISO 14001. Sehingga banyak pihak ketika itu mempertanyakan 
sertifikasi ISO 14001 ternyata belum menjamin PROPER-nya baik. Bukan penerapan ISO 14001 
belum baik, tetapi  ternyata semata-mata karena perbedaan prinsip orientasi penilaian diantara 
kedua sistim ini. Jika ISO 14001 memfokuskan tentang adanya sistim dan implementasi (belum 
sepenuhnya melihat kepatuhan saat itu), sedangkan PROPER hanya melihat hasil akhir dan 
kepatuhan. Tim PROPER dari KLH saat itu masih menemukan sludge yang ditimbun di kolam 
terbuka sehingga dianggap mudah terkontaminasi dengan air dan badan tanah, serta melihat 
belum adanya fasilitas Continuous Emission Monitoring (CEM) pada stack. Apalagi saat di audit 
masih terlihat asap Hitam mengepul karena salah satu unit sedang start, sehingga mereka 
langsung menilai UP IV belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup yang berarti. 

 Hasil riset yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan menginformasikan bahwa 
Pertamina UP IV Cilacap mendapatkan nilai PROPER Hitam disebabkan terlalu banyaknya 
minyak mentah yang disimpan. Husni Banser, Kepala Bagian Hupmas menyatakan bahwa, 
“Apabila kriteria menyangkut banyaknya minyak mentah yang disimpan menjadi indikator 
penilaian PROPER, hal tersebut sangat naif, mengingat UP IV Cilacap adalah kilang BBM 
terbesar di Indonesia (kapasitas kurang lebih 350 MBSD) dan memerlukan persediaan minyak 
mentah cukup besar sebagai bahan baku”. 

 Berkaitan dengan peringkat Hitam yang diberikan kepada UP IV Cilacap, hal tersebut 
mendapat perhatian serius dari Direksi PT Pertamina (Persero) dan akan diupayakan secara 
maksimal untuk dapat memenuhi kriteria yang diperlukan. Hal tersebut sudah menjadi kebijakan 
direksi untuk dipedomani (k) 

CP :  Kurdi Susanto, S.sos 
Kepala Sie. Media 
Hupmas PT Pertamina UP IV Cilacap 
0282-508934 
 

  

PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PENGOLAHAN IV CILACAP 
Jl. MT Haryono No. 77 Telp. (0282) 508930. 508931. 508932 
Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia 

Sumber: Dokumen Hupmas UP IV Cilacap 
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LAMPIRAN: 

Transkrip Iklan PROPER Hijau pada T-Radio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen: Hupmas UP IV Cilacap  

  

Sound: Pertamina Always There... 

Program Penilaian peringkat kinerja perusahaan 2008/ atau PROPER/ oleh 
Kantor Kementrian Negara Lingkungan Hidup/ memberikan penghargaan 
peringkat Hijau kepada Pertamina UP IV Cilacap// 

Hal ini membuktikan bahwa/ kilang UP IV menunjukkan inovasi dan dedikasi 
penuh /terhadap pengelolaan lingkungan hidup// Baik dalam pengendalian 
pencemaran air/ pengendalian pencemaran udara/serta pengelolaan limbah 
B3/ atau Bahan Berbahaya dan Beracun/ yang  sesuai dengan aturan yang 
disyaratkan// 

Untuk menjadi kilang yang unggul di Asia Tenggara dan Kompetitif di Asia 
pada Tahun 2015/ Mari Peduli Lingkungan!// 
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LAMPIRAN: 

Program CSR PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 2000 – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumen Hupmas UP IV Cilacap       
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TRANSKRIP WAWANCARA (1) 

 

Interviewer (A) :  Peneliti 

Interviewee (B) :  Kurdi Susanto, S.sos  

Jabatan     : Kepala Bagian Hupmas 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

Hari      :  Selasa, 2 September 2008 

Tempat             :   Ruang Kepala Bagian Hupmas 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

A : Selamat siang Pak. Terimakasih atas kesediaan Bapak meluangkan 
waktu bagi wawancara ini.  

B : Begini Mbak, sebelumnya kami juga mengucapkan terimakasih atas 
perhatiannya pada perusahaan Kami. Saya akan membantu semampu 
Saya. Silahkan Anda mulai. 

A : Terimakasih Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ya 
Pak, Bapak sekarang sudah jadi Kepala Bagian. Selamat ya Pak.. 

B : Lho iya ya, waktu Mbak Alin disini, saya masih di Hubungan ya? 
(tersenyum) 

A :Hehehe.. cepet ya Pak, padahal baru beberapa minggu. Selamat ya 
Pak. 

B : Wah.. wah.. terimakasih ya Mbak. Lantas Mbak Alin ini penelitiannya 
tentang apa akhirnya?  

A : Begini Pak. Saya ingin memperoleh gambaran bagaimana peran 
dan kinerja Hupmas Pertamina UP IV Cilacap, khususnya dalam 
hal manajemen krisis. Namun sebelum itu, bisakah Bapak 
memberikan gambaran singkat tentang keistimewaan UP IV 
dibanding unit Pertamina lainnya Pak? 
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B : Hmm.. singkatnya begini. Pertamina UP IV Cilacap itu merupakan 
salah satu dari 7 jajaran unit pengolahan Pertamina Mbak. Kami 
memiliki kapasitas produksi terbesar yakni 348.000 barrel/hari, dan juga 
terlengkap jenis produknya. Kilang ini bagi Pertamina, dianggap bernilai 
strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% 
kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Selain itu kilang ini merupakan satu-
satunya kilang di tanah air saat ini yang memproduksi aspal dan base oil. 
Yaa.. seperti yang dibilang tadi, paling lengkap produknya. 

A : Bagaimana dengan peran perusahaan ini bagi lingkungan sekitar, 
dalam artian bagi masyarakat Cilacap dan kelestarian lingkungan 
disekitarnya? 

B : Keberadaan Pertamina dimanapun selalu memberikan pengaruh yang 
cukup besar bagi daerah disekitarnya. Selain dikarenakan unsur 
Pertamina yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, 
faktor lain adalah karena Pertamina selalu berkomitmen untuk membantu 
pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan rakyat disekitar perusahaan. 
Sebab hal ini juga merupakan kewajiban Pertamina selain untuk 
memenuhi kebutuhan soal migas. 

Begitu juga dengan UP IV. Warga Cilacap dulu mata pencaharian hanya 
sebagai petani dan nelayan tradisional. Tapi sekarang mendapatkan 
kesempatan berusaha yang lebih luas, jadi tidak hanya disektor informal 
saja, tapi juga bisa disektor formal, seperti dalam bidang industri. 
Apalagi setelah ditetapkannya Cilacap sebagai kawasan industri di Jawa 
bagian Selatan, yang akhirnya industri-industri lain bermunculan disini. 

A : Bagaimana dengan kegiatan CSR yang dilakukan UP IV, bisa 
Bapak berikan gambaran singkatnya? 

B : Baik, begini. Pelaksanaan CSR UP IV sudah dilaksanakan sejak kilang 
UP IV berdiri. Manajemen UP IV, khususnya Hupmas sudah merancang 
CSR sebagai bagian penuh perusahaan. Sebab seperti yang saya jelaskan 
tadi, bahwa UP IV berperan sebagai pendukung pemerintah daerah dalam 
mensejahterakan daerah ini. 

Bantuan yang diberikan Pertamina UP IV, hingga saat ini, lebih di 
arahkan pada sektor produktif, dan mengurangi bantuan yang bersifat 
konsumtif. Artinya perusahaan lebih cenderung membantu kail Mbak, 
dibanding umpan (sambil tersenyum). 
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Pilihan bantuan produktif seperti ini pada gilirannya diharapkan akan 
dapat memberikan perluasan usaha, sehingga ekonomi masyarakat dapat 
berkembang. Begitu juga dengan pelaksanaan program kemitraan, UP IV 
juga menyalurkan dana permodalan untuk Usaha Kecil dan Koperasi 
yang  lebih di fokuskan untuk mengembangkan dan mengentaskan 
usaha-usaha skala kecil terutama bagi masyarakat sekitar operasi 
perusahaan. 

A : Apakah pelaksaaan CSR ini memiliki unsur lain Pak, semisal 
dorongan atas kewajiban melakukan CSR bagi semua perusahaan, 
sesuai kebijakan pemerintah, kalau tidak salah UU 23 tahun ‘97 ya 
Pak? 

B : Ya, UU tentang lingkungan khan (tersenyum). Kurang lebih seperti itu. 
Namun juga bisa tidak, karena kami telah menjalankan program CSR dan 
bina lingkungan, jauh sebelum pemerintah mengeluarkan UU no. 23 
tahun ’97 itu. Ya sejak Pertamina berdiri (tersenyum sekali lagi). 

Hanya saja, sebagai kilang terbesar dan anak dari perusahaan BUMN 
terbesar di Indonesia, ya sekaligus jadi sebuah beban tersendiri bagi UP 
IV. Sebab semakin besar perusahaan, sorotan publiknya juga semakin 
besar. Khususnya dari pemerintah, agar Pertamina menjadi contoh 
BUMN dan perusahaan swata yang lain. 

A : Sejauh mana pentingnya pemahaman akan manajemen krisis bagi 
seorang PR, dan seberapa besar peran Hupmas dalam masa krisis 
atau pelaksanaan manajemen krisis itu sendiri? 

B : Hmm, begini.. Crisis management adalah sebuah pengetahuan dan 
kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap PR. Karena sekecil apapun 
perusahaan, pasti juga akan mengalami apa yang dinamakan sebuah 
krisis. Apalagi pada perusahaan sebesar Pertamina ini. Jadi, seorang PR 
sangat amat wajib untuk menguasai penanganan permasalahan atau 
biasanya disebut isu, apalagi sebuah krisis. Sebab, pelaksanaan 
manajemen krisis yang dilakukan oleh PR juga akan membawa dampak 
yang besar pada perusahaan secara keseluruhan. 

A : Apakah dalam pelaksanaan manajemen krisis, pihak Pertamina 
UP IV, khususnya Hupmas, memiliki panduan tersendiri dalam 
menjalankan langkah-langkah yang akan diambil dalam manajemen 
krisis, semisal seperti step-step tertulis, berupa panduan begitu Pak? 
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B : Oh tidak, Mbak. Kami lebih memilih menggunakan langkah-langkah 
yang sudah teruji secara pengalaman, dibandingkan dengan teori. Sebab 
belum tentu antara teori dengan kondisi pengaplikasiannya bisa benar-
benar sama. Jadi lebih tepat apabila kita bergerak secara tepat dan cepat 
sesuai dengan kondisi yang ada. Sebab setiap krisis, pasti dibutuhkan 
penanganan yang berbeda. Yang penting tetap dengan perencanaan yang 
matang dan koordinir yang tepat, terutama pada ketiga komunikator 
perusahaan tersebut, yakni GM, Manajer Umum, dan Kabag Hupmas. 
Bagaimanapun mereka harus kompak, tidak boleh berkata sesuatu yg 
berbeda, apalagi sampai bertolak belakang. Hal itu bisa gawat (sambil 
tersenyum miris). 

A : Hmm. Begitu ya Pak. Lantas apakah ini artinya Hupmas lebih 
mempergunakan taktik dibandingkan dengan strategi? Sebab 
sepengertian saya, taktik adalah langkah yang diambil pada saat 
melakukan action, sedangkan strategi, adalah perencanaan secara 
terperinci sebelum menjalankan action. Betul begitu pak? 

B : Taktik dan strategi? Hmm.. bisa saja dikatakan seperti itu.. Sebab 
biasanya jika dalam ilmu komunikasi, strategi lebih baku atau pakem, 
kalau taktik lebih depending or based on what case that we deal with.. 
ya, bisa dibilang kami menjalankan itu. Tapi khusus pada krisis ya.. 
Sebab setiap krisis, itu punya sifat, jenis, dan tingkat kepentingan yang 
berbeda-beda. Tapi sebuah perencanaan yang tepat, tetap dibutuhkan, 
tapi tentu saja harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sebab hal ini 
lebih efektif.  

 Kalau mungkin bisa dibagi, ya tahapannnya Cuma before the crisis jadi 
sebelum krisis muncul. Trus during the crisis, saat krisis muncul, ya terus 
after crisis, setelah krisis berakhir. Simple, tapi mudah diaplikasikan 
khan Mbak 

A : Hehe, iya Pak. Terus, seperti apakah perencanaan yang efektif 
tersebut Pak? 

