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Abstract:   This study is aimed to analyze the crisis management of Public Relations conducted by PT. 

Abadi Cement in the settlement of the conflict with the community in the phase of land 

acquisition. To analyze this, researcher used a qualitative approach with explorative 

research type. While the research method used is case study. The research data was obtained 

through in-depth interviews. The results of this study indicate that the level of crisis faced by 

the company has reached acute crisis. In response to the crisis, Public Relations (PR) PT. 

Abadi Cement uses problem solving steps: fact finding, planning, and action methods as 

follows. First, they use distance strategy by reducing the intensity of meetings with citizens 

and not installing banners or logos on the activities of citizens funded by the company. This is 

done to minimize the conflict and give the impression to the public that they do not force the 

citizens to free their land. The Company is also preparing a program of Sustainable 

Corporate Social Responsibility in facing the next phase of the construction phase. The 

company uses a personal approach to the opinion leaders of religious leaders and village 

heads to manage conflict. Public Relations Function at PT. Abadi Cement is run by Business 

Representative. Public Relations at PT. Abadi Cement act as a facilitator of communication 

between the organization and the public. In managing communication in crisis, PT. Abadi 

Cement uses PR practices with models of cultural predictor models (using third parties and 

recruiting local people) and personal influence models (building personal relationships with 

key figures) in which both models is categorized to the two-way asymmetrical model. 

 

1  PENDAHULUAN 

Krisis merupakan hal yang tidak 

terhindarkan dan karenanya akan selalu 

mungkin dihadapi oleh setiap organisasi. Cara 

organisasi mengatasi krisis yang dihadapi 

menunjukkan tanggung jawab organisasi 

tersebut pada masyarakat dan mempengaruhi 

penilaian para pemangku kepentingan 

(stakeholders) dalam masyarakat. Begitu pula 

dengan krisis yang dihadapi oleh PT. Abadi 

Cement, yakni sebuah perusahaan semen yang 

berasal dari Hongkong dan merupakan bagian 

dari Prosperity Group Indonesia Jaya; salah 

satu anak perusahaan Prosperity International 

Holdings (Hk) Limited. PT. Abadi Cement 

masuk Tuban sejak tahun 2015 dan telah 

mendapatkan ijin pertambangan dan AMDAL.  

Tidak dipungkiri, keberadaaan sektor 

industri mempengaruhi perkembangan 

masyarakat sekitar dan membawa perubahan 

terhadap kondisi social ekonomi masyarakat 

sekitarnya. Begitu pula dengan keberadaan 

PT. Abadi Cement. Di fase pembebasan lahan, 

PT Abadi Cement mendapat penolakan oleh 

warga sekitar. Warga enggan melepaskan 

lahan kepada perusahaan terebut. Penolakan 

yang terjadi terus menerus ini menyebabkan 

terhambatnya proyek dan jadwal 

pembangunan pabrik PT Abadi Cement.  
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Berdasarkan media monitoring yang 

dilakukan peneliti sebagai temuan awal, PT. 

Abadi Cement mendapatkan penolakan dari 

warga sekitar area. Penolakan awalnya datang 

dari Desa Senori yang mayoritas lahannya 

adalah lahan kapur untuk kebutuhan pabrik 

dan bahan baku semen. Penolakan ini 

dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian harga 

antara yang dijanjikan oleh pihak PT. Abadi 

Cement dengan warga saat sosialisasi awal.  

Puluhan petani dan Pemerintah Desa 

(Pemdes) Senori, Kecamatan Merakurak, 

Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kecewa 

terhadap harga yang dipatok oleh PT Abadi 

Cement, terhadap lahan pertanian warga. 

...“Harganya terlalu murah dibandingkan 

harga umum,” kata salah seorang perangkat 

Desa Senori, Sucipto, kepada 

Suarabanyuurip.com, ditemui di Kantor 

Kecamatan Merakurak, Rabu (09/12/2015). 

Pihaknya sangat menyanyangkan harga yang 

diberikan perusahaan semen asal Cina 

tersebut yang tidak sesuai dengan komitmen 

awal perusahaan di hadapan warga. Saat 

sosialisasi Amdal, petani meminta satu meter 

lahan dibeli 80 ribu rupiah, namun pihak 

perusahaan menyanggupi 50 ribu rupiah. 

