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Unit Community Relations adalah salah satu unit yang berada dibawah External Relations 

Department PT. NNT yang menangani aktivitas hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 

lingkar tambang. Dalam melaksanakan aktivitas hubungan masyarakat, Unit Community 

Relations PT. NNT menggunakan langkah-langkah strategi dalam melakukan aktivitas tersebut. 

Strategi Community Relations adalah proses dari manajemen strategik yang digunakan oleh Unit 

Community Relations PT. NNT dalam meredakan respons negatif masyarakat terhadap semua 

bentuk kebijakan perusahaan. Banyak permasalahan yang timbul seiring dengan beroperasinya 

tambang PT. NNT membuat Unit Community Relations PT. NNT membutuhkan strategi yang 

tepat dalam melaksanakan aktivitas hubungan dengan masyarakat sekitar lingkar tambang. Dari 

situlah peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana strategi Community Relations dalam 

meredakan respons negatif masyarakat. 

Strategi Community Relations merupakan suatu perencanaan terpadu yang dilakukan oleh 

manajemen dalam memelihara dan membina hubungan dengan komunitas yang berencana aktif 

dan berkesinambungan demi keuntungan kedua belah pihak, lembaga dan komunitas. Strategi 

yang dilakukan oleh pihak Community Relations PT. NNT dalam meredakan respons negatif 

masyarakat dilakukan dengan cara yang terencana dan berkesinambungan demi terciptanya suatu 

hubungan yang harmonis antara PT. NNT dengan masyarakat lingkar tambang. Respons negatif 

masyarakat ialah sikap atau perilaku dan reaksi yang negatif dari masyarakat terhadap apa yang 

disampaikan oleh suatu perusahaan mengenai kebijakan perusahaan tersebut. 

Tipe dan dasar penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe deskriptif dan 

pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. NNT khususnya pada Unit 

Community Relations yang secara langsung menangani hubungan antara perusahaan dengan 

pihak komunitas. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Unit Community Relations. Jumlah 

responden ditetapkan dengan menggunakan tehnik Snow-Ball. Tehnik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif dalam bentuk 

Induksi-Interpretasi-Konseptualisasi. Tehnik pemeriksaan keabsahan data menggunakan 

Triangulasi Metode yaitu jika informasi atau data berasal dari wawancara misalnya perlu diuji 

dengan hasil observasi dan seterusnya. 

Hasil penelitian diketahui bahwa Strategi yang digunakan oleh Unit Community Relations PT. 

NNT dalam melaksanakan aktivitas hubungan dengan masyarakat menggunakan tiga langkah 

strategi. Pertama melakukan komunikasi secara aktif pada tokoh masyarakat desa dengan 

membangun kantor Representatif Hubungan Masyarakat di 6 desa lingkar tambang, serta kantor 

perwakilan di Mataram dan Sumbawa Besar. Kedua, melakukan komunikasi yang sifatnya 

terbuka dengan semua tingkatan masyarakat. Strategi yang terakhir ialah dengan merekrut dan 

menempatkan petugas Community Relations di desa-desa lingkar tambang yang berasal dari 



desa tersebut dengan tujuan agar mempermudah komunikasi dan menumbuhkan pemahaman 

terhadap para masyarakat tempat mereka bekerja. 

 