B : Ya, perencanaan yang tepat, cepat, yang dimulai dengan pengumpulan 
data dan fakta, hingga kemudian diambil langkah paling yang tepat 
sesuai dengan kondisi perusahaan dan permasalahan yang dihadapi. 
Yang penting jadi seorang PR itu harus peka, apalagi terhadap isu-isu 
yang berpotensi menjadi krisis. 
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A : Bisa Bapak berikan contoh, satu saja, bentuk kepekaan dalam 
Hupmas UP IV, Pak? 

B : Oke. Contohnya begini. Sebelum melakukan penanganan sebuah krisis, 
ada satu hal yang sangat membutuhkan kepekaan Hupmas, yaitu peka 
terhadap “signal”. Sebelum terjadi sebuah krisis, pasti akan didahului 
dengan adanya sinyal-sinyal mengenai permasalahan tersebut. Sinyal 
inilah yang harus terlebih dahulu dapat dideteksi oleh seorang humas 
atau PR. Sebab dengan mendeteksi sinyal terlebih dahulu, dapat 
membuat perusahaan, khususnya PR lebih siap dalam menangani 
permasalahan yang akan muncul. Signal ini dapat diperoleh dari telepon, 
khususnya dari bidang-bidang dalam perusahaan yang menghadapi krisis 
maupun dari pihak luar perusahaan seperti wartawan, pemerintah, dll. 
Serta dari media seperti radio, televisi, koran, dsb. Untuk itu penting 
sekali bagi seorang PR, khususnya untuk seorang Kepala Hupmas untuk 
senantiasa meng-up-date setiap informasi, khususnya yang berkaitan 
dengan perusahaan. 

Misalnya saja pada permasalahan kebocoran kapal tangki minyak milik 
UP IV yang terjadi beberapa bulan lalu, signal itu pertama kali saya 
terima ketika saya sedang memancing. Beruntungnya saya membawa 
radio kala itu, sebab saat libur seperti hari itu, informasi justru datang 
lebih cepat dari luar perusahaan. Memang telah menjadi kebiasaan saya 
untuk membawa radio atau alat komunikasi apapun yang membuat saya 
tetap terhubung dengan dunia luar meski saat waktu istirahat atau 
bersantai sekalipun. Sebab ya itulah kerja PR, bisa dikatakan 7x24 jam 
dalam seminggu. Hehehe.. 

A : Jika Hupmas telah memperoleh sinyal seperti yang Bapak 
sampaikan tadi, berarti bisa dikatakan Hupmas sebagai orang 
pertama dong Pak, dalam perusahaan yang akan mengetahui potensi 
munculnya sebuah “permasalahan” dalam perusahaan?  

B : Tentu saja. Itulah sebabnya kami disebut sebagai pintu gerbang 
perusahaan. Bagaimanapun juga seorang PR harus dapat menjadi mata 
dan telinga perusahaan terhadap dunia luar. Segala informasi yang akan 
masuk kedalam perusahaan, akan terlebih dahulu kami peroleh. Hal ini 
penting demi kecepatan dalam penanganan sebuah permasalahan. 
Sehingga sebisa mungkin permasalahan tersebut tidak menjadi sebuah 
krisis.  
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A : Begini, Pak. Saya memperoleh informasi bahwa sebelum 
memperoleh PROPER hijau seperti saat ini, Pertamina UP IV 
sempat memperoleh predikat hitam dalam PROPER. Apakah pada 
saat itu, Hupmas juga yang mengetahui tentang permasalahan 
tersebut pada pertama kali? 

B : Ya, informasi tersebut memang tepat, dan pada saat itu pula, pihak 
Hupmas-lah yang terlebih dahulu memperoleh kabar ini. Kebetulan saat 
itu saya masih menjabat sebagai Kasie Media, pihak KNLH (Kementrian 
Negara Lingkungan Hidup) memberitahukan kepada kami hasil tersebut 
pada 2 hari sebelum konferensi pers pengumuman PROPER itu. Jadi 
kurang lebih hanya 2 hari dari hari H. Ya, informasi ini terbilang mepet 
untuk persiapan, sebab sudah pasti akan timbul permasalahan bagi UP IV 
khususnya setelah pengumuman hasil PROPER yang sebenarnya nanti. 
Dan kami tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan persiapan 
sebelum krisis itu benar-benar terjadi.  

A : Tadi, Bapak menyebut krisis. Apakah PROPER hitam ini dianggap 
sebuah krisis bagi UP IV Pak? 

B : Ya, ini krisis, krisis image. Sebab kita yang seharusnya menjadi 
perusahaan contoh bagi perusahaan lain, malah dicap hitam dalam hal 
lingkungan. Ini sama artinya kami gagal membawa nama baik 
perusahaan pemerintahan, yaa, lebih buruknya nama baik Indonesia 
dimata bisnis internasional. Jujur, ini benar-benar kondisi yang tidak 
pernah kami bayangkan sebelumnya. 

Lagian mulai tahun 2001, Indonesia telah resmi dibuka pasar bebas 
dalam bisnis migasnya. Ini semua diatur dalam UU Migas dan UU Anti 
Monopoli. Jadi sekarang Pertamina sudah bukan jadi satu-satunya 
pemegang pasar. Karena itu Mbak kita harus berubah. Nah salah satunya 
yang bisa dilakukan UP IV adalah menjadi kilang hijau. Ini adalah 
sebuah tren, tapi memang sekarang hukumnya menjadi perusahaan hijau 
adalah “wajib”. 

Hmm.. Bisa dikatakan, tahun 2004 adalah masa krisis Pertamina. 
Mungkin Mbak Alin pernah mendengar isu bahwa Pertamina akan 
dijual? Yaa pada saat yang hampir bersamaan dengan PROPER hitam 
ini. Jadi seakan, permasalahan kami menumpuk. Dan PROPER hitam UP 
IV ini semakin menambah beban Pertamina secara keseluruhan 
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A : Eh, iya Pak. Saya sedikit ingat akan isu tersebut. Itu sekitar tahun 
2004 juga ya Pak? 

B : Ya, tepatnya saya lupa. Antara 2002-2005 lah. Tapi ya saat itu 
dorongan publik eksternal terhadap Pertamina sangat besar. Dibilang 
bobrok, bahkan hopeless. Saat itu, Dirut Pertamina Arie Soemarno

A : Tentu Pak, pasti akan saya baca. Kemudian apa yang dilakukan 
Hupmas, Pak? 

 yang 
baru saat itu, bersikukuh untuk memperjuangkan Pertamina. Kalau mau, 
silahkan Mbak baca tulisan saya tentang itu nanti. 

B : Kalau soal isu Pertamina akan dijual, kami tidak bisa melakukan 
apapun. Yang saat itu bisa kami Hupmas lakukan adalah seputar 
PROPER hitam itu saja Mbak (tersenyum). Yaa.. kami melakukan 
persiapan untuk mengantisipasi kondisi yang akan terjadi pasca 
pengumuman itu. Jadi, sesaat setelah perolehan sinyal itu, saya langsung 
melaporkan hasil tersebut kepada Kabag. Hupmas yang saat itu masih 
dijabat oleh Pak Husni Banser, untuk segera diambil tindakan.  

A : Sebenarnya, bagaimana sich kondisi saat itu, Pak? Bagaimana 
kronologis hingga akhirnya UP IV memperoleh predikat itu, Pak? 

B : Begini Mbak. Saat itu kami memperoleh predikat hitam pada PROPER 
periode 2002-2003. Saat itu sebenarnya diakibatkan pada kurangnya 
informasi dalam kriteria penilaian dalam PROPER. Saat pengujian, tim 
penilai PROPER yang datang hanya melihat sekilas beberapa hal, seperti 
diduga terjadi kebocoran hingga keluarnya asap hitam selama enam 
menit di lubang pembuangan salah satu kilang UP IV. Kami juga 
dikatakan tidak memiliki AMDAL. Padahal sejak awal berdiri kilang ini, 
permasalahan lingkungan, khususnya AMDAL sudah menjadi perhatian 
serius Pertamina. Terus terang kami UP IV, dan Pertamina Pusat, kaget 
mendengar hasil penilaian ini. 

Tambah kaget, ketika pihak kami mengetahui sebuah kenyataan lain, 
bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kilang kami memperoleh 
predikat hitam adalah karena kilang kami dianggap menyimpan terlalu 
banyak minyak mentah. Kondisi ini dianggap dapat mengancam dan 
membahayakan lingkungan. Sebuah aspek penilaian yang janggal 
menurut kami, dengan kapasitas kami sebagai penghasil migas terbesar 
di Indonesia yang secara otomatis membutuhkan minyak mentah sebagai 
bahan bakunya dalam jumlah yang besar pula. Hal ini sebenarnya cukup 
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mengecewakan kami, ketika unsur produksi UP IV tidak menjadi 
pertimbangan dalam menentukan standart penilaian. 

A : Hmm, apakah sebelumnya pihak UP IV Cilacap tidak melakukan 
persiapan maupun pemahaman atas kriteria dalam PROPER 
tersebut? 

B : Tentu saja sudah Mbak. Kami menyadari pentingnya hasil PROPER ini 
nantinya bagi perusahaan ini, khususnya dalam hal image perusahaan 
dihadapan publiknya. Sebab sebagai perusahaan, apalagi perusahaan 
dibidang migas seperti kami, tentu ingin dikatakan sebagai green 
company. Lah PROPER ini kami anggap sebagai sebuah media untuk 
membuktikan itu. Oleh karena itu, sebelumnya pihak K3LL telah 
melakukan persiapan guna penilaian ini. bahkan kami-pun telah 
mengumpulkan informasi mengenai kriteria penilaian dalam PROPER 
tersebut nantinya. Hanya saja, pada periode penilaian PROPER yang 
pertama tersebut, pihak KNLH kurang mendeskripsikan secara jelas 
mengenai poin-poin penilaian yang akan dilakukan. Kriteria penilaian 
pada periode itu kurang diklasifikasikan secara jelas berdasarkan pada 
sektor usaha perusahaan yang akan dinilai. Semisal pada poin batas 
kapasitas penyimpanan minyak mentah tadi, perusahaan kami yang 
menggunakan minyak mentah sebagai bahan baku, disama ratakan 
dengan pabrik rokok atau kertas yang mungkin menggunakan minyak 
mentah dalam jumlah sangat kecil sekali. Unsur ini memang kurang 
diperhatikan KNLH pada saat itu. Baru pada penilaian periode 2004-
2005, kriteria penilaian PROPER mulai diperbaiki dan telah dirumuskan 
bersama dengan pihak perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai 
peserta PROPER. 

A : Apabila saya boleh mengetahui, sejauh apa krisis yang ditimbulkan 
oleh PROPER hitam itu bagi Pertamina UP IV? 

B : Cukup besar, Mbak. Khususnya bagi image UP IV. Selama ini khan, 
UP IV dikenal sebagai kilang andalannya Pertamina, sehingga ketika 
kami memperoleh predikat hitam, otomatis nama Pertamina keseluruhan 
juga tercatut juga. Apalagi dengan pemberitaan media, Pertamina pusat 
sempat menyudutkan kami gara-gara predikat hitam ini. Tapi hal itu 
wajar, name make news. Sebagai perusahaan besar, pasti berita Pertamina 
dapat PROPER hitam, pasti lebih menjual dibandingkan dengan 
perusahaan lain yang dapat hitam. Padahal disaat itu bukan cuma UP IV 
yang dapat hitam, tapi ada beberapa perusahaan lain. Mbak tahu hal itu 
khan? 
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A : Oh iya Pak, saya sudah membaca informasi itu. Kalau tidak salah 
ditahun 2002-2003 itu, ada 4 perusahaan yang dapat hitam. Tapi 
kalau saya rasa memang hanya Pertamina UP IV Cilacap yang lebih 
dikenal masyarakat. 

B : Ya, tepat. Anda mengerti maksud Saya. Mbak, semakin tinggi pohon 
yang bergoyang, maka terpaan anginnya..(nada bertanya) 

A : Semakin kencang, Pak. 