Dalam hal ini Pemdes tidak bisa berbuat 

banyak karena hanya sebatas sebagai 

fasilitator. (Ali Imron, 2015, 

suarabanyuurip.com) 

 

Tidak hanya warga Desa Senori, Desa 

Sugihan juga menyampaikan penolakannya 

seperti dikutip dari media online lokal oleh 

Rahayu, 2017 yang menyatakan bahwa warga 

Ring 1 Merakurak masih enggan untuk 

melepas lahan untuk PT. Abadi Cement. 

Dituliskan dalam berita tersebut, perangkat 

Desa Sugihan yaitu Cipwanto menyatakan, 

dari 13 warga baru satu petani yang menjual 

lahannya seharga 30 ribu/meter kepada 

perusahaan, itu pun menurutnya terpaksa. 

Selama ini, Cipwanto berpendapat bahwa 

masyarakat setempat telah lama 

menggantungkan hidup dari hasil pertanian 

dan peternakan. Berternak dan bertani telah 

menjadi tumpuan ekonomi warga desa sekitar 

PT. Abadi Cement sejak turun-temurun.  

Permasalahan yang terjadi tersebut 

merupakan konflik organisasi. Sebagaimana 

dinyatakan Putnam and Poole bahwa konflik 

adalah sebuah interaksi dari orang-orang yang 

saling tergantung; yang saling bertolak 

belakang dalam memandang goals, aims dan 

values (Miller, 2012: 163). Dalam konflik, 

pihak yang satu melihat bahwa pihak lain 

berpotensi mengganggu realisasi dari goals.  

Konflik yang terjadi dalam kasus ini 

merupakan krisis yang memerlukan 

pengelolaan oleh perusahaan dari sisi Public 

Relations karena tanpa adanya manajemen 

krisis akan timbul kekacauan bagi organisasi. 

Powell mendefinisikan krisis yaitu kejadian 

yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, 

kadang belum pernah terjadi sebelumnya yang 

mendorong organisasi kepada suatu 

kekacauan (chaos) dan dapat menghancurkan 

organisasi tersebut tanpa adanya tindakan 

nyata (Nova, 2009: 68).  

Esensi manajemen krisis adalah upaya 

untuk menekan faktor ketidakpastian dan 

faktor resiko hingga ke tingkat yang paling 

rendah (Nova, 2009:141). Manajemen krisis 

diawali dengan mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin mengenai faktor-faktor 

yang berpotensi mengakibatkan krisis pada 

perusahaan. Jika hal tersebut diketahui, maka 

menurut Nova (2009:141) pengambilan 

keputusan mengenai langkah-langkah yang 

harus diambil dapat disiapkan sebelum krisis. 

Manajemen memerlukan crisis 

management plan yang didesain secara teliti 

untuk menghadapi berbagai level krisis yang 

mungkin terjadi. Public Relations 

sebagaimana yang diungkapkan dalam 

perannya dalam managerial menjadi bagian 

dari proses perubahan dan pemecahan masalah 

di organisasi yang dilakukan secara ilmiah, 

termasuk halnya dalam aktivitas pengelolaan 

krisis.  

Karenanya, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis manajemen krisis Public 

Relations yang dilakukan oleh PT. Abadi 

Cement di Tuban serta peran dan model PR 

yang digunakan dalam penyelesaian konflik 

dengan masyarakat pada fase pembebasan 

lahan. 
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2  METODE PENELITIAN 

Untuk dapat menganalisis pengelolaan 

manajemen krisis oleh PT. Abadi Cement, 

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan tipe penelitian eksploratif. Sedangkan 

metode penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus. Studi kasus sendiri berusaha 

menginvestigasi peristiwa kontemporer yang 

nyata terjadi dalam kehidupan dan antara 

peristiwa dan konteks tidak dapat dipisahkan 

(Yin, 2009:18). Karenanya, aspek kebaruan 

atau current issues menjadi penting dalam 

studi kasus.  

Studi kasus secara spesifik digunakan 

untuk penelitian yang fokus pada studi untuk 

menjawab pertanyaan ‘how’ dan ‘why’. 

