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Disadari atau tidak public relations saat ini memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan 
kelangsungan suatu organisasi atau perusahaan. Petugas humas atau public relations tidak hanya bertugas 
sebagai juru bicara atau menjaga hubungan baik dengan media massa. Namun juga berperan dalam 
menjembatani dan mengkomunikasikan segala permasalahan kegiatan perusahaan terhadap masyarakat. 
Suatu perusahaan harus menerima tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitar perusahaan baik sebelum 
atau sesudah perusahaan tersebut beroperasi.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aktivitas Humas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pati Sehubungan dengan rencana pembangunan pabrik PT. Semen Gresik (persero) Tbk. 
 Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep hubungan dengan 
komunitas (masyarakat sekitar) menurut Jerold (dalam Yosal Iriantara, 2004). Menggunakan metode 
penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk membuat deskripsi menenai situasi di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pati. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam 
dengan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati serta Kepala Desa Sukolilo, Pati , selanjutnya untuk data 
sekunder diperoleh dari studi pustaka. Untuk analisis data adalah teknik analisis data kualitatif yaitu yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata dan gambar. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam 
menyelesaikan masalah dan melakukan kegiatan melalui sebuah proses, yang dilakukan melalui empat 
tahapan yaitu: Mendefinisikan Masalah, Perencanaan dan Program, Aksi dan Komunikasi dan terakhir adalah 
melakukan evaluasi. Tahap mendefinisikan masalah, ditemukan masalah yaitu masalah demonstrasi 
penolakan pembangunan pabrik PT. Semen Gresik (Persero )Tbk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 
oleh masyarakat sekitar.  

Tahap berikutnya adalah perencanaan dan program, dalam menyelesaikan masalah demonstrasi 
penolakan pembangunan pabrik PT. Semen Gresik (Persero )Tbk, Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 
memiliki program atau kegiatan untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitar, yaitu Program 
jangka panjang diwujudkan dengan melaksanakan komunikasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap 
seluruh program pemerintah, khususnya rencana pembangunan Pabrik Semen di Sukolilo sampai rencana 
tersebut terealisasi. Sosialisasi yang ditujukan untuk membuka informasi yang benar, tujuan, dan kendala 
dengan kejujuran, serta program jangka pendek yang diwujudkan dalam bentuk program sosialisasi bersama 
manajemen PT Semen Gresik dengan Program CSR ( Corporate Sosial Responsibility ) seperti membagikan 
6000 paket lebaran & memberikan latihan ketrampilan bagi masyarakat Desa Sukolilo. Sasaran yang dituju 
dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar Desa Sukolilo, Pati 

Dalam tahap aksi dan komunikasi, Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati melakukan aktivitas 
komunikasi melalui hubungan dengan media. Dalam mengatasi masalah Humas Pemerintah Daerah 
Kabupaten Pati melakukan langkah – langkah dengan menjadi mediator bersama Satpol PP dan instansi 
terkait untuk menyatukan informasi dan persepsi. Serta proses pengumpulan data dan opini mengenai 
permasalahan dan melakukan pemberitaan atau klarifikasi melalui media radio dan media cetak. Media yang 
digunakan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk mensosialisasikan rencana program Humas 
adalah melalui Bakohumas, Majalah Bumi Mina Tani, Radio Suara Pati FM dan anjang sana. 

Evaluasi dari  masalah demonstrasi penolakan pembangunan pabrik PT. Semen Gresik(Persero )Tbk 
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pati oleh masyarakat sekitar masih menemui sedikit kendala sehingga 
Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tetap melakukan  pendekatan untuk memberikan penjelasan serta 
sosialisai kepada masyarakat sekitar. Sejauh ini sudah ada perubahan cara pandang, persepsi dan pemahaman 
terhadap rencana pendirian pabrik semen sebagai gerbang pembangunan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Pati secara keseluruhan. 
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