B : Benar sekali, semakin kencang (tersenyum). Itulah yang sejak dahulu 
dialami Pertamina Mbak. Sebagai perusahaan BUMN terbesar, sorotan 
publik pada Kami semakin besar. Sehingga ketika kami melakukan 
sedikit saja kesalahan, maka publik akan segera menyadarinya. Namun 
saat kami berbuat banyak kebaikan, mungkin hanya akan samar 
terlihatnya. Hehehe.. (tertawa kecil)  

A : (tersenyum). Seakan kehadiran PROPER hitam ini sebagai 
makanan empuk media massa ya Pak? 

B : Berita besar iya, tapi tidak empuk. Karena Kami khan tidak 
membiarkannya begitu saja Mbak (tersenyum kembali). 

A : Seberapa besar dampak permasalahan ini bagi UP IV dan 
Pertamina? Khususnya pada citra perusahaan, seperti Bapak 
sampaikan tadi. 

B : Mungkin kalau sekarang sudah tidak berpengaruh. Tapi kalau pada 
2004 itu, selama kurang lebih sebulan, UP IV melakukan perbaikan diri 
secara kinerja, dan kami Hupmas, menjawab terpaan media atas 
pemberitaan ini. Belum lagi mereka membanding-bandingkan kami 
dengan UP yang lain. Karena memang pada saat itu kami yang terburuk. 
Tapi sekarang justru UP IV adalah satu-satunya unit pengolahan migas 
yang berhasil dapat PROPER hijau lho Mbak. 

Tapi yaa memang, ini khan seperti rapor merah UP IV, jadi meskipun 
sekarang UP IV Cilacap memperoleh PROPER Hijau, publik kita pasti 
masih akan mengaitkan dengan masa hitamnya Kami. Tapi itu tidak 
masalah saat ini, karena Kami anggap ini sebuah cambuk. Bukankah 
setiap orang yang berusaha, pasti berhasil. Dan segala cerita Kami dalam 
PROPER ini adalah “usaha” Pertamina UP IV secara keseluruhan. 
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A : Lantas tindakan seperti apa yang dilakukan dalam menanggapi 
perolehan PROPER Hitam tersebut, Pak?  

B : Saya ingin minum sebentar ya Mbak.  

A : Oh iya Pak, Silahkan. 

B : Mbak juga silahkan (tersenyum). 

A : Terimakasih Pak (wawancara berhenti sejenak untuk meminum the 
yang disuguhkan).  

B : Saya lanjutkan ya Mbak. 

A : Monggo Pak. 

B : Perolehan hitam dalam PROPER ini, memang telah merusak citra UP 
IV dihadapan masyarakat dan publik eksternal perusahaan secara 
keseluruhan. Apalagi setelah pengumuman yang saat itu dilakukan kira-
kira bulan april 2004, media massa mempublikasikannya secara besar-
besaran. Yah seperti yang Saya bicarakan tadi Mbak, UP IV memang 
berita yang paling mencolok diantara berita perolehan PROPER pada 
perusahaan lainnya. Untuk itu harus segera diadakan tindakan yang 
disebut dengan manajemen krisis. 

A : Jadi dalam permasalahan ini, UP IV segera menjalankan 
manajemen krisis Pak? 

B : Iya benar. Kasarannya kita melakukan persiapan sebelum krisis nanti 
benar-benar terjadi, ya saat diumumkan itu. Sekarang khan masih belum 
diumumkan. Sebelum perang, armada pasti harus adakan persiapan. Ya 
itu juga yang pertama dilakukan Hupmas Mbak, biar siap tempur.  

Seluruh bagian perusahaan segera melaksanakan reaksi terhadap 
permasalahan ini Mbak, yaa.. sesuai dengan bidang masing-masing. 
Ketika bagian produksi dan K3LL melakukan memperbaiki diri dalam 
hal kinerja dan permasalahan lingkungan, atau bisa dikatakan melakukan 
evaluasi diri, pihak manajemen dimana Hupmas termasuk didalamnya, 
melakukan manajemen krisis untuk permasalahan ini. Sebab 
permasalahan ini bukanlah permasalahan sederhana lho Mbak. Apabila 
tidak segera dilakukan tindakan atau reaksi yang tepat pada segala bidang 
dalam UP IV, termasuk dalam hal komunikasi kepada publik eksternal, 
maka permasalahan ini dapat menjadi lebih besar, khususnya pada citra 
perusahaan.  
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A : Baik pak, melanjutkan dari pembicaraan sebelumnya, setelah 
kemudian sinyal mengenai sebuah permasalahan seperti PROPER 
hitam ini telah diterima oleh Bapak dan disampaikan kepada Kabag 
Hupmas, lantas apakah yang selanjutnya akan dilakukan terhadap 
sinyal yang telah diperoleh tersebut? Apakah akan disampaikan 
kepada pimpinan terlebih dahulu? 

B : Iya, tentu saja. Tak lupa setelah memperoleh informasi, Kepala Hupmas 
yaitu Pak Husni Banser, segera memberitahukan mengenai hal ini 
langsung kepada GM (General Manager) UP IV. Sehingga GM dapat 
segera mengambil keputusan dan memerintahkan bidang-bidang yang 
terkait dengan permasalahan yang ada untuk segera menyelesaikan 
sumber permasalahan tersebut. Pada kasus PROPER ini, GM segera 
memerintahkan Kepala Bidang K3LL untuk mengadakan evaluasi 
mengenai kritikan yang disampaikan oleh penguji PROPER tersebut. 
Apakah hal tersebut benar atau tidak. Jika benar, segera diadakan 
perbaikan, jika tidak, segera dikumpulkan data mengenai kondisi yang 
sebenarnya terjadi.  

Meskipun secara struktural, kami (bidang Hupmas) berada dibawah 
Manajer umum, namun segala komunikasi yang kami lakukan dengan 
GM, seringkali bersifat langsung dan tidak melalui perantara seperti 
antara GM dengan bidang lain. Hal ini dikarenakan tingkat kepentingan 
dalam kecepatan informasi dan penyelesaian permasalahan yang harus 
segera diselesaikan. Itulah kelebihan seorang Hupmas, hubungan dengan 
GM begitu dekat (sembari terseyum). 

A : Sangat menarik Pak, terlebih mengenai kedekatan seorang 
Hupmas dengan GM UP IV. Namun yang menjadi pertanyaan saya, 
apakah kemudian seiring dengan disampaikannya informasi 
tersebut kepada GM, apakah kemudian tugas independen Hupmas 
berhenti sampai disini? Maksud saya disini adalah kinerja Hupmas 
yang dilakukan diluar perintah GM. Seperti menangkap sinyal tadi. 

B : Hmm, lebih tepat apabila saya katakan tugas kami belum selesai. 
Bahkan ini masih sangat awal. Kinerja Hupmas dalam menghadapi 
permasalah perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan 
perusahaan dengan masyarakat seperti ini, masih sangat banyak. Sebab 
ketika GM memerintahkan bagian-bagian tertentu untuk mengatasi atau 
melakukan evaluasi pasca penilaian PROPER tersebut, Hupmas justru 
berperan menyelesaikan permasalahan yang jauh lebih besar dari itu, 
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yakni masalah dampak yang ditimbulkan, khususnya dalam hal 
komunikasi atau pemberitaan media. 

Jadi, setelah memperoleh informasi dan menyampaikan kepada GM, 
selanjutnya kepala hupmas segera melakukan identifikasi mengenai 
sinyal tersebut bersama dengan tim Hupmas yang lain. Dalam proses 
pengidentifikasian signal itu, Kepala Hupmas akan membagi-bagi tugas 
sesuai bidang dan keahlian anggota tim Hupmas sendiri. Kami 
menyebutnya sebagai TPC atau Tim Penanggulangan Crisis. TPC itu 
terdiri atas orang-orang yang kompeten dengan bidang yang akan dibidik 
saat penanganan krisis itu. Saat itu ya semua anggota inti Hupmas Mbak, 
kecuali Assisten Administrasi. Yaa.. soalnya kurang kompeten memang.. 
Jadi, Kabag, Kasie Media dan Hubungan, Penatar Hubungan dalam dan 
luar, terus reportase. Waktu itu yang audio visual, vacant. Kosong.  

A : Apa yang selanjutnya terjadi Pak? 

B : Jadi setelah sinyal itu diterima dan GM telah memberikan perintah 
untuk segera melakukan tindakan, bersama bidang K3LL yang memiliki 
wewenang tentang permasalahan tersebut Kasie Hubungan Hupmas dan 
Penatar Reporter melakukan penelusuran permasalahan pada kilang yang 
ditunjuk tadi (berdasarkan informasi via telepon penguji PROPER 
dinyatakan terjadi kebocoran atau mengeluarkan asap). Tapi penelusuran 
ini kami juga mengajak DLKH (Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup) 
untuk ikut serta. DLKH dalam hal ini diajak sebagai perwakilan dari luar 
perusahaan untuk turut membuktikan situasi sebenarnya dalam kilang 
tersebut.  

Penelusuran permasalahan tersebut dilakukan dengan mencari penjelasan 
dan bukti-bukti sesuai dengan 5W+1H dari permasalahan tersebut. 
Seperti dimana terjadinya, kapan terjadinya kebocoran tersebut, apa saja 
yang terkontaminasi oleh kebocoran tersebut, bagaimana bisa sampai 
terjadi peristiwa tersebut, dan siapa yang bertanggung jawab. Identifikasi 
permasalahan di lokasi yang ditunjuk oleh PROPER tersebut untuk 
mencari: yang pertama kejelasan mengenai permasalahan tersebut, 
apakah benar ada sebuah kebocoran atau tidak. Kemudian kedua, 
menentukan sejauh mana dampak yang ditimbulkan. Setelah itu 
dilakukan analisis permasalahan pada lokasi dari dalam UP IV. 
Kemudian data-data tersebut dikumpulan untuk menjadi sumber 
informasi Hupmas. Nantinya informasi ini berguna untuk melakukan 
penentuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan ini. 
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Disaat yang bersamaan dengan itu, Kabag Hupmas, Kasie Media, dan 
Penatar Hubungan Luar melakukan penelusuran dari luar perusahaan, 
yakni dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Disana Kabag, Kasie 
Media, dan Penatar Hubungan Luar mencari informasi lebih lengkap 
tentang hasil penilaian terhadap UP IV, untuk dicocokkan dengan kriteria 
penilaian PROPER. Informasi ini juga merupakan data kunci dalam 
pengolahan data dan analisis dalam rangka pengambilan sikap 
perusahaan nantinya.  

A : Lantas hasilnya bagaimana Pak? 

B : Kalau yang data internal menyatakan bahwa kebocoran itu hanya 
berlangsung beberapa saat, yakni sekitar 6 menit. Kejadian itu, 
bertepatan dengan penilaian PROPER pada bulan Agustus 2003 kalau 
tidak salah, dan langsung diperbaiki saat itu juga. Jadi apabila hal 
tersebut dijadikan penilaian secara keseluruhan, sangat tidak adil. Sebab 
bisa saja itu adalah kecelakaan, yang tidak dapat diduga. Bisa saja 
dikatakan, kami sedang apes saat itu. Pada saat dilakukan peninjauan di 
lapangan, lubang itu telah diperbaiki dan sudah tidak ada bahaya atau 
ancaman bagi lingkungan seperti yang dituduhkan. DLKH menjadi saksi 
atas itu.  

Sedangkan dari hasil penyelidikan eksternal di kantor KNLH, diperoleh 
fakta bahwa informasi itu memang benar. UP IV dapat hitam dan akan 
diumumkan pada 14 April 2004 lewat konferensi pers. Faktor terbesar 
dari jatuhnya nilai kami adalah besarnya jumlah minyak mentah yang 
disimpan oleh UP IV. Jumlah tersebut dianggap melebihi standart yang 
ditentukan oleh tim penilai PROPER. Yaa.. seperti yang saya katakan 
tadi Mbak. 

A : Iya Pak, saya mengerti. Lantas apakah peran sie media, hanya 
pada penyelidikan ini saja Pak? Bukankah sie ini juga akan 
mengalami kerepotan menghadapi “serangan” dari sisi media, lebih-
lebih ketika berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Biasanya 
media senang sekali mem-blow-up berita seperti ini? 