Sebagaimana penelitian ini bertujuan 

menjawab pertanyaan mengenai bagaimana 

Public Relations PT Abadi Cement mengelola 

krisis atas konflik yang terjadi dengan 

masyarakat pada fase pembebasan lahan. Data 

penelitian diperoleh secara luas serta 

mendalam, dengan upaya yang dilakukan 

melalui interview mendalam sebagai data 

utama dan dokumen sebagai data pendukung. 
 

3  HASIL DAN PEMBAHASAN 

TAHAPAN KRISIS PT. ABADI CEMENT 

 

Terdapat 5 tahapan dalam siklus krisis yang 

meliputi : Tahap Pre-crisis (sebelum krisis), 

Tahap Warning (Peringatan), Tahap Acute 

Crisis (akut), Tahap Clean-up (pembersihan), 

dan terakhir tahap Post-crisis (sesudah krisis) 

(Nova, 2009: 110). Dalam krisis yang 

dihadapi PT. Abadi Cement dalam fase 

pembebasan lahan ini, perusahaan telah 

berada pada tahap acute crisis. Untuk sampai 

pada tahap acute terlebih dahulu perusahaan 

telah melewati beberapa fase seperti fase pre 

crisis dan fase warning. Berikut peneliti 

jabarkan perkembangan fase krisis PT. Abadi 

Cement mulai dari awal masuk Tuban hingga 

krisis ini terjadi. 

 

Awal tahun 2015, PT. Abadi Cement masuk 

ke Tuban dan melakukan studi (Feasibility 

study dan studi AMDAL) serta sosialiasi yang 

dibantu oleh tim pengacara yang ditunjuk. Di 

tahun ini pula, PT. Abadi Cement melakukan 

pengajuan perijinan didampingi oleh 

konsultan dari Surabaya sehingga mampu 

mendapatkan ijin AMDAL. Sosialisasi yang 

dilakukan oleh PT. Abadi Cement dilakukan 

secara bertahap, mulai dari pendekatan ke 

perangkat desa, silahturahmi dengan tokoh 

agama dan juga berinteraksi langsung dengan 

warga desa. 

a. Fase Pre-Crisis 

Masuk ke pertengahan tahun 2015, 

peneliti kemudian mengidentifikasi fase di 

kurun waktu ini sebagai pre-crisis. Fase ini 

merupakan kondisi sebelum krisis muncul 

yang ditandai dengan munculnya benih krisis. 

Hal ini terlihat dari pemberitaan yang muncul 

di media lokal yang mulai melakukan 

publikasi mengenai keberadaan PT. Abadi 

Cement. Dalam pemberitaan media lokal yang 

mengangkat judul berita ‘Wagub Jatim; 

Cukup 4 Perusahaan Semen Saja Pak Sekda’ 

tersebut diungkapkan, masuknya dua 

perusahaan semen baru di Tuban belum 

diketahui oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, 

Gus Ipul. Di mana Gus Ipul menyatakan 

pihaknya merasa kebutuhan semen sudah 

tercukupi oleh dua perusahaan yang telah 

beroperasi sebelumnya. Namun karena sudah 

ada ijin yang keluar atas dua perusahaan 

semen baru maka ia meminta pemerintahan 

daerah setempat untuk tidak mengijinkan lebih 

dari 4 perusahaan semen yang ada di Tuban.  

Di akhir 2015, PT. Abadi Cement 

merasakan adanya penolakan warga. Terlebih 

di fase ini, PT Abadi Cement tidak hanya 

sosialiasi menggunakan balai desa namun 

telah masuk ke rumah masing-masing warga 

dan melakukan pendekatan personal sekaligus 

negosiasi. Penolakan awalnya datang dari 

Desa Senori yang mayoritas lahannya adalah 

lahan kapur untuk kebutuhan pabrik dan 

bahan baku semen. Penolakan ini 

dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian harga 

antara yang dijanjikan oleh pihak PT. Abadi 

Cement dengan warga saat sosialisasi awal.  
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Di tahun ini pula, dinyatakan oleh 

Kamala dari PT. Abadi Cement bahwa ia 

dibantu dan didampingi oleh tim pengacara 

untuk sosialiasi ke desa dan berdiskusi 

langsung dengan warga. Namun atas 

pertimbangan manajemen, PT. Abadi Cement 

tidak lagi menggunakan pendampingan tim 

pengacara. Pihak perusahaan merekrut tim 

lokal dari Tuban untuk turun melakukan 

pendekatan ke warga dan melakukan 

negosiasi. 

