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RINGKASAN 
 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan community relations antara PT. Tjiwi 
Kimia dengan masyarakat sekitar perusahaan. Segala risiko yang mungkin terjadi dalam 
masyarakat sekitar akibat beroperasinya perusahaan merupakan alasan yang menjadi 
dasar mengapa perusahaan harus mempunyai perhatian dan tanggung jawab kepada 
masyarakat sekitar. Dalam konteks PR, tanggung jawab sosial perusahaan ini 
diimplementasikan dalam program dan kegiatan community relations. 
Organisasi yang menanggapi dengan baik perubahan yang terjadi disekelilingnya lalu 
mempersiapkan diri dalam lingkungan yang makin kompleks, pasti tidak akan 
mengabaikan program atau kegiatan community relations. Ini karena community relations 
justru dianggap sebagai cara menghadapi perubahan yang terjadi pada lingkungan 
perusahaannya dan juga dipandang sebagai bagian dari wujud tanggung jawab social 
perusahaan. 
Dalam pelaksanaan fungsi PR, komunitas lokal atau komunitas masyarakat sekitar 
perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan yang memberi manfaat 
timbal balik.  
Perusahaan melalui PR membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas, dimana 
seluruh warga yang ada di komunitas benar-benar merasakan manfaat keberadaan 
perusahaan.  
Dari uraian di atas, permasalahan yang muncul adalah bagaimana respon masyarakat 
terhadap community relations yang dilakukan oleh PT. Tjiwi Kimia. Dalam penelitian ini 
teori yang relevan adalah Public Relations dan Community Relations, Community 
Relations, Corporate Social Responsibility, dan Publik, Perusahaan dan PR. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan respon 
masyarakat terhadap kegiatan community relations yang dilakukan oleh PT. Tjiwi Kimia 
kepada masyarakat sekitar. Data diperoleh melalui in-depth interview dianalisis dengan 
menggunakan teori tentang community relations juga dengan melihat bentuk community 
relations yang sudah dilakukan oleh perusahaan lain. 
Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan dengan menggunakan snowball 
sampling dan berdasarkan persayaratan yang sudah ditentukan yaitu mereka menjadi 
pihak pertama yang dihubungi perusahaan sebelum melakukan kegiatan sosial sebagai 
bentuk community relations dan masyarakat yang potensial untuk mendapatkan bantuan 
tersebut yaitu mereka yang tinggal di sekitar saluran pembuangan limbah.   
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Dari sini didapatkan community leader yaitu para perangkat desa yang berjumlah 7 orang 
dan 3 orang dari masyarakat yang tinggal dekat saluran limbah.  
Menurut masyarakat, community relations sudah dijalankan oleh PT. Tjiwi Kimia, namun 
kegiatan ini tidak dimulai dari awal beroperasinya perusahaan. Jadi perusahaan baru 
mengembangkan kegiatan community relationsnya setelah masyarakat setempat 
merasakan dampak negatif akibat beroperasinya perusahaan seperti tercemarnya sumur 
warga pada sekitar tahun 1980. Dengan  tercemarnya sumber air bersih warga ini 
perusahaan memberikan kompensasi berupa pembangunan saluran air. 
Adanya demo-demo yang dilakukan oleh warga untuk menuntut haknya sebagai tetangga 
dekat perusahaan, mengindikasikan bahwa perusahaan melalui PRnya belum maksimal 
dalam pelaksanaan community relations yang bertujuan untuk membangun hubungan 
yang baik dan harmonis dengan komunitas sekitar perusahaan. 
Komunitas sekitar perusahaan perusahaan mempunyai respon yang negatif terhadap 
community relations yang dilakukan perusahaan meskipun selama ini menerima terhadap 
segala bentuk dari community relations tersebut. Masyarakat berpendapat bahwa sikap 
perusahaan dalam hal perekrutan karyawan dan metode pelaksanaan community relations 
belum sesuai dengan keinginan masyarakat.  

     
  

ABSTRAK 
 
Segala risiko yang mungkin terjadi dalam masyarakat sekitar  akibat beroperasinya 
perusahaan merupakan alasan yang menjadi dasar mengapa perusahaan harus mempunyai 
perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat sekitar perusahaan yang diwujudkan 
dalam bentuk community relations. Dalam pelaksanaan fungsi PR, komunitas lokal atau  
masyarakat sekitar perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan dengan perusahaan 
yang memberi manfaat timbal balik. Hubungan timbal balik dengan rasa memiliki 
dibutuhkan oleh perusahaan agar perusahaan memperoleh dukungan komunitas. Dengan 
alasan tersebut peneliti ingin mendeskripsikan respon masyarakat sekitar terhadap 
community relations yang dilakukan PT. Tjiwi Kimia sebagai perusahaan yang bidang 
usahanya sewaktu-waktu dapat menimbulkan dampak yang luar biasa pada masyarakat 
jika mengalami musibah.  Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah respon 
masyarakat terhadap community relations  yang dilakukan oleh PT. Tjiwi Kimia. 
Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah Public Relations dan 
Community Relations yang menyatakan bahwa PR sebagai wakil dari perusahaan untuk 
menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar perusahaan melalui 
community relations, Community Relations yang merupakan implementasi dari wujud 
tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, Corporate Social Responbility 
sebagai alasan dasar bagi perusahaan untuk melakukan community relations, dan Publik, 
Perusahaan, dan PR untuk mengetahui keterkaitan antara ketiganya. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan  in-
depth interview untuk pengumpulan data.  
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Unit analisis yang diambil adalah community leader dan beberapa masyarakat yang 
tinggal dekat lokasi operasional pabrik dan pembuangan limbah PT. Tjiwi Kimia 
menggunakan snowball sampling untuk mengetahui respon mereka terhadap community 
relations yang dilakukan PT. Tjiwi Kimia. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai respon yang 
negatif terhadap community relations yang dilakukan oleh PT. Tjiwi Kimia meskipun 
mereka menerima setiap bentuk community relations yang diberikan perusahaan. ini 
karena masyarakat menganggap PT. Tjiwi Kimia belum benar-benar melaksanakan 
community relationsnya sesuai dengan kebutuhan mereka. 
 
Keywords : PR, community relations, masyarakat sekitar perusahaan, risiko    
 
 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The risks might happen in the community as effects of  operate of the company. This is a 
reason why a company must care and have a responsibility to community. This 
responsibility apllied on community relations. On PR view, company and community 
look as a unity give advantages each other, so company get community support. Based on 
the description, this research want to describes community response to community 
relations had done by PT. Tjiwi Kimia.    
This research uses the theories of Public Relations and Community Relations whose says 
that PR as a vice of company to make a good relations with community by community 
relations, Community Relations is implementation of corporate social responsibility to 
community, Corporate Social Responsibility as the based reason for company to do 
community relations, and Publik, Perusahaan, and PR to know the relation of them. 
This is a qualitative descriptive research that use in - depth interview to collect the data. 
This research analyze the community response of community and some peoples that live 
near the factory and company waste. 
 As result, can conclude that community have negative response to the community 
relations that done by the  company although they accept every PT. Tjiwi Kimia 
community relations because of community think that the company not done the 
community relations based on their necessity yet. 
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