B : Benar sekali. Oleh karena itulah kami melibatkan sie media dalam 
penyelidikan ini guna mengetahui secara langsung dan lengkap data yang 
ada di lapangan. Karena merekalah yang nantinya akan menjalankan 
tugas berat, khususnya yang berhadapan dengan media. Kondisi ini 
sangat rush, terlebih menghadapi perolehan sinyal yang sangat mepet 
sekali ini. Karena bisa kita anggap bahwa ancaman permasalahan atau 
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dapat kita bilang krisis yang sebenarnya, baru benar-benar akan terjadi 
pada esok hari, yakni pada hari pengumuman PROPER itu. Tanggalnya 
saya kurang ingat, yang jelas April 2004. Nanti akan saya beri datanya 
(pengumuman berlangsung pada 14 April 2004). Dalam masa persiapan 
2 hari sebelum krisis benar-benar terjadi tersebut, peran Sie. Media 
seputar pengaturan strategi media, khususnya setelah data yang 
dikumpulkan dari dalam dan luar UP IV tadi telah terkumpul. Strategi itu 
meliputi pesan yang akan dikomunikasikan, persiapan konferensi pers, 
pemilihan media, dan segala hal lain yang berhubungan dengan 
pelaksanaan media relation. Media seringkali menjadi sumber dimana 
permasalahan kecil dapat berubah menjadi sebuah krisis bagi perusahaan. 
Kadang ketika sumber masalahnya sudah teratasi, dan telah ditemukan 
win-win solution dengan masyarakat yang terkena dampak, jika itu 
permasalahan yang melibatkan masyarakat lokal misalnya, media justru 
membesar-besarkan masalah yang seharusnya sudah selesai menjadi 
lebih besar dan lebih memanas. Sehingga kemudian permasalahan tidak 
hanya seputar UP IV dengan masyarakat, tapi meluas menjadi dengan 
pemerintah, LSM lingkungan, dll. Demi mencegah kondisi seperti ini, 
kami senantiasa menjalin hubungan baik dengan insan media (media 
relation).  

Ketika data telah diperoleh, sie media membuat press release atas 
pertanyaan 5W+1H yang nantinya akan muncul. Setelah membuat press 
release tersebut, hupmas akan mempersiapkan media relations dengan 
mengundang seluruh insan media lokal dan nasional setelah 
pengumuman resmi hasil PROPER tersebut. Acara tersebut adalah acara 
kunjungan kilang untuk insan media. Hal ini biar media tau fakta bahwa 
kilang kami tidak bermasalah dan tidak mengancam lingkungan. Tak 
lupa hupmas saat itu juga menyajikan foto-foto yang mengungkap fakta 
mengenai peristiwa tersebut. Begitu pula dengan konsep dan format 
kunjungan kilang yang akan digelar, segalanya harus dipersiapkan 
sematang mungkin. Sebab hal ini akan membawa dampak pada 
keberhasilan proses manajemen krisis yang dilakukan.  

Satu hal yang perlu ditekankan adalah kelengkapan dan kebenaran dari 
fakta yang nanti disajikan. Hupmas harus menyajikan data sejujur-
jujurnya. Hal ini penting untuk diingat, sebab ketika kita menyajikan data 
yang kurang lengkap dan bahkan terkesan ditutup-tutupi, hal ini dapat 
menjadi bumerang bagi perusahaan. Sebab bisa saja ada pihak lain  yang 
dapat mengungkap fakta sebenarnya dan melebih-lebihkan fakta tersebut 
hingga akhirnya menyudutkan pihak kita. 
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A : Bagaimana dengan tokoh yang akan memberikan penjelasan 
mengenai fakta tersebut, khususnya kepada pihak diluar 
perusahaan, seperti media, masyarakat, dan pemerintah? Siapakah 
yang akan melaksanakan peran itu? Apakah disesuaikan dengan 
lokasi atau bidang menajemen yang bermasalah? 

Begini, ketika terjadi permasalahan apapun dalam perusahaan, 
perusahaan kami menekankan sistem one door policy. Sistem tersebut 
merupakan sistem dimana segala penerimaan informasi, penyampaian 
penjelasan, maupun penyanggahan mengenai isu yang berkembang 
dalam masyarakat maupun pada media, hanya akan dilakukan melalui 
satu pintu (satu suara) yakni melalui General Manager, Manajer Umum, 
dan Kepala Hupmas. 

Hal ini sebenarnya bertujuan guna keseiramaan informasi yang 
disampaikan. Sebab apabila kami tidak menerapkan sistem tersebut, 
maka akan timbul ketidak seragaman informasi yang disampaikan, dan 
akhirnya bisa menimbulkan kebingungan, bahkan bias-bisa muncul 
ketidakpercayaan publik. Khan gawat.. 

Kalau PR atau komunikator perusahaan bisa melakukan komunikasi 
dengan tepat, perusahaan juga akan menjadi positif. Tapi kalau 
komunikasi yang dilakuin PR-nya ga tepat, maka bisa hancurlah 
perusahaan itu. sebab pasti akan menuai kritikan dan keluhan dari 
publiknya. Apalagi saat krisis. PR harus lebih ati-ati 

A : Setelah melakukan analisis data tadi apakah yang selanjutnya 
dilakukan oleh Hupmas? 

B : Kami segera melakukan rapat untuk menganalisis hasil temuan data 
yang kami lakukan tadi. Disana, kami menganalisis menggunakan 
SWOT  analysis. Hal ini supaya Kami mengetahui kelemahan dan 
kelebihan kami dalam permasalahan ini. 

Yang namanya berperang, harus tau medannya. Lah tujuan kami 
melakukan SWOT ya untuk itu. agar kami tau posisi kami, dan akhirnya 
kami bisa membuat sebuah perencanaan yang matang untuk berperang 
nanti Mbak 

A : Mohon maaf apabila Saya lancang. Jika berkenan mungkin saya 
diperbolehkan untuk melihat hasil SWOT Analysis tersebut Pak? 
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B ; Sebenarnya boleh Mbak. Hanya saja, mungkin datanya sudah sudah 
tidak teratur. Sebab masa itu (tahun 2004) Pertamina belum menjalankan 
proses TRANSFORMASI sesungguhnya. Jadi proses dokumentasi masih 
manual. Namun jika Mbak mau, saya masih ingat betul bagaimana hasil 
SWOT itu. 

A : Waa, dengan senang hati Pak. Silahkan. 

B : Oke. Silahkan dicatat. Yang pertama Strength. Hasilnya UP IV 
memiliki cukup banyak kekuatan dalam menghadapi permasalahan ini. 
Satu, hasil analisis internal bersama K3LL dan DLKH tadi, tidak 
ditemukan kebocoran maupun indikasi perusakan lingkungan seperti 
yang dinyatakan dalam PROPER oleh KNLH. Yang kedua adalah 
kuatnya citra positif UP IV terhadap stakeholder, khususnya masyarakat 
sekitar dan pemerintah daerah Cilacap. Dan yang terakhir, penilaian 
PROPER periode pertama ini memiliki banyak kelemahan dalam kriteria 
penilaian. Jadi ya bisa dikatakan, hal ini bukan murni kesalahan Kami. 
Kemudian SWOT yang kedua, Weakness. Kelemahan kami satu-satunya 
adalah pada hasil penilaian predikat hitam itu sendiri, dan hasil itu akan 
resmi diumumkan melalui media massa secara nasional. Oiya, hasil 
Pertamina UP IV ini bisa diktakan sebagai yang terburuk diantara Kilang 
Pertamina lainnya. Yah.. (mengangkat kedua tangan dan berhenti 
sejenak). 
Lanjut ya Mbak? 

A : Silahkan Pak Kurdi. 
B : Baik. Selanjutnya Opportinities. Sebuah kesempatan bagi Kami juga 

sebenarnya, bahwa penilaian PROPER pada akan dilakukan periode 
selanjutnya, 2003-2004. Namun ya sekaligus penentu, apabila kami 
berhasil menaikan peringkat kami, maka kami sepenuhnya akan sukses 
melewati krisis tersebut. Tapi jika kami gagal dan tetap memperoleh 
predikat hitam, maka citra kami akan semakin terpuruk, dan usaha 
manajemen krisis yang kami lakukan sama aja bohong. Kalau kata anak 
muda sekarang gatot ya Mbak. Gagal Total (gatot). Hahahaha..(tertawa) 

A : Bapak bisa saja. Hehehe.. (ikut tertawa). 
B : Oke, oke. Lanjut ya.. kemudian sampai mana tadi. S..W.. O.. 
A : Treath Pak. 
B ; Ya treath. Tantangannya ya tadi itu Mbak. Untuk membuktikan 

kepedulian UP IV terhadap lingkungan melalui perbaikan peringkat pada 
penilaian PROPER periode selanjutnya. Dan Kami berhasil Mbak. Setiap 
periode, kami selalu mengalami peningkatan. Hingga akhirnya, ya seperti 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



17 
 

yang Mbak tau sekarang, dapat Hijau. Satu-satunya lagi UP IV yang 
dapat itu, ya Kami bangga dengan hasil itu (tersenyum). 

A : Selamat ya Pak pada UP IV. Berarti usahanya tidak sia-sia. 
B : Ya tentu Mbak. Kalau kita yakin, tak ada kata menyerah dan tidak ada 

usaha yang sia-sia. Asal kita serius, lho ya. 
A : Iya Pak. Kemudian setelah melakukan SWOT tadi, lantas tahapan 

apa yang selanjutnya dilakukan Hupmas? 
B : Masih cukup banyak Mbak. Saya jelaskan saja ya. Masih dalam rapat 

itu, kami, TPC, masih ingat Mbak? 
A : Tim Penanggulangan Crisis Pak. 
B : Yaa..(tersenyum) TPC kemudian menentukan Crisis Communication 

yang akan diambil dalam menghadapi krisis image ini. Ada 3 C options 
yang kami miliki dalam hal ini; (1) change, (2) cristalizer, dan (3) 
conserve. Bisa memahami Mbak?? 

A : Hmm.. bisa tolong jelaskan Pak? Sebab saya sepertinya belum 
perna mengetahuinya Pak. 

B : Baiklah, mumpung Saya sedang baik. Hahaha.. (tertawa). Memang bisa 
dikatakan ini adalah pedoman penanganan krisis yang dibentuk oleh 
Hupmas Pertamina. 3 C Options ini lebih bersifat fleksibel dan mudah 
diaplikasikan, dibandingkan teori dibuku. Change merupakan pilihan 
sikap dimana Hupmas bersikap adaptif terhadap opini publik yang 
muncul, sehingga hupmas berupaya bersikap netral dengan 
mengeluarkan fakta atau data yang kongkrit. Kemudian  crystalizer 
merupakan pilihan sikap dimana PR bersikap membekukan isu atau 
permasalahan yang ada saat ini, dengan berusaha menutup kasus ini. 
Namun cara ini kurang efektif menurut Saya, sebab isu menjadi kekal 
dan apabila sesuatu permasalahan diawetkan dan tidak segera 
diselesaikan seperti ini, maka dapat meledak sewaktu-waktu. Waa jika 
itu terjadi, bahaya dunk.. iya khan Mbak? 

A : Iya pak. Saya rasa juga demikian. Kemudian C yg terakhir 
bagaimana Pak? 

B : C yang terakhir, conserve atau conservative merupakan sikap dimana 
PR atas nama perusahaan bersikap waspada pada segala isu maupun 
opini publik. Jadi PR dalam menghadapi krisis bersikap kekeh pada 
pendirian. Yaa.. bisa dibilang kolot-lah. Kurang bersahabat memang 
sikap ini. Jadi kalau mau disingkat, change itu mau berubah sesuai kritik 
atau opini publik, kalau cristalizer diam saja atau no comment, yaa.. bisa 
dibilang pura-pura ga ada masalah, kalau conservative itu sadar kalau ada 
krisis, tapi tetep ngerasa diri benar dan tidak mau berubah.  
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A : Hupmas Pertamina UP IV sendiri dalam menghadapi krisis 
akhibat PROPER hitam ini mengambil crisis communication yang 
mana Pak? 