 

2.  Fase Warning 

Benih krisis kemudian tumbuh. Kali 

ini tak hanya warga Desa Senori, namun juga 

warga Desa Sugihan juga menolak menjual 

lahannya ke PT. Abadi Cement. Diakui oleh 

Kamala dalam indepth interview bahwa 

penolakan paling besar datang dari dari Desa 

Sugihan di mana lahan mereka adalah lahan 

produktif yang akan digunakan untuk jalur 

conveyor. Karenanya pihak PT. Abadi Cement 

berusaha untuk mencari tahu dasar penolakan 

tersebut.  

Di sini perusahaan telah sampai pada 

level krisis yaitu Warning di mana pada tahap 

ini perusahaan mengenali krisis untuk 

kemudian menyiapkan langkah-langkah 

penanganannya. Tahap Warning menjadi 

tahap paling penting dalam daur hidup krisis. 

Di dalamnya, suatu masalah untuk pertama 

kalinya dikenali, dapat dipecahkan, diakhiri 

selamanya atau dibiarkan menuju kepada 

kerusakan yang menyeluruh (Nova, 2009: 

110) 

Diberitakan pula dalam 

kotatuban.com, warga Sugihan enggan 

melepaskan lahan mereka. Salah satu 

perangkat Desa Sugihan, Cipwanto, 

mengungkapkan, warga di desa itu masih 

belum setuju soal pembebasan lahan untuk 

pabrik baru di Tuban itu dikarenakan beberapa 

faktor (Kim, 2016). Dalam wawancara dengan 

Cipwanto, Kepala Dusun Krajan, Desa 

Sugihan, ia menyatakan hal yang sama seperti 

yang diberitakan. Warga Sugihan mayoritas 

belum mau melepaskan tanah mereka 

dikarenakan lahan yang mereka miliki adalah 

lahan produktif yang merupakan mata 

pencaharian mereka selama ini. Selain itu, 

faktor harga yang ditawarkan oleh PT. Abadi 

Cement terhadap lahan produktif di Desa 

Sugihan dianggap tidak sepadan. 

Respon yang negatif dari warga desa 

Sugihan dan pemberitaan yang timbul di 

media lokal telah menjadi Warning atau 

peringatan bagi PT. Abadi Cement. Terlebih 

bahwa muncul pandangan masyarakat 

mengenai harga tanah yang murah 

dikarenakan karena pembelinya adalah orang 

Cina. 

Penolakan yang terus-menerus oleh 

warga desa Sugihan ini berlanjut hingga tahun 

2017. Menurut Kamala, di tahun 2016 baru 

sedikit warga yang membebaskan tanahnya 

(2-3 orang). Di tahun 2017, meskipun sudah 

nampak penolakan yang terus menerus, PT. 

Abadi Cement tetap intens untuk melakukan 

negosiasi, sehingga 50% lahan warga sudah 

bisa dibebaskan (Transkrip Wawancara, 

Kamala, 31 Januari 2018). Intensitas yang 

meningkat ini karena target PT. Abadi Cement 

yang akan melakukan ground breaking empat 

tahun setelah masuknya PT. Abadi Cement 

yaitu di tahun 2018. 

  

3.  Fase Acute  

Karena intensitas yang meningkat, 

penolakan warga menjadi lebih hebat. Kini tak 

hanya warga, publik dan media telah 

memberikan opininya atas krisis yang sedang 

terjadi. Hal ini kemudian diidentifikasi 

sebagai krisis Public Relations yang akan 

berdampak pada image perusahaan. Nova 

(2009: 110) menjelaskan, pada tahap acute, 

krisis telah terbentuk dan media serta publik 

mengetahui adanya masalah. Di level inilah 

PT. Abadi Cement memasuki tahap Acute 

crisis (akut). Selain pemberitaan yang makin 

beragam di media online, penolakan warga 

yang terus menerus di fase pembebasan lahan 

ini mengancam gagalnya proyek PT. Abadi 

Cement.   

Sebagaimana dikutip dari artikel di 

suarabanyuurip.com yang menyatakan, proyek 

pembangunan jalur conveyor PT Abadi 

Cement di Desa Sugihan, Kecamatan 

Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, 
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terancam gagal. Hal ini karena sampai tahun 

2017, 12 warga pemilik lahan tidak bersedia 

melepaskan garapannya (Samian, 2017).   

