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Penelitian ini berangkat dari adanya hubungan antara perusahaan PT. PG. 

REDJO AGUNG BARU Madiun dengan suatu komunitas yang ada di lingkungan 

Patihan. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui persepsi atau pandangan 

masyarakat kelurahan Patihan terhadap citra dari sebuah perusahaan di PT. PG. 

REDJO AGUNG BARU Madiun. Yang dijadikan fokus dalam penelitian ini 

adalah kegiatan perekrutan karyawan, kegiatan produksi, sisa produksi atau polusi, 

sistem pengolahan limbah dari perusahaan, serta kegiatan perusahaan pada 

lingkungan kelurahan Patihan. 

Dalam penelitian ini menggunakan pengertian Community Relations, yang 

menekankan partisipasi suatu lembaga yang berencana, aktif dan sinambung 

dengan dan di dalam suatu komunitas untuk memelihara dan membina 

lingkungannya demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga dan komunitas. 

Dengan partisipasi itu, maka keuntungan bukan hanya pada organisasi atau 

lembaga saja, tetapi juga pada lingkungan di sekitarnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan tipe 

penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah warga 

asli kelurahan Patihan yang sarat dengan informasi yang diperlukan. Untuk 

penentuan jumlah informan digunakan teknik snowball. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedang teknik analisis datanya menggunakan domain jenis domain 

alasan, domain fungsi, domain tempat atau lokasi, serta domain cara. Untuk teknik 

pemeriksaan keabsahan datanya digunakan trianggulasi melalui sumber lainnya. 

Dalam kegiatan analisis data diperoleh hasil yaitu bahwa Masyarakat 

kelurahan Patihan cenderung menerima atas keberadaan PT. PG. REDJO AGUNG 

BARU Madiun. Hal ini dibuktikan dengan memberikan peluang kerja. Kegiatan 

produksi yang dilakukan perusahaan dipersepsi baik oleh masyarakat lingkungan 

Patihan. Untuk penanganan masalah polusi serta limbah industri, masyarakat 

cenderung bersikap menerima hal tersebut, selain itu perusahaan juga menangani 

permasalahan tersebut dengan mengganti mesin lama dengan mesin yang baru, 

serta memasang alat penyedot debu atau Desk Colector. Untuk Penanganan 

masalah limbah industri perusahaan juga telah membuat sistem pengolahan limbah 

dengan sistem sanitasi air, sehingga air yang diolah menjadi bersih. Sedangkan 

untuk aktifitas perusahaan pada lingkungan Patihan berupa kegiatan-kegiatan 

tersebut diterima masyarakat dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada lingkungan 

kelurahan Patihan, secara umum dapat diperoleh hasil yaitu bahwa persepsi 

masyarakat terhadap citra perusahaan PT. PG. REDJO AGUNG BARU Madiun 



dinilai sangat baik baik oleh lingkungan masyarakat kelurahan Patihan, sehingga 

masyarakat senang tinggal di sekitar perusahaan tersebut.  

 


