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Perspektif Dominan
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Common issues & perspectives

Ancaman bahaya lingkungan—pemukiman dan lahan kerja warga, baik

persawahan, perkebunan maupun laut.

Kerusakan Lingkungan

Limbah pertambangan—imbas pertambangan emas: raksa (merkuri) pemicu

kelainan syaraf dan keguguran; pertambangan batu bara dan turunannya—

PLTU:  polusi udara, dll

Gangguan Kesehatan

Konflik reburan lahan tambang maupun konflik karena warga setempat tidak

mendapat pekerjaan di tempat tambang

Konflik Sosial

Pekerja lokal, kemiskinan, rusaknya infrastruktur, perijinan, kepastian

hukum, dll.

Masih banyak lagi…



Partisipasi Multipihak

Korban

Jejaring

Internasional
Jejaring

Lokal

Jejaring

Nasional

KORBAN
Pihak-pihak yang Dirugikan dan menjadi Korban—mulai dari Korban

Lingkungan, Pekerjaan, Kesehatan, dll.

JEJARING LOKAL
Lembaga Adat, Paguyuban Masyarakat, LSM Lokal, Media Lokal, dll.

JEJARING NASIONAL
Pegiat/aktivis Lingkungan, LSM dan Media Nasional, Sosial Media, dll

JEJARING INTERNASIONAL
Pegiat/aktivis Lingkungan, LSM dan Media Internasional, Sosial Media, dll



Fakta Perlawanan Perspektif

• Model komunikasi formal dalam membentuk reputasi

perusahaan (ajang penghargaan, advetorial, dan aktivitas

seremonial lainnya)

• Kampanye perusahaan yang kaku dan sepihak

• Kurang memperhatikan partisipasi dan peran serta multi-

pihak dalm membangun citra perusahaan

• Mengandalkan staf PR dalam membangun citra perusahaan

(image buiding)

• Kurang terbuka informasik=nya kepada karyawan sebagai

bagian dari entitas pengembangan vitra perusahaan

• Lebih mengedepankan defense dan konfrontatif dalam

menyelesaikan persoalan pertambangan

Model dan Saluran Komunikasi

yang Digunakan



“Hidden Perspectives”



Manfaat dan Kontribusi

Industri Pertambangan

Beragam pekerja—

terdidik, terampil (skillful), 

maupun pekerja kasar

Membuka

Lapangan Kerja

Mengurangi pengangguran

dan memberi kesejahteraan

pekerja dan warga sekitar

Meningkatkan

Kesejahteraan

Adanya area 

pertambangan, jalur

menjadi terbuka dan

dapat diakses masyarakat

Memajukan Bidang

Transportasi dan

Komunikasi

Menikmati hasil produksi

sendiri (dalam negeri) dan

menyeimbangkan

persentase ekspor dan

impor

Memotong Biaya

Impor Hasil

Tambang

Sektor tambang dan

industri turunananya

berkontribusi signifikan

terhadap pendapatan

daerah dan negara

Menambah

Pendapatan Daerah 

dan Negara



Upaya Penyeimbang

Komunikasi Sosial, Stakeholder Engagement & 

Branding



Masalah apa yang  dapat diselesaikan dalam suatu program
What’s the problem?

Pola komunikasi dengan kelompok sasaran

Who has the problem?

Pembahasan solusi yang sama, beda atau lebih baik dari program 

(perusahaan) lain dengan melibatkan kelompok sasaran

(partisipasi)

What’s thee solution?

Proses penyampaian hal baru terkait: Produk,Layanan, 

Proses, Pasar, Platform, Format organisasi, model bisnis, dll.

What’s the difference (innovation)?

Komunikasi Sosial (Program)



Komunikasi Efektif

02

03

04

Pertanyaan terbuka

Membuat lawan bicara

merasa dihargai

pendapatnya

Mengingat percakapan

sebelumnya

Agar komunikasi yang 

terjalin dapat berjalan

berkesinambungan

Peka terhadap

komunikasi non verbal

Bahasa non verbal, seperi

menguap berkali-kali, nada 

suara dipelankan tanda

capek, dll.

01
Perhatian penuh pada

lawan bicara

Betapa banyak orang yang hanya

mau didengar dan diperhatikan

saat berkomunikasi

05
Hormat pada nilai-nilai

lawan bicara

Memastikan bahwa gagasan

yang disampaikan sesuai dengan

nilai-nilai yang dimiliki lawan

bicara.



Tahapan Menemu kenali Pola Komunikasi

I. Analisa

Situasi

• Isu Publik

• Aktor

• Pola hubungan 

• Jaringan Sosial

• Kelompok sosial

• Organisasi sosial

• Pendekatan antar pribadi

• Diterima secara sosial oleh aktor atau lembaga (lokal-nasional). 