Di tahap akut ini, jadwal di mana 

seharusnya PT. Abadi Cement sudah dapat 

melakukan persiapan ground breaking di 

tahun 2018 terhambat karena kendala 

pembebasan lahan yang belum selesai. Selain 

itu, kerugian lain yang lebih besar akan 

berdampak selanjutnya jika krisis tidak 

terselesaikan. 

Sementara media lokal juga 

menyatakan hal serupa sebagai berikut : 

Sampai tahun 2018, kebutuhan lahan PT 

Abadi Semen di Kecamatan Merakurak dan 

Jenu serta PT Semen Unimine di Kecamatan 

Tambakboyo dan Kerek belum mencapai 50%. 

"Dua investor semen baru progresnya 

lamban," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) 

Tuban, Budi Wiyana, kepada 

suarabanyuurip.com, Selasa (10/4/2018). ...... 

Secara regulasi, jika keduanya sampai tiga 

tahun terhitung dari 2016 belum 

membebaskan lahan 50%, maka harus 

mengajukan izin ulang lokasi...... "Kalau 

Unimine justru sudah pernah mengajukan 

perpanjangan," terang Budi. Secara 

matematis, Semen Unimine progres lahannya 

lebih cepat dibanding Abadi Semen. Kendati 

demikian, keduanya masih belum mencapai 

separuh dari total kebutuhannya. (Imron, 

2018, suarabanyuurip.com) 

Dalam krisis Public Relations, selain 

kerugian dalam hal finansial karena 

keterlambatan pembangunan yang tidak sesuai 

dengan jadwal, terdapat pula kerugian dalam 

hal reputasi di mana jika krisis tak bisa 

ditangani maka akan berdampak pada 

ketidakpercayaan publik terhadap perusahaan 

tersebut. Perlunya manajemen krisis Public 

Relations untuk dapat menindaklanjuti krisis 

yang telah terjadi agar meminimalisir kerugian 

bagi perusahaan.  

 

3.1 Pengelolaan Krisis Public Relations oleh 

PT. Abadi Cement 

 

Krisis yang dialami oleh PT. Abadi 

Cement yakni konflik pembebasan lahan 

antara PT. Abadi Cement dan masyarakat 

telah berada pada level akut krisis. Dalam 

menanggapi krisis tersebut, Public Relations 

(PR) PT. Abadi Cement menggunakan 

langkah penyelesaian masalah dengan metode 

fact finding, planning, serta action and 

implementation. Pada tahap fact finding, PT. 

Abadi Cement berusaha menggali informasi 

mengenai sumber penolakan dan faktor-faktor 

lain yang mempengaruhinya melalui metode 

penyelidikan ke Kepala Desa yang dianggap 

sebagai informan kunci.  

Dari hasil penyelidikan di tahap fact 

finding oleh PT. Abadi Cement, dinyatakan 

bahwa penolakan warga dikarenakan oleh 

trauma warga atas paksaan pembebasan lahan 

yang pernah terjadi di era Orde Baru. 

Kalau kita usut dari Kepala Desanya 

sendiri juga menjelaskan ada trauma. Mereka 

masih masuk di ring 1 pabrik Semen 

Indonesia. Mereka ada trauma. Dulu, 

pembebasan lahan oleh Semen Indonesia 

menggunakan calo atau makelar. Oleh 

makelar dibeli murah dengan cara cukup 

memaksa dan tidak ada timbal balik apapun. 

Jadi, warga Sugihan tidak ada yang diterima 

bekerja di Semen Gresik. Mereka (warga 

Sugihan) menjual dengan terpaksa. Jadi, 

sampai terjadi teror kalau mereka harus 

menjualnya pada zaman dulu. Itu terjadi 

sekitar tahun ‘90an pada zaman Orde Baru. 

Dengan mengingat cara seperti itu, mereka 

sekarang trauma begitu ada pabrik semen 

masuk (Transkrip Wawancara, Kamala, 31 

Januari 2018). 

Tak hanya itu trauma adanya paksaan, 

namun trauma akan kebohongan perusahaan 

semen sebelumnya yang menjanjikan 

pekerjaan namun tidak terealisasikan. 

