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Dalam kegiatan konsultansi 
public affairs, riset merupakan 
bagian penting dari pekerjaan, 
terutama apabila yang 

dikerjakan menyangkut penyelesaian 
masalah. Hampir dapat dipastikan bahwa 
jenis pekerjaan ini harus melibatkan riset 
dalam pengertian penelitian terapan di 
ilmu sosial. Terkadang riset dilakukan 
bahkan sebelum pekerjaan dimulai, dalam 
hal ini sifatnya adalah riset yang dilakukan 
di belakang meja (desktop research).

Kiroyan Partners pernah dihubungi klien 
yang mulai dengan pernyataan dan 
pertanyaan sebagai berikut: “Kiroyan 
Partners punya akses ke Bapak A (sambil 
menyebutkan nama seorang tokoh 
masyarakat) atau tidak? Soalnya kita 
menghadapi kekacauan karena Pak A ini 
mendalangi pengambilalihan perusahaan 
kami. Anda perlu bicara dengan beliau.” 
Dalam menghadapi kasus semacam ini, 
kami tentunya berhati-hati sekali. Kami 
tidak langsung memenuhi permintaan 
klien, karena ada beberapa persoalan 
di sini. Yang paling utama adalah pasca 
Orde Baru tidak lazim orang melakukan 
pengambilalihan perusahaan dengan cara 
kekerasan, zaman sudah berubah.

Kami mulai dengan menelaah kekacauan 
apa yang dimaksud. Dari mana klien kami 

bisa menarik kesimpulan bahwa Bapak A 
sedang melakukan upaya mengambil alih 
perusahaan tersebut. Yang kami dapati 
ternyata pernyataan tadi semata-mata 
didasarkan atas  dugaan. Ada seorang 
purnawirawan yang dilibatkan dalam 
perselisihan bisnis mitra klien kami. 
Purnawirawan tersebut pernah bertugas 
di kesatuan yang sama dengan Bapak A 
dan klien kami langsung menyimpulkan 
bahwa beliau mau mengambil alih 
perusahaan.

Yang sering terjadi juga adalah 
perusahaan meminta bantuan untuk 
menyelesaikan “masalah perizinan”. 
Kami selalu menyatakan bahwa dapat 
diduga ada masalah yang lebih besar 
yang menjadi penyebab izin tertunda 
atau tidak diberikan. Biasanya terkait 
lingkungan, masyarakat, atau hubungan 
dengan pemerintah. Contohnya, 
seperti dikedepankan di PR INDONESIA 
edisi Maret 2019, Adakalanya Lebih 
Baik Diam. Perusahaan tidak tahu atau 
mencoba mencari tahu penyebab dari 
terhambatnya izin untuk memulai 
operasinya, walaupun semua persyaratan 
sudah dipenuhi. Akibatnya, masalahnya 
menjadi berlarut-larut.

Kegiatan  Berjenjang
Stakeholder management membutuhkan 
identifikasi pemangku kepentingan 
terlebih dahulu. Apa yang menjadi 
perhatian atau kepentingan mereka 
memerlukan penelitian lapangan 
dengan metode yang dapat 
dipertanggungjawabkan, sebelum 
menarik kesimpulan. Semua harus 
berdasarkan fakta yang sudah diverifikasi. 
Oleh karena itu, pengumpulan data harus 
dilakukan secara sistematis, kemudian 
ditafsirkan secara sistematis pula 
berdasarkan metode ilmiah. Barulah kita 
dapat mencari jawaban atas pertanyaan 
atau persoalan yang didefinisikan dengan 
tepat sebelum penelitian dilakukan. 

Jika tidak, penelitian akan mencapai 
kesimpulan yang keliru.

Riset adalah kegiatan berjenjang. Dimulai 
dengan mendefinisikan masalah dengan 
benar. Diawali oleh pemahaman yang 
baik tentang apa yang diminta oleh 
klien dan adanya kesepahaman dengan 
klien tentang cara dalam pencapaian 
tujuannya. Sebagai perusahaan public 
affairs, Kiroyan Partners berkomitmen 
untuk menyelesaikan masalah dengan 
cara yang etis, dan sebelum pekerjaan 
dimulai perlu ada ketegasan bahwa klien 
menyetujui cara ini. Kami pernah diminta 
membantu mencarikan jalan keluar 
untuk suatu proyek yang ditentang oleh 
masyarakat, yang menganggap proyek ini 
merusak lingkungan dan melanggar adat 
istiadat setempat.

Klien mengatakan, ada studi-studi 
pendukung yang menyatakan bahwa 
proyek mereka tidak merusak lingkungan. 
Namun ketika kami bertanya apakah 
mereka bersedia untuk terlibat dalam 
suatu penelitian ilmiah dengan lembaga 
bereputasi baik, mereka menjadi ragu. 
Di kemudian hari, kami mendapat kabar 
bahwa perusahaan tersebut menjalankan 
pendekatan dengan cara-cara yang 
berbau spinning. Akibatnya, masalah yang 
mereka hadapi tidak kunjung selesai. 

Melihat betapa penting riset bagi 
konsultan public affairs, maka latar 
belakang para konsultan yang terlibat 
juga harus beragam latar belakang disiplin 
ilmunya. Tidak semua berlatar belakang 
studi ilmu komunikasi atau public 
relations. Sebagaimana sudah sering 
saya kemukakan, public affairs adalah 
kegiatan komunikasi korporat yang 
memasukkan faktor-faktor non-market, 
termasuk sosial, ekonomi, dan politik 
dalam penelaahannya. Dengan demikian, 
pendekatannya adalah holistik dan multi-
disiplin. 
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