B ; Pada saat itu, kami memilih menggunakan C yang pertama. Karena 
kami merasa change merupakan sikap yang tepat dalam hal ini. Selain 
karena PROPER hitam berarti sebuah kritik bagi kinerja lingkungan 
perusahaan kami, maka kami merasa publik akan lebih menerima apabila 
UP IV menanggapi kritik tersebut dengan melakukan perbaikan. Dan 
selain itu, dalam menghadapi pemberitaan media nanti, Kami akan 
memberikan kumpulan data dan kondisi berdasarkan pada fakta yang 
telah dikumpulkan Hupmas sebelumnya. 
Pelaksaan change yang Kami pilih ini, diharapkan dapat membawa pada 
perubahan prilaku publik Kami ketika mengetahui fakta sebenarnya yang 
terjadi. Dalam basic transfer process ini diharapkan berhasil dengan 
pilihan change yang diambil. 

A : Mohon maaf Pak, dapatkah Pak Kurdi jelaskan apa saja basic 
transfer process yang Bapak maksud, dan bagaimana dengan 
perubahan yang diinginkan oleh Hupmas UP IV sendiri? 

B : Baik, baik. Terdapat empat basic transfer process yang ada. Yang 
pertama adalah dari ignorance menuju educated, dari prejudice menuju 
acceptence, dari apatic menuju interest, dan dari hostility menuju 
simpatic. Pada permasalahan ini UP IV ingin mengarahkan publik dari  
prejudice menuju acceptence. Melalui crisis communication yang 
diambil, diharapkan publik tidak hanya berpikiran negatif dan 
memandang UP IV hanya berdasar pada predikat hitam yang 
diperolehnya. Melainkan dari kinerja dan reputasi UP IV selama ini. Jadi 
ya kita mengarahkan dari prejudice menjadi acceptance. 
Bagi publik yang hanya mengetahui dari satu pihak, seperti KNLH atau 
dari media massa, amat besar kemungkinan mereka salah paham 
terhadap kami. Mereka bisa saja menganggap kilang kami benar-benar 
membahayakan lingkung. Padahal khan sebenarnya tidak begitu. Nah 
melalui komunikasi dengan publik itu, mengenai fakta sebenarnya, 
sehingga masyarakat menjadi accept, atau menerima kami kembali dan 
memahami posisi UP IV saat penilaian tersebut berlangsung. 

A : Lantas siapakah yang akan menjalankan crisis communication 
tersebut?? Apakah 3 orang komunikator utama tersebut Pak?? 

B : Iya, benar sekali Mbak Alin. Ketiga komunikator perusahaan, GM, 
Manajer Umum, dan Kabag Hupmas, merekalah yang menyampaikan 
pesan lewat crisis communication ini.  
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A : Apakah ini artinya tahap persiapan untuk krisis sudah selesai ya 
Pak? 

B : Belum Mbak. Sebelum krisis benar-benar terjadi, publik internal dalam 
artian pegawai dan seluruh jajaran manajemen, harus mengetahui 
masalah ini lebih dulu. Khan nggak lucu kalau mereka justru tau dari 
media massa. Jadi pada saat itu, GM meminta kami untuk melakukan 
publikasi darurat mengenai masalah ini. 

A : Publikasi darurat itu seperti apa ya Pak? 
B : Hahahaha.. (tertawa). Jangan Mbak Alin bayangkan kondisinya seperti 

sekarang ya. Masih jadul Mbak. Saat itu, kami segera membuat sebuah 
memo atas nama GM untuk disebarkan kepada setiap bagian UP IV 
Cilacap. Bahkan kepada beberapa pihak, kami menemui secara langsung 
dan ada yang by phone. Seperti kepada Manajer Kilang, Kabag kami 
yang menemui beliau langsung.  

A : Masih seperti itu ya Pak,beda dengan sekarang.. 
B : Pada masa 2004 itu, sosialisasi dan publikasi Hupmas kurang maksimal. 

Masih primitif, hahaha..(tertawa). Saat itu seringnya cuma lewat 
informasi dinding, jadi kaya’ mading gitu Mbak. Atau memo, atau by 
phone seperti di saat krisis yang  saya contohkan barusan. Kalau 
sekarang, ya sudah jauh beda Mbak, apalagi sejak 2007. Sejak 2007 itu, 
sosialisasi dan publikasi UP IV bahkan terbilang paling maju dibanding 
unit Pertamina lain 

A : Kemudian, apa yang terjadi setelah konferensi pers PROPER 
2002-2003 itu resmi diumumkan Pak? Apakah UP IV kawatir? 

B : Kawatir sih iya, Mbak. Tentu saja. Hanya saja lebih berani, dalam tanda 
petik (sambil memperagakan gaya tanda petik). Disaat sudah benar-benar 
krisis, yaa.. setelah pengumuman itu Mbak, kita merasa lebih sreg. Sebab 
perencanaan kita dalam menghadapi krisis ini, sudah disetujui oleh 
pimpinan, khususnya GM dan Manajer Umum yang memang kompeten 
menangani permasalahan seperti ini. Yaa.. ibaratnya kita sudah siap 
tempur.. Hahahha (tertawa).. 

A : Kemudian apakah akhirnya kita memasuki tahapan during crisis 
Pak? 

B : Ya ya.. saat itu hari pengumuman PROPER. Semua sudah bersiap-siap, 
terutama TPC dan GM dan Men Umum. Rasanya deg-degan bagaimana 
reaksi publik. Saat krisis ini kami melakukan komunikasi, dan hanya 
komunikasi saja. Namun jujur. Saja Mbak, tetep khawatir meskipun kami 
sudah siap. Kami sudah mempersiapkan segala komunikasi untuk 
masing-masing publik perusahaan. Tapi saat krisis benar-benar terjadi, 
semua yang dilakukan hanya seputar penyampaian komunikasi saat 
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krisis. Jadi semua ini hanya untuk menyampaikan kondisi perusahaan 
dan sikapnya terhadap kasus PROPER kepada publik. Nah publiknya 
disini itu yg banyak, ada internal, Pertamina Pusat, pemerintahan daerah, 
pemerintah pusat, dan tentu saja media Mbak 

A : Tadi Bapak bilang Media. Sebenarnya apa yang dilakukan 
Hupmas terhadap Media? 

B : Kami memilih mengundang semua insane media untuk mengadakan 
kunjungan kilang, ya saat Mbak Alin dulu disini menemani adik-adik 
OSIS, ya seperti itu yang dilakukan. 

A : Kenapa memilih cara itu Pak? Apa efektif Pak? Khan lagi krisis, 
masa kunjungan? 

B : Cara kunjungan ini lebih efektif lho, soalnya kondisi lapangan lebih 
jelas dibanding kata-kata. Tapi tetap, dalam acara itu kami selipkan press 
release dan sesi tanya jawab langsung dengan komunikator UP IV, saat 
itu diwakili Pak Husni. 

A : Kemudian Pak? 
B : Jadi saat itu, cukup banyak media yang setelah acara kunjungan kilang 

dan dialog dengan Pak Husni tersebut, membuat janji untuk bertemu lagi 
dengan pihak kami dan melakukan wawancara pribadi berkaitan dengan 
ini. Tapi juga ada kok yang by phone, Mbak 
 
Yang jadi komunikator untuk bertemu dengan media, ataupun pihak 
eksternal UP IV, ya cuman 3 komunikator one door policy yang tadi 
sudah saya jelaskan. Pokoknya Kami harus menghindari 
kesimpangsiuran informasi dan pernyataan atas nama UP IV. Sebab 
kalau itu terjadi, akan gawat. Apalagi setelah pengumuman predikat 
hitam seperti ini, kami harus lebih hati-hati. 

A : Kemudian apa ada reaksi dari pihak Pertamina Pusat dan 
Pemerintah Daerah, Cilacap maksudnya Pak? 

B : Ya Mbak, tentu saja. Kalau dari Pertamina Pusat, ya tentu saja kami 
mendapat teguran. Tapi karena kami telah memberikan penjelasana 
terlebihg dahulu mengenai PROPER Hitam ini, langsung saat itu 
disampaikan oleh GM kepada Direktur Hilir, jadi yang teguran itu tidak 
terlalu keras. Tapi tetap saja tidak boleh dianggap remeh. Sebab 
bagaimanapun UP IV ini contoh buat kilang lain, jadi yang kondisi hitam 
gini, ya nggak boleh lama-lama. Apalagi sampai terulang. 

A : Kalau Pemerintah Daerah Cilacap Pak, bagaimana? 

B : Bupati Cilacap, langsung mengundang UP IV, kekantornya. Saat itu, 
diwakili oleh Manajer Umum dan Kabag Hupmas. Karen apda saat yang 
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bersamaan GM harus menemui Direktur Hilir, untuk 
mengkomunikasikan pesan yang sama itu. TPC sudah membagi menjadi 
2 arah komunikasi itu memang. Yaaa…. disana Bupati meminta 
penjelasan. Apa yang terjadi. Kemudian kami menjelaskan apa adanya. 
Beruntung kami telah melakukan dua hal yang tepat… satu, kita telah 
menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, dan yang 
kedua, saat sebelum pengumuman kami sudah melaksanakan uji 
lapangan sendiri, dan saat itu mengajak DKLH sebagai pihak luar yang 
kompeten. Jadi ya, fakta kami kuat, akurat maksudnya. Tapi ya jangan 
lantas, mentang-mentang Pusat dan Bupati percaya dengan kami, lantas 
kami mengabaikan mereka. Tetap Mbak, secara konsisten kami terus 
update informasi, yaa.. apalagi saat ada kejadian kayak PROPER ini. 
kasarannya komunikasi terus dengan mereka. Sebab kita nggak mau 
kecolongan Mbak. Maksudnya kecolongan justru informasi yang tidak 
bener yang mereka terima. Semua ini untuk jaga kepercayaan bagi UP 
IV. Kepercayaan itu, hal yang paling penting Mbak, apalagi saat 
perusahaan mengalami krisis Di bangku kuliah juga dipelajari itu khan 
Mbak? 

A : Iya Pak. 

B : Kami sangat tertolong dengan kekompakan tim manajemen dengan 
TPC. Karena lewat one door policy yang kami buat itu, akhirnya 
permasalahan, khususnya publikasi media massa tentang ini, cepat 
berakhir. Cuma 5 hari saja, masalah ini sudah tidak ada di koran harian. 
Tapi ya tidak boleh lengah, karena media-media yang terbitnya bulanan 
khan belum muncul. Jadi setelah 1 minggu itu, kita langsung masuk 
tahap recovery. Ini tahap recovery untuk semua UP IV, khususnya 
Hupmas, untuk recovery image. 

A : Bagaimana tulisan media, apakah ada yang “kecolongan” berita 
Pak? 

B : Ya tentu ada Mbak. Saya ingat betul. Koran Tempo yang saat itu saya 
bilang keras terhadap kami. Kalau yang lain netral, Koran Tempo ini 
justru negatif. Masa dari pemilihan judul saja “Pertamina Cilacap Masuk 
Peringkat Hitam Lingkungan Hidup”. Sudah jelas menyudutkan UP IV 
khan.  

A : Lantas apa yang Bapak lakukan? Maksudnya sie media lakukan? 
B : Ya ini salah satu kecolongan kami. Mereka wawancara Pak Hanung 

dari Hupmas pusat. Lah salahnya saat itu Pak Hanung belum terima 
informasi dari kami ataupun dari KNLH. Memang ini adalah salah satu 
kelemahan kami. Kami tidak langsung menghubungi Hupmas. Saat itu 
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hanya menghubungi Pak Arrifi saja. Kami sadar kekurangan kami, 
namun pemilihan kata Hupmas Pertamina Pusat tersebut sudah benar kok 
Mbak. Yang jelas kita sebagai PR hanya boleh mengungkapkan fakta. 
Sekali bohong, akan celaka untuk slamanya 

A : Apakah ada file dari surat kabar tersebut Pak? 
B : Harusnya ada. Coba nanti ditanyakan ke Bu Era ya. 
A : Baik Pak. Kemudian bagaimana dengan tulisan “Dunia Bukan 

Tempat Samapah” Pak? Saya menemukan dari internet. Ini tulisan 
koran atau bagaimana Pak sebenarnya? 

B : Oohh.. ya Mbak. Itu ada, tapi bukan redaksi yang buat. Itu masuk 
kolom opini. Ya.. Hupmas juga kalang kabut saat baca itu. dalam satu 
koran juga ya, Tempo? 

A : Iya Pak Tempo. Tapi ini saya tidak dapat alamatnya yang jelas. 
Jadi ya tidak tau ini dari halaman apa. Servernya sudah hilang Pak. 