Masih ada satu ketakutan yang 

‘jangan-jangan bohong’ seperti zaman dulu. 

Sudah tanah dibeli murah, tidak dapat 

pekerjaan, seperti itu (Transkrip Wawancara, 

Kamala, 31 Januari 2018). 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan 

Cipwanto, Kepala Dusun Krajan, Desa 

Sugihan. 

Unsur trauma dengan pembebasan 

lahan pabrik Semen Gresik zaman dulu masih 
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terasa.... Kekhawatiran (tentang trauma yang 

dulu) ada, Mbak. Masalahnya, selama ini kan, 

mereka juga—karena ada pabrik juga, mereka 

juga jadi penonton. Nah, tanah nenek moyang 

mereka yang sudah dijual ya.. sudah. Rata-

rata punya pemikiran begini, ‘alah, paling-

paling saya hanya dikasih pekerjaan yang 

kasar. Setelah itu, saya dipecat, diapakan, 

tidak tahu’ (Transkrip Wawancara, Cipwanto, 

26 Mei 2018). 

Hal ini merujuk pada pola 

pembangunan industri semen di Tuban pada 

masa Orde Baru dalam kurun waktu sekitar 

tahun 1990-1996 yang memang cenderung 

mengedepankan mekanisme kekerasan militer 

dengan gaya represif (Mochtar, 2011: 79). 

Pembebasan lahan dengan nilai yang rendah 

diiringi cara represif seperti pemaksaan, 

intimidasi dan kekerasan; yang didominasi 

oleh aktor berlatar belakang institusi militer 

dan sipil dalam hirarki pemerintah daerah.  

Dari identifikasi permasalahan ini, PT. 

Abadi Cement mendiskusikan strategi dan 

mendesain perencanaan program dalam 

rangka mengelola konflik yang kemudian 

diimplementasikan di tahap action sebagai 

berikut.  

Pertama, PT. Abadi Cement melakukan 

Distance Strategy yaitu dengan mengurangi 

intensitas pertemuan dengan warga dan tidak 

melakukan pemasangan umbul-umbul atau 

logo pada kegiatan warga yang didanai oleh 

perusahaan. Distance strategy yang dilakukan 

oleh PT. Abadi Cement ini diharapkan dapat 

memperkecil konflik yang ada. Selain itu, 

melalui strategi ini perusahaan berusaha 

memberikan kesan untuk tidak terlihat 

memaksa warga untuk membebaskan 

lahannya.  

 

Perusahaan yang awalnya hanya fokus 

pada kegiatan CSR yang bersifat filantropi 

kini melakukan penyusunan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

menghadapai fase berikutnya yaitu fase 

konstruksi. Di sini CSR dijadikan ‘alat’ untuk 

meredam konflik. Adanya kepentingan-

kepentingan yang melatarbelakangi adanya 

kegiatan CSR sebagai bagian dari community 

relations untuk membangun hubungan baik 

dengan komunitas sekitar lokasi, serta 

mendapatkan ‘lisensi sosial’, merupakan 

praktik pendekatan kapital reputasi yang 

memandang hubungan yang baik dengan 

komunitas adalah salah satu strategi bisnis 

untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan 

laba (Iriantara, 2004: 163). 

Berada pada lingkungan agamis, 

kegiatan filantropi dan metode pendekatan 

personal yang dilakukan PT. Abadi Cement 

mengarah pada dukungan kegiatan 

keagamaan. Selanjutnya, pihak perusahaan 

juga menggunakan pendekatan personal ke 

opinion leader yaitu tokoh agama dan 

perangkat desa untuk dapat mengelola konflik.  

