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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi 

sumber daya alam yang melimpah. Banyak jenis sumber daya alam yang ada 

misalnya minyak dan gas. Usaha eksplorasi dan eksploitasi sumber daya 

minyak dan gas melalui industri lepas pantai disadari ataupun tidak telah 

memberikan pengaruh terhadap tata lingkungan laut yang ada disekitarnya. 

Akan tetapi potensi alam yang melimpah seharusnya dapat dimaksimalkan 

dengan baik. Selain sumber daya manusia, hal terpenting adalah teknologi 

dan infrastruktur. Oleh karena itu faktor terpenting adalah peran pemerintah 

untuk menjalankan roda perekonomian dengan bekerja sama dengan 

perusahaan yang bersangkutan.  

Melihat potensi alam yang melimpah membuat pemerintah untuk 

mengembangkannya. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan 

cara bekerjasama dengan perusahaan untuk mengolah potensi sumber daya 

alam yang ada, antara lain minyak dan gas. Pemerintah yang diwakili 

BPMIGAS bekerjasama dengan Unocal Indonesia Company yang sekarang 

berganti nama dengan Chevron Indonesia Company. Chevron telah 

beroperasi di Indonesia selama 39 tahun, bekerja sebagai mitra Pemerintah 

Republik Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) melalui BPMIGAS. 
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Chevron Indonesia Company melakukan berbagai kegiatan antara 

lain, pengeboran minyak dan gas yang dilakukan dilepas pantai. Chevron 

Indonesia Company memiliki tiga lapangan besar yaitu Sepinggan dan Yakin, 

Attaka, dan West Seno. Setiap lapangan memiliki tempat untuk menapung 

hasil minyak dan gas dari laut ke darat. Secara teknis hasil pengeboran 

minyak yang dilakukan dilepas pantai langsung ditampung pada terminal 

minyak melalui pipa bawah air, salah satunya Terminal Santan yang terletak 

di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 

Terminal Santan memiliki luas tanah 1400Ha yang berdekatan dengan tiga 

Desa yaitu, Desa Sebuntal, Desa Semangko dan Kampung Kutai. 

Pada tahun 2004, Chevron Indonesia Company ingin memperluas 

Terminal Santan. Lahan milik perusahaan seluas 1400ha banyak yang 

dimanfaatkan warga Desa Semangko sebagai lahan untuk bercocok tanam. 

Karena tidak diberikan pembatas dan sudah terlalu lama sehingga dianggap 

lahan tidak ada yang memiliki maka banyak warga mangklaim itu adalah 

tanahnya. Disinilah perdebatan antara warga dan perusahaan yang bermula 

dari lahan perusahaan yang tidak dipakai, kemudian dikelola warga untuk 

dijadikan lahan pertanian.  

Ini merupakan salah satu persoalan yang harus ditangani oleh public 

relations. Fungsi public relations pada Chevron Indonesia Company 

dijalankan oleh Divisi Policy, Government and Public Affair yang biasa 

disingkat PGPA. Kasus perdebatan antara warga yang mengklaim dan 

perusahaan harus segera diselesaikan, apabila lambat maka kasus ini 
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berpotensi menjadi sebuah krisis. Setiap perusahaan harus selalu 

mengantisipasi terjadinya krisis. Karena dengan mengantisipasinya suatu 

perusahaan akan siap menghadapi krisis itu. Apabila krisis ditangani dengan 

baik dan tepat waktu, momen mengarah pada situasi membaik, dan 

sebaliknya apabila tidak segera ditangani, krisis mengarah pada situasi 

memburuk, bahkan dapat berakibat fatal. 

Situasi dapat dikatakan krisis, terutama adalah krisis bagi perusahaan 

yang bertanggungjawab menangani situasi ini secara langsung dilapangan. 

Hampir semua perusahaan pernah mengalami krisis. Suatu krisis 

didefinisikan oleh berbagai aspek dari suatu situasi, yang mencakup suatu 

ancaman yang tinggi terhadap kehidupan, keamanan atau eksistensi suatu 

organisasi dan tekanan waktu, yang berarti para pengambil keputusan harus 

bekerja dengan cepat untuk menanggulangi situasi (Afdhal, 2004: 111). 