B : Begitu ya. Ya nanti coba tanya Bu Era, siapa tau masih ada. 
Masalahnya ini sudah lama sih Mbak.  

A : Semoga saja masih ada Pak. Kalau dari pemerintah aman-aman 
saja ya Pak? 

B : Lhooo.. ya nggak dong. Yang ada malah selama sebulan itu kami 
berkali-kali dapat inspeksi dadakan dari BP Migas. Berdasar UU Migas 
khan Pertamina ada dibawah pengawasannya BP Migas Mbak. Jadi ya 
segala tindak tanduk kami memang mereka yang awasin, apalagi ada 
masalah PROPER Hitam gini, ya langsung mereka yang menegur. 
Pertama kali ya, Pak Rahmat Soedibyo, Kepala pelaksana hulu minyak 
dan gas (Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas) langsung memanggil GM untuk datang ke kantornya di Jakarta. 
Yang jelas saat itu, 3 komunikator utama sibuknya bukan kepayang 
Mbak. Harus nemuin banyak pihak. 

A : Apa yang dibicarakan Pak? 
B : Ya sama saja Mbak. Minta kejelasan kenapa kok bisa begitu. Soalnya 

Pak Rahmat sudah tau kok gimana kerja kami. Jadi ya sebenarnya dia 
juga kaget, kok hasilnya hitam gini. Tapi apa mau dikata. Nasi sudah jadi 
bubur. Masalah ini sudah diumumkan dan masuk media. Otomatis semua 
orang indonesia tahu. Pak Rahmat cuma mengharuskan GM untuk 
mengadakan perbaikan. Target PROPER kedepannya, 2003-2004 ya, itu 
harus bagus. Saat itu bisa dibilang bukan saran ya, tapi ancaman Mbak. 
Sebab, jauh-jauh hari sudah dibilang, kalau ada 2 perusahaan, apalagi 
kalo BUMN, dapet PROPER hitam 2 kali, maka dia akan disidangkan. 
Bisa dibayangkan kalau itu yang terjadi di UP IV, trus kami berhenti 
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produksi. Suplai minyak Jawa-Bali bakal kacau Mbak. Makanya tugas 
kami itu sangat berat. 
Bisa dibilang tahun itu, 2004, adalah tahun yang berat, tidak hanya bagi 
UP IV Cilacap, tapi bagi Pertamina keseluruhan. Pada saat itu, muncul 
sebuah opsi dalam pemerintahan untuk menutup Pertamina, karena 
Pertamina dianggap hopeless. Apalagi saat tau ada kilangnya yang 
membahayakan lingkungan, yaa… opsi itu semakin berat. Apalagi yang 
ikut ngomong itu, Bank Dunia. Mereka menilai Pertamina benar-benar 
hopeless. Bisa dilihat dari tulisan saya tentang ini Mbak . 

A : Hanya Pak, apadal dating dari pemerintah media saja Pak 
yang bereaksi? 

B : Belum tentu Mbak. Ini khan audit milik pemerintah. Jadi ya wajar klo 
pemerintah bereaksi, apalagi Pertamina yang dapat hitam. Gampangnya, 
anaknya sekarang itu nakal. Ya bapaknya yang negur. Cuma ya media 
ini, bisa saja semakin memperkeruh suasana kalau misalnya dulu kami 
tidak bergerak cepat. Bukan tidak mungkin kalau masalah ini 
berkembang lebih besar. 

A : Begitu ya Pak? 
B : Masa krisis PROPER hitam memang sudah selesai sejak tulisan tentang 

PROPER hitam UP IV di media massa nasional berhenti dimuat. Tapi 
permasalahan yang besar adalah dampak dari krisis ini, yaitu pada image 
UP IV Cilacap dan Pertamina keseluruhan. Semuanya kena dampak dari 
PROPER hitam ini. Satu-satunya cara adalah UP IV dan Pertamina 
semuanya, harus berubah ke arah yang lebih baik. Pertama yang harus 
dicapai oleh UP IV adalah perbaikan peringkat PROPER. Kesempatan 
pertama adalah saat PROPER periode 2003-2004. Penilaian yang 
dilakukan dari 1 Januari 2003 – 31 Mei 2004. Itu artinya sudah berjalan. 
Dan cuma tinggal sisa 1 bulan lagi.  
Tantangannya disini ya, harus dapat bagus, padahal sudah tinggal 
sebulan lagi masa penilaiannya. Caranya bagaimana? Selain K3LL 
sedari awal sudah memperbaiki kilang yang dituduh bocor di tahun 
2003 itu, sekarang tugas Hupmas juga untuk menjalankan teknik 
lobbying. 

A : Kok bisa lobbying Pak?  

B : Yaa.. khan ini masalahnya sebenarnya ada di kriteria penilaian 
PROPERnya. Kalau mereka tidak mengeneralisir semua jenis 
perusahaan dan penilaiannya, kami yakin kami tidak hitam. Untuk 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi MANAJEMEN KRISIS PUBLIC RELATIONS PT PERTAMINA... Nur Alinie Wisudani



24 
 

itu, saat ini Hupmas punya sebuah PR (pekerjaan rumah) untuk 
menyampaikan kondisi UP IV tersebut kepada KNLH. 

A : Bagaimana Pak caranya? Apa ada tekniknya? 

B : Cukup seru Mbak. Tapi kalau saya ceritakan tekniknya cukup rumit 
ya, sebab itu semua berasal dari pengalaman Mbak. Tidak bisa 
teoritis. Yang jelas kita harus mengetahui sifat dan karakteristik 
orang yang kita lobby. Saat itu, saya dan Pak Husni, kemudian 
bersama dengan kepala bagian K3LL juga, mengunjungi kantor 
KNLH di Jakarta. Disana kami bertemu dengan ketua tim penilaian 
PROPER. Saat itu kami pertama menanyakan seperti apa kriteria 
penilaian PROPER pada tahun 2003-2004 itu. Kemudian kami 
diberikan daftar kriteria penilaiannya. Ternyata tidak ada perubahan 
yang berarti. Kemudian menyampaikan kabag K3LL menyampaikan 
data-data lingkungan yang dimilikinya. Disana cukup tegang 
situasinya, sebab saat itu kedua belah pihak saling berargumen. 
Kemudian Pak Husni menengahi. Tapi ya tidak serta merta selesai. 
Masalah kriteria penilaian ini kami lobby terus, hampir selama satu 
minggu. Hingga akhirnya pihak KNLH menyadari bahwa kriteria 
penilaian migas dan yang lainnya tidak bisa disamakan. Tapi itu saja, 
baru sadar setelah muncul komentar dan kritikan yang sama dari 
peserta PROPER yang lain-lain. Rata-rata berpandangan sama 
dengan kami, bahwa yang namanya perusahaan satu dengan yang 
lain, standar untuk pengelolaan lingkungannya tidak bisa disamakan. 
Coba saja diliat, sejak tahun 2003-2004 tersebut, mulai dibedakan 
perusahaan-perusahaan berdasarkan jenis usahanya.  

A : Kemudian hasilnya bagaimana Pak? 

B : Hasilnya masih merah, tapi ini lumayanlah, jika dibanding dengan 
hitam. Khan ada ancaman untuk perusahaan yang memperoleh 
predikat hitam selama 2 kali berturut-turut, akan dipidanakan. Tentu 
kami, UP IV tidak mau itu terjadi. Sebab pasti akan berdampak amat 
buruk untuk Pertamina keseluruhan. 

Bisa dibilang krisis ini berlalu, baru setelah kami mendapatkan PROPER 
merah di periode PROPER selanjutnya, periode 2003-2004. Jadi ya... 
bisa dibilang sebelum itu, UP IV masih mengalami krisis. 

A : Setelah krisis Hitam tadi berlalu, apa berarti tugas Hupmas dan 
Manajemen krisisnya juga sudah selesai? 
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B : Belum Mbak. Ada satu tugas berat lagi, yaitu memulihkan lagi nama 
baik UP IV. Ini adalah tuntutan Pertamina Pusat kepada UP IV, dan GM 
meminta kami memikirkannya. Padahal yang namanya membangun 
image itu tidak kaya’ membalikkan telapak tangan khan Mbak. 
Prosesnya cukup panjang. Change adalah kuncinya. UP IV harus 
menunjukkan perubahan. Dan tahapan ini tidak hanya tanggung jawab 
Hupmas, atau 3 komunikator utama UP IV itu saja, melainkan seluruh 
armada dalam UP IV. Mulai dari K3LL, Produksi dan Pengolahan, dan 
masih banyak lagi. Apalagi masalah PROPER yang penilaiannya bukan 
hanya pada satu unsur saja, jadi ya semua harus bekerja sama 

A : Pak, ini saya menemukan tulisan seorang pembaca dalam Media 
Serasimilik KNLH. Disana dia mendukung UP IV. Bagaimana 
pendapat Bapak? (sembari menunjukkan tulisan yang dimaksud) 

B : Sungguh tidak menyangka. Saat itu saya juga membaca tulisan saudara 
Setiawan tersebut. Padahal orang Surabaya, tapi juga aware terhadap UP 
IV. Dari sini, mungkin bisa disimpulkan kalau upaya penanganan krisis 
yang kami lakukan ini berhasil Mbak. Selain dari hasil pemberitaan 
media yang dominan netral, belum lagi perbaikan peringkat jadi Merah. 
Kami cukup puas dengan hasil itu, meskipun capek dan cukup stress 
(tersenyum), tapi menggembirakan hasilnya. 

A : Lantas ketika kini UP IV telah membuktikan diri sebagai satu-
satunya unit pengolahan migas yang mendapat PROPER Hijau, apa 
komentar Bapak? 

B : Semua ini kerjasama dan kekompakan UP IV Mbak. Semangat untuk 
membuktikan kinerja kilang kami, adalah cambuk bagi kami semua. 
Rasanya kami seperti jadi pemenang. Setelah sempat dipermalukan, 
akhirnya berbuah kemenangan juga. Sekarang mungkin tugas kami yang 
terakhir, dalam kasus krisis PROPER ini, adalah melakukan recovery 
image. Setelah UP IV dapat Hijau, tugas Hupmas tinggal melakukan 
sosialisasi dan publikasinya akan keberhasilan itu. Publikasi disini 
penting, agar masyarakat tau, dan sekaligus memulihkan citra perusahaan 
yang sempat dinyatakan paling berbahaya bagi lingkungan, menjadi 
“Kilang Hi-jau” (tersenyum). 

A : Seperti apa Pak, publikasi Hupmas dalam PROPER Hijau ini? 
B : Wah, Mbak Alin mungkin sudah bisa menjawab. Mbak Alin khan ada 

disini saat itu. Jadi coba Mbak Alin tuliskan alat publikasi yang telah 
saya berikan dulu, kemudian singkronkan dengan PROPER Hijau. Jadi 
semua itu dapat Mbak Alin masukkan. Kalau nanti ada kesulitan, bisa 
Mbak Alin hubungi saya lagi, atau Bu Era. Mbak Sarah juga jago lho. 
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Tapi kalau Bu Era memang kerap mengurus masalah PROPER ini, jadi 
mungkin lebih paham soal teknisnya.  
Oya Mbak, tapi perlu diingat, pemulihan citra akibat PROPER Hitam 
tidak hanya lewat PROPER Hijau, tapi juga dari kinerja kami dalam 
bidang lingkungan dan CSR juga. Cuman ya memang, PROPER Hijau 
ini seperti “gong”nya. 

A : Baik Pak, saya coba dulu. Hmm, Pak. Akhir kata, apakah 
PROPER Hijau dan publikasinya akhir dari penantian Hupmas dan 
UP IV sejak 2004 itu ya Pak, dan akhirnya terwujud 2008 ini. 

B : Betul sekali Mbak. Mendapat PROPER Hijau, ini artinya kerja panjang 
Hupmas dan UP IV dari tahun 2004, dapat dikatakan berbuah hasil di 
tahun ini. Dan tugas teakhir Hupmas adalah sosialisasi dan publikasi. 
Kalau  program sosialisasi dan publikasi tentang PROPER Hijau dan 
segala kegiatan yang berbau kepedulian lingkungan telah selesai 
dilaksanakan, maka selesai juga tugas kami. Maksudnya untuk 
manajemen krisis ini khan Mbak. Khan tujuannya Cuma sampai 
pemulihan citra dan nama baik saja. Dan PROPER Hijau sudah cukup. 