Di samping strategi pengelolaan konflik 

yang dilakukan PT. Abadi Cement, peneliti 

juga menyajikan hasil temuan mengenai 

pandangan masyarakat atas pengelolaan 

konflik PT. Abadi Cement. Konflik yang 

terjadi tak hanya dilatarbelakangi trauma 

paksaan pembebasan lahan masa lalu saat 

jaman Order Baru serta kecemasan warga 

akan janji pekerjaan yang ditawarkan, namun 

juga karena perbedaan konsep ‘adil’ antara 

PT. Abadi Cement dan masyarakat terkait 

konsep ‘murah dan mahal’ harga tanah 

produktif. Pencemaran lingkungan dan 

pengelolaan CSR juga menjadi sorotan 

masyarakat. Selain itu, peneliti menemukan 

adanya pandangan mengenai orang Cina yang 

melekat pada masyarakat Ring 1 yang 

mempengaruhi pertimbangan mereka dalam 

melepaskan tanah, di mana orang Cina 

digambarkan sebagai orang yang penuh 

perhitungan serta kikir apalagi berkaitan 

dengan uang. Tak hanya itu, timbul pula 

kekhawatiran pula pada masyarakat 

khususnya perempuan, akan bertambahnya 

jumlah janda dengan hadirnya industri.  

 

3.2 Peran dan Model Public Relations PT. 

Abadi Cement  
Dalam pengelolaan krisis, fungsi dan 

peran PR menjadi penting bagi perusahaan. 

Fungsi Public Relations pada PT. Abadi 

Cement dijalankan oleh Business 

Representative yang ada pada tim koordinator 
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pembebasan lahan; Mulai dari melakukan 

proses perencanaan program pembebasan 

lahan, sosialisasi, perijinan, negosiasi dan 

aktivitas komunikasi lainnya termasuk 

monitoring dan menjalin relasi dengan media.  

Public Relations pada PT. Abadi 

Cement menjalani fungsinya sebagai 

fasilitator komunikasi antara organisasi dan 

publiknya; menjaga komunikasi dua arah dan 

memfasilitasi percakapan dengan tujuan 

memberi informasi yang dibutuhkan oleh baik 

itu manajemen maupun publik.  

Dalam mengelola komunikasi pada 

krisis, PT. Abadi Cement menggunakan 

praktik PR dengan model prediktor kultural 

(dengan menggunakan pihak ketiga dan 

merekrut orang lokal) dan model pengaruh 

personal (membangun hubungan personal 

dengan tokoh-tokoh kunci) yang mana kedua 

model ini masuk dalam kategori asimetris dua 

arah.  

 

5  CONCLUSIONS 

Dalam mengelola konflik pihak 

perusahaan PT. Abadi Cement menggunakan 

metode langkah Public Relations dalam 

membuat program yaitu mulai  fact finding, 

planning, serta action and implementation. 

Strategi dalam rangka mengelola konflik 

kemudian diimplementasikan di tahap action 

sebagai berikut.  

Pertama, PT. Abadi Cement melakukan 

Distance Strategy yaitu dengan mengurangi 

intensitas pertemuan dengan warga dan tidak 

melakukan pemasangan umbul-umbul atau 

logo pada kegiatan warga yang didanai oleh 

perusahaan. Distance strategy dilakukan agar 

dapat memperkecil konflik yang ada dan 

memberikan kesan untuk tidak terlihat 

memaksa warga membebaskan lahannya. 

Perusahaan yang awalnya hanya fokus pada 

kegiatan CSR yang bersifat filantropi kini 

melakukan penyusunan program Corporate 

Social Responsibility dalam menghadapai fase 

berikutnya yaitu fase konstruksi. Selanjutnya, 

pihak perusahaan juga menggunakan 

pendekatan personal ke opinion leader yaitu 

tokoh agama dan perangkat desa untuk dapat 

mengelola konflik.  

Dalam pengelolaan krisis, fungsi dan 

peran PR menjadi penting bagi perusahaan. 

Fungsi Public Relations pada PT. Abadi 

Cement dijalankan oleh Business 

Representative yang ada pada tim koordinator 

pembebasan lahan; Mulai dari melakukan 

proses perencanaan program pembebasan 

lahan, sosialisasi, perijinan, negosiasi dan 

aktivitas komunikasi lainnya termasuk 

monitoring dan menjalin relasi dengan media. 

Public Relations pada PT. Abadi Cement 

menjalani fungsinya sebagai fasilitator 

komunikasi antara organisasi dan publiknya. 

Dalam mengelola komunikasi pada krisis, PT. 

Abadi Cement menggunakan praktik PR 

dengan model model prediktor kultural 

(dengan menggunakan pihak ketiga dan 

merekrut orang lokal) dan model pengaruh 

personal (membangun hubungan personal 

dengan tokoh-tokoh kunci) yang mana kedua 

model ini masuk dalam kategori asimetris dua 

arah.  
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