Krisis dapat terjadi didalam dan luar perusahaan. Secara tidak 

langsung krisis dapat mempengaruhi turunnya bahkan hingga hilangnya citra 

perusahaan. Apalagi kasus tanah ini melibatkan warga sekitar perusahaan. 

Ketika perusahaan dalam keadaan krisis, peran public relations sangat 

dibutuhkan dalam membantu perusahaan yang sedang menurun akibat krisis 

untuk kembali seperti sedia kala. Bahkan dapat menciptakan peluang untuk 

maju dan berkembang akibat krisis tersebut. Saat keadaan krisis diperlukan 

strategi komunikasi serta manajeman krisis yang menunjang untuk 

menyelesainakan permasalahan yang terjadi. 
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Krisis pada perusahaan yang bergerak pada bisnis minyak dan gas 

sangat rentan dengan adanya isu kerusakan lingkungan. Seperti yang pernah 

dialami oleh PT. Pertamina (Persero) UP V Balikpapan. Perusahaan tersebut 

mendapat tekanan karena dianggap melakukan tindak pencemaran 

lingkungan dengan ditemukan sludge oil di perairan teluk Balikpapan. 

Manajemen Pertamina menggunakan strategi manajemen krisis dengan 

mengimplementasikan program public relations perusahaan. Public relations 

perusahaan berupaya berhubungan dengan media untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak bersalah dengan melakukan penelitian dan mengumpulkan 

data dan fakta. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya mengurangi 

berbagai pemberitaan miring yang ada di media. 

Disini perusahaan membutuhkan suatu perencanaan yang matang 

dengan dasar informasi yang akurat dan sejauh mana kerusakan yang 

ditimbulkan oleh krisis tersebut. Diperlukan pula perencanaan jangka panjang 

dan kemampuan mengukur kemajuan yang diperoleh dalam merestorasikan 

perusahaan. Umumnya kasus yang terjadi pada sebagaian perusahaan yang 

bergerak dibidang minyak dan gas yaitu masalah yang berkaitan dengan 

teknis atau kesalahan manusia (human eror) seperti kebocoran minyak (oil 

spill), kecelakaan kerja dan yang lainnya. Krisis yang dialami Chevron 

Indonesia Company sangat rumit, sehingga diperlukan pemahaman akan 

krisis sangatlah diperlukan dan nantinya dilanjutkan pada pemahaman 

bagaimana mengelola sebuah krisis. 
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Perusahaan dituntut mengelola krisis dengan strategi manajemen 

krisis yang dapat mempercepat penyelesaian masalah. Berlarut – larutnya 

masalah karena strategi yang kurang tepat pada saat mengelola krisis 

biasanya karena perusahaan tidak menyadari sebelumnya akan resiko krisis 

yang bisa terjadi kapan saja terhadap perusahaan. Sehingga banyak pengelola 

perusahaan yang tidak menyadari pentingnya suatu perencanaan khusus untuk 

menghadapi dan menangani krisis yang mungkin muncul dengan manajemen 

krisis. Pada konteks ini maka fungsi komunikasi dalam strategi manajemen 

krisis menjadi penting bagi pihak manajemen perusahaan dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan dan memberikan solusi terbaik dalam 

kedua belah pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui strategi yang 

digunakan Chevron Indonesia Company dalam manajemen krisis yang 

dilakaukan oleh public relations officer untuk menyelesaikan kasus 

pembebasan lahan Terminal Santan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah: 

“Bagaimana strategi public relations officer dalam manajemen krisis pada 

kasus pembebasan lahan Terminal Santan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan peneliti 

adalah untuk mengetahui strategi public relations officer dalam manajemen 

krisis pada kasus pembebasan lahan Terminal Santan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

akademis yang diantaranya dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian sejenis dikemudian hari dan bagi Jurusan Ilmu Komunikasi 

khususnya konsentrasi pubilc relation dapat digunakan sebagai 

tambahan ilmu tambahan dalam hal Manajemen Krisis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian juga diharapkan dapat memberikan 

wawasan baru khususnya pada pubilc relation officer perusahan 

minyak dan gas untuk memahami manajemen krisis diperusahaan. 

 