A : Baik Pak, terimakasih atas waktunya. Ini saya sudah terlalu lama 
ganggu Pak Kurdi. 

B : Oh tidak apa-apa Mbak, khan Mbak Alin sudah janji dari lama. Nanti 
kalau ada apa-apa bilang saya saja. 

A : Baik Pak, terimakasih banyak, permisi Pak. 
B : Iya, mari-mari. 
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TRANSKRIP WAWANCARA (1) 

 

Interviewer (A) :  Peneliti 

Interviewee (B) :  Erafini Dharma, S.sos  

Jabatan     : Penatar Hubungan Luar Hupmas  

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

Hari      :  Kamis, 4 September 2008 

Tempat             :   Meja Kerja Erafini Dharma 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

A : Permisi Bu, sebelumnya saya minta maaf kalau saya mengganggu 
kerja Bu Era.  

B : Yaa, nggak pa-pa Mbak. Saya lagi tidak begitu sibuk kok. Ada yang 
bisa saya bantu Mbak Alin? 

A : Begini Bu, saya ingin bertanya mengenai penghargaan yang baru 
saja diperoleh UP IV ini, yaitu PROPER Hijau. Bisa Ibu jelaskan 
sebenarnya apakah yang dimaksud dengan PROPER tersebut? 

B : PROPER atau Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan itu merupakan 
sebuah program penilaian yang dilakukan oleh Kementrian Negara 
Lingkungan Hidup (KNLH) terhadap kinerja perusahaan, khususnya 
pada pengelolaan lingkungan hidup. 

A : Apa yang menjadi kriteria dalam PROPER ini? 

B : Banyak sekali aspek penilaian dalam PROPER ini. seperti: 1). menilai 
indikator dampak usaha pada air, tanah, dan udara; 2). Menilai faktor 
sistem manajemen lingkungan; 3). Menilai konservasi sumber daya; 4). 
Pembangunan komunitas atau CSR-nya; 5). Menilai baku mutu produksi. 

Secara singkat, dalam penilaiannya disebutkan, bahwa penilaian tersebut 
didasarkan atas penaatan perusahaan terhadap aspek lingkungan baik 
dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, 
dan pengelolaan limbah B3 yang sesuai dengan aturan yang disyaratkan. 
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A : Menurut data yang saya peroleh, pada periode 2002-2003, 
Pertamina UP IV memperoleh predikat PROPER hitam oleh 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Apakah berita tersebut 
benar? 

B : Iya, berita tersebut memang benar. Saat itu yang memperoleh predikat 
hitam sebenarnya ada 4 perusahaan, hmm, sebentar saya cari. Ini dia! 
(sembari melihat layar komputer) PT Papyrus Saksi Paper Mill di 
Bandung, PT Kahatex II di Sumedang Jabar, PT Prodomo Bandung, dan 
Kami, PT Pertamina UP IV Cilacap  sendiri. Tapi kami merupakan 
perusahaan BUMN yang terbesar, nama kamilah yang kemudian menjadi 
sorotan besar disejumlah media. 

A : Lantas, bagaimanakah situasi perusahaan saat itu, Bu? Apakah 
PROPER Hitam tersebut membawa permasalahan yang cukup 
besar bagi UP IV? 

B : Sedikit banyak iya. Sebab kondisi ini seakan menjadi noda hitam bagi 
kinerja UP IV selama ini. Apalagi dikarenakan PROPER ini merupakan 
penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan oleh lembaga 
independen atau swasta seperti penilaian yang lainnya. Otomatis 
perhatian masyarakat semakin besar terhadap hasil yang diberikan oleh 
PROPER ini. 

Sungguh merupakan situasi yang sulit bagi perusahaan. Terlebih 
dikarenakan perolehan UP IV justru yang terendah diantara UP yang 
lain. Kilang II Dumai memperoleh peringkat biru. Sedangkan kilang III 
Plaju dan Kilang V Balikpapan malah sudah masuk peringkat merah. 
Kondisi ini semakin meresahkan pihak manajemen, khususnya kami 
selaku Hupmas, dalam hal pencitraan atau image perusahaan. Belum lagi 
ini tidak sesuai dengan visi misi UP IV untuk menjadi kilang minyak 
berwawasan lingkungan. Bukannya mencapai visi, malah 
menghancurkan image UP IV. Coba Mbak lihat bagaimana visi dan misi 
UP IV. Disitu lingkungan sudah masuk dalam visi kami. 

A : Tolong ceritakan secara jelas, bagaimana proses PROPER ini, Bu, 
hingga UP IV akhirnya memperoleh predikat PROPER Hijau ini? 

B : Pertama kali penilaian oleh KNLH ini dimulai pada tahun 2006. 
Pada tahun itu pula, Pertamina UP IV Cilacap pertama kali mendapatkan 
penilaian. Namun dikarenakan ketidaktahuan akan perbedaan kriteria 
penilaian PROPER dengan penilaian lain, seperti ISO misalnya, 
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menjadikan UP IV pertama kali memperoleh PROPER bayangan 
“hitam”. Meskipun predikat ini bersifat sementara, atau rapor bayangan, 
kondisi ini sempat membuat shock manajemen UP IV. Bagaimana tidak, 
sebuah perusahaan besar seperti Pertamina bisa sampai memperoleh 
status hitam. Apalagi sedari awal perusahaan ini selalu mengedepankan 
masalah lingkungan dalam kinerjanya.  

Namun setelah kita mengevaluasi dan mengetahui bagaimana kriteria 
tersebut, kami akhirnya sanggup merubah status itu, dan dari hasil 
evaluasi Pengelolaan Lingkungan (PROPER) berikutnya oleh KNLH RI 
pada periode itu, yaitu periode 1 Oktober 2006 – 30 September 2007, 
Pertamina UP IV Cilacap dinyatakan berhasil memperbaiki rapor 
bayangan tersebut hingga akhirnya meraih penilaian PROPER dengan 
peringkat “hijau”. Atau dengan kata lain, langsung loncat Hal tersebut 
disampaikan melalui surat dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup RI 
kepada pimpinan PT PERTAMINA (PERSERO) UP IV Cilacap melalui 
surat bernomor B-4509/ Dep.IV/LH/06/2008 tanggal 17 Juni 2008. 

Menurut penilaian Men LH selama periode tersebut, dari sisi AMDAL, 
UP IV  juga sudah melakukan ketaatannya, dengan memiliki AMDAL 
dan melaporkan pelaksanaan RKL-RPL/UKL-UPL nya. Demikian pula 
ketaatannya dalam hal pengendalian pencemaran air maupun udara, dan 
tindak lanjut yang dilakukan dalam pemantauan limbah sesuai periode 
yang ditentukan. Dengan demikian disimpulkan Pertamina UP IV 
Cilacap secara garis besar telah melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin. 

A : Jika berdasarkan periode, maka penilaian PROPER ini dilakukan 
setiap tahun sekali ya Bu? 

B : Begini, PROPER bukan hanya dilakukan setiap 1 tahun sekali, 
melainkan selama periode tersebut, akan terus dilakukan pemantauan. 
Seperti yang disebutkan tadi, bahwa penilaian dilakukan selama 1 tahun, 
dan hasilnya akan diumumkan pada akhir periode.  

A : Jika begitu, masa dimana UP IV “sempat” memperoleh predikat 
PROPER hitam, sempat menjadi masa yang cukup menegangkan 
dong, Bu bagi UP IV, khususnya kekhawatiran akan berimbasnya 
hal tersebut pada citra perusahaan UP IV sendiri? 
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B : Memang. Saat itu merupakan masa yang cukup menegangkan bagi 
perusahaan. Sebab meskipun masih berupa hasil sementara, hasil tersebut 
sanggup membuat kami merasa ketar-ketir.  

A : Lantas apa yang dilakukan Hupmas Bu dalam hal ini? 

B : Banyak sekali Mbak. Seluruhnya rangkaian manajemen krisis. Mulai 
dari early warning system, membentuk TPC, menentukan komunikasi 
dan pesannya, dan tentu saja media. Media ini amat besar dampaknya 
bagi krisis. Saat itu saya ada di sie media. Kami mengatur banyak strategi 
agar kami tidak kelabakan sebelum nantinya PROPER Hitam benar-
benar diumumkan. 

Yaa. kalau kami tidak pintar menghadapi media, nanti dampaknya akan 
sangat merugikan. Saat sebelum PROPER itu diumumkan, bagian media 
sudah sibuk mempersiapkan langkah tepat untuk menghadapi media. 
Yang jelas kami akan menyampaikan pesan komunikasi krisis yang tadi 
sudah dirumuskan, dan membendung agar pemberitaan media tidak 
negatif, syukur-syukur bisa netral melihat masalah ini 

Persiapan yang dilakukan meliputi press release yang berisikan pesan 
komunikasi yang telah dibuat tadi. Kemudian persiapan media relations, 
berupa kunjungan insan media ke kilang. Selain media relations, 
kegiatan ini sekaligus bertujuan menyampaikan fakta bahwa kilang kami 
baik-baik saja dan tidak berbahaya bagi lingkungan. 

A : Strategi yang unik Bu.  

B : Iya Mbak, sebab kami ingin menciptakan sebuah hubungan yang 
nyaman dengan media. Dan tujuannya agar menyajikan klarifikasi 
permasalahan PROPER dan predikat hitam, data akurat sesuai fakta, 
yang kesemuanya berasal dari sumber terpercaya. Sekalian dengan 
kunjungan kilang, biar para wartawan mengetahui secara langsung 
kondisi kilang UP IV yang dinyatakan hitam tersebut. Yaa.. bisa dibilang 
ini salah satu strategi media relation kami. Dan nyatanya terbukti efektif, 
dilihat dari banyaknya berita netral soal krisis kami. 

A : Kapan Bu tugas Hupmas itu mulai dijalankan? Khususnya media. 

B : Ya baru setelah hasil PROPER itu diumumkan Mbak, resmi tugas kami 
dimulai. Maksudnya bukan dari tadi diam saja, tapi maksudnya sekarang 
jadi lebih terlihat. Ya bisa dibilang, kalau ini ibarat perang, ya Hupmas 
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jadi ujung tombak perusahaan. Ya media juga gtu, yang jelas kami sudah 
persiapan untuk itu. 

A : Selain dari media, apakah ada reaksi keras dari pihak lain? 
Pertamina Pusat atau Pemerintah Daerah misalnya? 

B : Ya memang, teguran memang ada. Tapi yaa… Beruntung kami sudah 
menjalin komunikasi dengan pihak Pertamina Pusat dan Bupati Cilacap, 
bahkan dengan DKLH yang sedari awal sudah kami libatkan dalam 
permasalahan ini. Ya.. setidaknya kepercayaan yang mereka berikan 
pada UP IV, jadi sebuah kekuatan yang sangat besar buat kami. Apalagi 
ketika besoknya, tanggal 15, berita-berita soal PROPER bermunculan di 
media massa 

A : Bagaimana setelah itu? 

B : Yaa.. langsung setelah pengumuman itu, telepon hupmas terus-menerus 
berdering. Terutama pada media yang sudah lama berhubungan dengan 
kami. Mereka ada yang melakukan pencarian data secara langsung, 
maksudnya janjian bertemu dengan pihak kami, tapi ada pula yang asal 
menulis. Contohnya Koran Tempo. Saya ingat betul. Mereka hanya 
menggunakan data dari KNLH saja, dan tidak cross-check kepada kami. 
Cukup pusing dibuatnya apalagi mereka koran besar. 

A : Seperti apa Bu isi dari berita tersebut? Apakah ada arsipnya? 

B : Coba nanti saya carikan arsip beritanya. Sekarang saya cari google dulu 
ya. 

A : Silahkan Bu. 

B : (Setelah menunggu beberapa saat) sepertinya beritanya sudah dihapus 
oleh server. Tapi ini ada yang dikolom opini Mbak. Judul artikelnya 
“Pertamina Cilacap Masuk Peringkat Hitam Lingkungan Hidup”, pada 
Koran Tempo edisi 15 April 2004. Yaa.. berita ini. 

A : Lantas apa yang dilakukan Hupmas tentang berita ini Bu? 