• Membangun forum komunikasi melalui kepentingan aktor (pemerintah-pasar-

komunitas lokal). Misal : stakeholder meeting

II. Memahami Struktur Sosial 

Komunitas Lokal

• Membuat pemetaan sosial mencakup  aktor-aktor 

berdasar kan kepentingan/ motivasi

• Mempelajari peran setiap aktor dan pola hubungan 

terkait dengan isu (struktur sosial)

• Memahami Sistem sosial budaya lokal/aktor

• Melakukan pendekatan pada setiap aktor

• Membangun kemitraan yang sinergis

• Membangun komunikasi melalui pertemuan- pertemuan (pro-aktif). Misal : 

terlibat kegiatan sosial ekonomi budaya

• Membangun komunikasi rutin (terjadwal) melalui Forum hubungan masyarakat 

antar pihak

III. Implementasi Program • Pendekatan stratejik terhadap isu dan rencana 

program (renstrada)

• Terlibat aktif  dalam kegiatan pengembangan 

masyarakat lokal

• Mencari solusi terhadap isu

• Mengkomunikasikan program secara umum (tujuan,sasaran,output), gunakan 

sosial budaya lokal sebagai alat komunikasi

• Berusaha menegosiasi kan program searah dengan kepentingan aktor 

(menekankan kepentingan umum daripada perusahaan)

• Menjembatani kepentingan melalui kegiatan bersama di luar program

• Menggunakan bahasa, menghormati aturan main, adat istiadat, sosial budaya 

lokal

IV. Monitoring dan Evaluasi 

Program

(Monev)

• Merumuskan monitoring Isu yang berkembang 

melalui aktor 

• Mengantisipasi perkembangan Isu 

• Mengatur bersama  strategi monev program

• Perlu dibangun mekanisme monev oleh warga komunitas. Monev yang stratejik 

dilakukan oleh warga komunitas

• Termasuk memantau isu sebelum dan sesudah program dengan terlibat dalam 

berbagai kegiatan sosial-ekonomi  lokal

• Melakukan komunikasi melalui saluran komunikasi yang efektif  sesuai forum 

komunikasi (formal-informal) dengan konteks lokal

Kiat-kiat Komunikasi Sosial Efektif



Kemitraan Multipihak

Bagian dari upaya

mendorong proses 

perencanaan dan

pengambilan

keputusan secara

partisipatif

4

Penegasan posisi

perusahaan sebagai

salah satu aktor dalam

kemitraan multi-

stakeholders, bukan

sebagai aktor utama

dalam mempromosikan

pembangunan / 

pemberdayaan

01

Pendekatan

multipihak akan

lebih menjaminkan

efektivitas dan

keberlanjutan

program

02

Pendekatan multi-

stakeholders akan

meningkatkan nilai

“kepemilikan” dan

partisipasi dari

pemangku

kepentingan

lainnya

03



Thank You



Thank You





Anasir Branding

Content  Here

• Dasarnya kompetensi

• Real actions

Reputasi

Pencitraan

Content

• Dasarnya popularitas

• Reality show

Packaging 



Brand Image
Persepsi orang terhadap perusahaan yang berasal dari gabungan

informasi yang didapat orang di luar

dipengaruhi oleh motivasi, pengalaman, pendidikan, pekerjaan, 

kebiasaan, kecerdasan, dll.

Perspektif

Beragam informasi yang beredar di masyarakat, baik yang berasal

dari saluran resmi, media mainstream, maupun media sosial dan

lainnya.

Info yang didapat

dipengaruhi oleh perhatian, minat, kebutuhan yang searah, 

pengalaman dan ingatan, mood, dll

Persepsi



Strategi Branding (Program)

1. Attract: 

- Bagaimana membuat stakeholders tertarik dengan

program 

- Adanya cerita program (storytelling)—dasar

pembuatan program, faktor sejarah, dll

2. Engage: 

• Konversi dari ketertarikan terhadap program 

dibandingkan program (perusahaan)  lain

• Proses  keterlibatan stakeholder (pemberdayaan)

• Tujuan stakeholder ikut terlibat

3. Delight:

• Stekeholder merasa senang dan nyaman dengan

program,

• Adanya keunikan, inovasi sosial, dll.

• Menumbuhkan loyalitas (loyal stakeholders), 

partisipasi aktif

• Merekomendasikan stakeholder lain

Tiga Tahapan Branding Core 

Program
Apa masalah

utamanya ?

Diferensiasi Apa yang menjadi

pembeda/keunikan/inovasi

program

Brand 

Program

Nama program yang 

mudah diingat dan orang 

lain tidk sampai salah

lafal baca maupun

tulisnya

Aktifasi

Branding

Tiga tahapan branding, baik

untuk program baru maupun

pengembangannya

Brand 

Identity
Adanya tagline, logo 

program, seragam, personil, 

yang merepresentasikan

program.



Rekomendasi

Perkuat

Corcom

Fokus pada

Data base

Informasi

Channel

Informasi pertambangan

Menyajikan informasi pertambangan, baik

manfaat maupun kontribusinya, dalam

perspektif yang berbeda—kreatif, atraktif dan

partisipatif

Pilihan saluran komunikasi

Memilih saluran (channel) komunikasi yang efektif, 

komunikatif dan tepat sasaran—tidak terjebak hanya

pada saluran formal dan seremonial.

Data akurat terkait semua aktivitas, rencana

dan capaian perusahaan

Menyajikan data akurat terkait kontribusi perusahaan

(pertambangan) dan pemberdayaan masyarakat—

Corporate Social Responsibility (CSR).

Mengefektifkan kinerja

Corporate 

Communication (Corcom) 

beserta jajarannya



Thank You