B : Setelah keluar berita tersebut, kami langsung menghubungi Hupmas 
pusat. Akhirnya diputuskan bahwa kami akan memberikan respon 
melalui kolom opini mereka. Yaa.. ini dia balasannya (sambil 
menunjukkan layar komputer).  
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A : Oh iya Bu, saya sudah pernah melihatnya. Saat pertama lihat, saya 
bingung Bu. Kenapa kok pilih klarifikasi lewat kolom opini ya Bu? 

B : Alasan kenapa pihak kami memilih kolom opini, karena prosesnya lebih 
cepat dan akurat. Sebab kalau pakai wawancara, blum tentu cepat tayang 
dan belum tentu hasilnya akan salah perserpsi lagi. Hupmas pusat yang 
menjawab, yaa.. karena mereka yang diwawancara pihak tempo saat 
artikel pertama. Jadi tidak tepat kalau kami (Hupmas UP IV) yang tiba-
tiba menjawab Setelah keluar berita tersebut, kami langsung 
menghubungi Hupmas pusat. Akhirnya diputuskan bahwa kami akan 
memberikan respon melalui kolom opini mereka. Yaa.. Alasan kenapa 
pihak kami memilih kolom opini, karena prosesnya lebih cepat dan 
akurat. Sebab kalau pakai wawancara, blum tentu cepat tayang dan 
belum tentu hasilnya akan salah perserpsi lagi. 

A : Lantas mengapa bukan Hupmas UP IV yang menjawab artikel itu 
Bu? Khan ini permasalahan UP IV? 

B : Mengapa Hupmas pusat yang menjawab, yaa.. karena mereka yang 
diwawancara pihak tempo saat artikel pertama. Jadi tidak tepat kalau 
kami (Hupmas UP IV) yang tiba-tiba menjawab. Lagian, masalah ini 
bukan Cuma masalah UP IV saja Mbak. Ini sudah menyangkut citra 
Pertamina secara keseluruhan. 

A : Kemudian apa yang terjadi setelah klarifikasi berita lewat kolom 
opini itu Bu? 

B : Ya seperti yang ada dibalasannya ini, terlihat kalau pihak Koran Tempo 
sadar bahwa mereka cuma memasukkan informasi dari satu pihak. 
Padahal menurut Pak Hanung , mereka (pihak Koran Tempo) wawancara 
langsung dengan beliau mengenai masalah ini. Tapi ya gitu, nggak ada 
yang sesuai. Mengecewakan memang, sebuah koran ternama justru main 
pukul berita begitu. 

Sejak saat itu percaya atau tidak, berita negatif dari media menurun. Yaa, 
setidaknya berkurang 1 beban kami. Kini justru giliran ancaman dari 
pihak pemerintah daerah dan juga pusat kepada UP IV dan Pertamina 
Pusat. 

A : Lantas, bagaimana bisa Pertamina Pusat tau soal ini? Tau dari 
KNLH, atau dari Hupmas UPIV? 
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B : Memang jauh sebelum ada masalah dengan koran itu, kami sudah 
mengabarkan hal ini pada Pertamina Pusat. Saat itu, GM yang langsung 
menghadap ke sana. Dengan konsep pesan komunikasi yang sudah 
disepakati oleh 3 door policy UP IV, GM menjelaskan kondisi PROPER 
hitam langsung kepada Direktrur Hilir Pertamina, saat itu adalah Pak 
Arrifi Nawawi. Beliau menjelasakan kondisi sebenarnya sesuai dengan 
pesan yang dibentuk TPC. Yang jelas kami tidak mau kehilangan 
kepercayaan dari manajemen direksi Pertamina terlebih dahulu. Baru 
setelah itu, ke publik yang lain, termasuk media ini. Jadi saat media 
menyerang UP IV Cilacap, Pusat sudah siap membantu.. Tapi ya tetap 
saja, sebaik apapun kinerja kami, kalau sampai kecolongan berita seperti 
ini, kami yaa.. Hupmas dapat teguran dari Hupmas pusat. Sebab ini 
taruhannya ya.. image seluruh Pertamina 

A : Setelah krisis terlewati, apa yang dilakukan UP IV Cilacap? 

B : Tentu saja kami ingin menaikkan peringkat PROPER kami. Karena 
kami buruk lewat PROPER, maka kami juga harus memperbaikinya 
lewat PROPER. Makanya kami kerja keras, dan akhirnya di PROPER 
berikutnya, 2003-2004, kami berhasil menaikkan peringkat kami menjadi 
merah. 

Tapi manajemen masi belum puas dengan hasil merah itu. Karena selain 
tuntutan dari Pertamina Pusat terhadap UP IV sangat tinggi, perolehan 
merah itu masih berada dibawah nilai PROPER unit migas yang lainnya. 
Jadi ya UP IV masih terus berusaha menggenjot nilai itu. . Yaa.. sesuai 
Visi untuk menjadi Kilang Minyak Berwawasan Lingkungan Mbak 

A : Bagaimana upaya dan dukungan dari Pusat soal PROPER ini? 

B : Pusat benar-benar serius menghadapi PROPER. Khususnya saat 
PROPER 2006-2007 kemarin. Direktorat pengolahan sudah tidak mau 
kecolongan lagi. 

A : Bagaimana Bu wujud nyatanya? 

B : Yaa.. saat itu seluruh UP, khususnya bidang K3LL di seluruh Indonesia 
dikumpulkan di Baturraden. Semua ini karena Pertamina ingin semua 
kilangnya dinilai positif dalam PROPER. Disana kami sempat meliput, 
dan hasilnya adalah Pertamina tidak mau lagi “hulu” dinilai jelek dalam 
PROPER 
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Memang antisipasi Hupmas dalam PROPER ini lebih tinggi. Manajemen 
selalu berpesan agar kami tidak kecolongan lagi. 

A : Bagaimana reaksi setelah memperoleh Hijau Bu? 

B : Tentu saja bangga Mbak. Gimanapun, PROPER hijau ini sebagai bukti 
kalau kilang kami masih yang terbaik diantara kilang lain. Selurruh UP 
IV sangat bangga dengan hasil ini. Hasil kerja keras kami. Sekaligus 
selangkah lagi mewujudkan Visi menjadi Kilang Minyak Berwawasan 
Lingkungan 

A : Sejauh mana peran Hupmas dalam PROPER ini Bu? Selain dari 
manajemen krisis yang tadi. 

B : Cukup besar Mbak. Salah satu yang terlihat adalah CSR yang kami 
lakukan. Itu khan salah satu kriteria penilaian dalam PROPER. Jadi 
kesuksesan kami dalam menjalankan program-program CSR, 
berpengaruh juga pada hasil PROPER UP IV Cilacap. 

A : Bu, ini saya ingin memcari data yang berkaitan dengan PROPER, 
khususnya PROPER Hitam. Dulu khan sudah cari sama ibu, tapi 
blum ketemu. Kira-kira apa saya boleh mencari lagi? 

B : Oh silahkan Mbak. Tapi mungkin arsipnya sudah digudang. Tapi nanti 
saya juga bantu cari deh. Kalau ga ktemu, jangan nangis ya.. 
hehehe..(tertawa) 

A : Ah Bu Era ini bisa saja.. (tersenyum). Terimakasih ya Bu. 
B : Sama-sama Mbak. 
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Interviewer (A) :  Peneliti 

Interviewee (B) :  Sarah Marikar, S.Si  

Jabatan :  Penatar Reportase Hupmas 

 PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

Hari :  Jumat, 5 September 2008 

Tempat : Ruang Rapat Hupmas 

PT Pertamina (Persero) UP IV Cilacap 

 

A : Mbak Sarah, terimakasih ya atas waktunya.  

B : Oke lin. Kamu mau tanya soal apa? 

A : Ini alin meneliti soal PROPER Mbak, tapi dari PROPER Hitam 

sampai Hijau yang baru ini.. 

B : Waa.. kalo soal PROPER Hijau aku bisa jawab lin. Tapi kalau soal 

Hitam, aku ga tau. Khan aku blum kerja disini. 

A : Baik Mbak, nggak apa-apa kok. Tapi Mbak bisa bantu soal media 

khan, khan itu bidang Mbak? 

B : Kalau soal media sich ok. Kamu mau Tanya dari sebelah mana? 

A : Dari yang simple aja ya Mbak. Seberapa penting sich Media Massa 

bagi UP IV, khususnya Hupmas? 

B : Hmm.. Cukup besar pengaruhnya, apalagi bidang kita ada di 

komunikasi, nah media ini sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan 

publik. Media juga penting saat Hupmas menjalankan kegiatan. Media 

selalu menjadi tolak ukur bagi evaluasi Hupmas. Karena lewat media kita 

mengetahui bagaimana opini publik tentang perusahaan. Tapi ya kita 
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juga tidak lupa untuk mengukur opini masyarakat sekitar perusahaan, 

karena apa yang mereka pikirkan, amat penting buat UP IV sendiri. 

A : Sebenarnya menurut Mbak, seberapa besar sich dampak PROPER 

Hitam bagi UP IV? 

B : Besar ya pengaruhnya. Meskipun tidak merasakan sendiri, tapi Mbak 

rasa, kalau yang namanya PROPER Hitam dampaknya sangat buruk buat 

image perusahaan. Belum lagi tambahan bahwa UP IV Cilacap adalah 

unit pengolahan migas terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai 

348.000 barrel/hari, jadi ya sorotan buat kami makin besar. Apalagi saat 

kinerja kami buruk, sorotan kepada kami justru semakin besar. Ya saat 

dapat PROPER Hitam itu contohnya. 

A : Trus menurut Mbak apa yang harus dilakukan Hupmas saat 

selesai mengahadapi krisis? 

B : Pastinya, recovery image. 

A : Caranya Mbak? 

B : Kalau citra perusahaan jatuh karna PROPER yang jelek, maka cara 

yang paling efektif dalam memulihkan citra perusahaan, adalah dengan 

meningkatkan hasil PROPER-nya. Nah itu tu, yang dilakuin UP IV 

sekarang. 

A : Bagaimana dengan hasil UP IV sekarang? 

B : Hasil Hijau tentu hasil yang paling dan sangat diharapkan oleh UP IV. 

Saat itu 30 Juli (2008), sehari sebelum malam penyerahan PROPER, 

kami dihubungi KNLH tentang PROPER hijau ini lewat kiriman fax, 

sekaligus undangan bagi GM untuk datang ke Malam Anugerah 

Lingkungan “PROPER 2008”. Semua jajaran manajemen semangat. 

Termasuk kami Hupmas, hehehe.. (tertawa) 
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A : Kalau peran Hupmas dalam perolehan PROPER Hijau ini sejauh 

apa? 

B : Semua jajaran manajemen berpengaruh, termasuk Hupmas. Perlu 

diingat, dalam PROPER, terdapat unsur CSR dalam penilaiannya. 

Sedangkan CSR adalah tanggung jawab Hupmas, jadi bisa dibilang itu 

adalah sumbangan nyata dari Hupmas untuk UP IV. Tapi tetap, tanpa 

kerja sama semua pihak, Hijau ini tidak bisa dicapai. 

Kalau peran yang lain mungkin sosialisasi dan publikasinya. 

A : Untuk sosialisasi dan publikasinya, bisa Mbak jelaskan satu per 

satu. 

B : Bisa saja lin. Nanti Mbak kasi kamu bahan, trus kamu analisis sendiri 

ya. Kaya’ laporan magangmu kemarin, cumin yang sekarang ganti 

PROPER Hijau. Mungkin kalau kaya’ PROPER Hijau masih sedikit ya, 

mending semua aja yang berkaitan dengan lingkungan. Sebab khan 

tujuan kamu untuk recovery image khan, jadi kegiatan-kegiatan tentang 

lingkungan sekecil apapun, juga berpengaruh pada citra perusahaan. 

Oiya, kamu sudah tau kalau sebagai kilang minyak berwawasan 

lingkungan (tersenyum). 

A : Iya Mbak sudah tau, dari Pak Kurdi dan Bu Era kemarin. 

B : Oke, nanti kalau ada kesulitan, langsung contact aku aja. Oya lin, soal 

booklet, compro video maupun booklet tentang PROPER Hijau belum 

ada ya. Yang ada baru biru. kami masih sampai tahap desain untuk 

booklet dan leaflet tentang PROPER Hijau soalnya. Mungkin akan 

release akhir bulan ini. 

A : Oke Mbak. Terimakasih ya.. 

B : Sama-sama. 
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