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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 

sehingga rencana tanggung jawab sosial perusahaan harus disesuaikan dengan kondisi 

setempat. Ini adalah hasil dari keberadaan perusahaan sebagai penggerak 

pembangunan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk 

memahami kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Globalisasi merupakan salah 

satu faktor penting yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Pentingnya kegiatan CSR perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya 

peduli terhadap lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan 

cara ini, internal perusahaan tidak hanya dapat merasakan atau menikmati manfaat 

operasional perusahaan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas
1
. Kesadaran 

pemangku kepentingan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan perusahaan 

mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik atau aktivitas CSR mereka. 

 

Oleh karena itu, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan memerlukan 

pemahaman yang mendalam tentang status masyarakat tempat kegiatan CSR 
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perusahaan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sangat 

penting untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan CSR tersebut. Kegiatan CSR 

komunitas adalah proses yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di masyarakat, 

dan perusahaan saat ini memanfaatkan sumber daya tersebut secara maksimal. 

Menurut Jekfinis dalam Arda, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

rangkaian kegiatan yang berkesinambungan dan terintegrasi untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi.
2
. Berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah upaya yang bertujuan 

untuk membentuk sikap saling pengertian, percaya, toleransi, dan kerjasama oleh 

sekelompok orang atau kelompok sosial, dan menghindari kesalahpahaman sekaligus 

membawa manfaat bagi kedua belah pihak.  

Tanggung jawab sosial merupakan bagian dari tanggung jawab sosial 

perusahaan, oleh karena itu terlepas dari ada aturannya atau tidak, perusahaan akan 

tetap melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

sekitar. Namun dalam prakteknya, perusahaan masih banyak melaksanakan rencana 

CSR yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya gejolak atau konflik antara 

masyarakat dengan perusahaan. 

Salah satu cara meningkatkan citra perusahaan adalah dengan melakukan CSR 

terhadap masyarakat serta lingkungannya dan bukan hanya berorientasi pada profit 

semata, sehingga masyarakat pun dapat merasakan manfaat dari perusahaan tersebut.  
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Citra yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan sedangkan citra yang 

buruk akan menghasilkan dampak yang negatif bagi perusahaan. Maka dari itu 

perusahaan berlomba-lomba membangun citra sebaik mungkin dengan bekerja keras 

dan tentunya memerlukan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Menyadari bahwa salah 

satu cara meningkatkan citra perusahaan adalah dengan melakukan program CSR 

terhadap masyarakat dan lingkungan, perusahaan berupaya untuk bisa menjalankan 

tanggung jawab sosial sebaik mungkin termasuk perusahan telekomunikasi PT 

Telkomsel di Kota Semarang.  

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari kegiatan 

perekonomian negara demokrasi ekonomi. BUMN berperan penting dalam 

penyelenggaraan perekonomian nasional untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. 

BUMN membutuhkan manajemen dan pengawasan yang profesional. Peraturan 

perundang-undangan yang sebelumnya mengatur tentang BUMN sudah tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu perlu dirumuskan undang-

undang baru tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang BUMN. Riset BUMN tentang pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan memberikan 

potensi akses informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Dalam hal ini peneliti telah 

membaca beberapa studi program CSR. 

PT Telkomsel Kota Semarang dipilih sebagai objek penelitian karena 

keunggulan dari berbagai aspek dibandingkan dengan provider yang lainnya. 

Terdapat lima aspek yang harus dipenuhi oleh provider, antara lain: luas jangkauan, 
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kualitas jaringan, inovasi produk dan layanan, layanan pelanggan yang handal, serta 

tarif yang kian terjangkau. Semua itu yang terus dipenuhi Telkomsel. Buktinya, lebih 

dari 108 juta orang kini memilih layanan operator ini sebagai layanan 

komunikasinya.
3
 

Cakupan sinyal operator Telkomsel telah menjangkau 95% populasi. Sebelum 

operator melakukan kunjungan telekomunikasi ke 24.056 desa melalui pemenang 

tender USO, Telkomsel telah memasang 27.800 infrastruktur telekomunikasi yang 

juga merambah kunjungan ke pelosok tanah air. Tak hanya itu, pelanggan yang 

kesulitan menggunakan layanan juga memiliki fasilitas distribusi yang memadai. 

Telkomsel memiliki 550.000 pusat layanan, pusat layanannya meliputi: call center, 

GraPARI, GeraiHALO, KiosHALO, Dealer Outlet dan M-Kios, standarnya adalah 

standar edisi ISO: 9001 2000
4
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasal 15 (b) penanaman 

modal mengatur: "Setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan." Undang-undang menetapkan bahwa semua 

perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau rencana 

tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat diartikan sebagai hubungan atau 

interkoneksi antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya, termasuk 

                                                           
3
 Detik, 2019, Lima Alasan Mengapa Telkomsel Tetap Nomor Satu. 

https://www.telkomsel.com/about-us/news/program-csr-telkomsel-baktiku-negeriku-raih-predikat-

juara-tingkat-dunia diakses 10/10/2019 
4
 Telkomsel, 2018, Program CSR Telkomsel “Baktiku Negeriku” Raih Predikat Juara Tingkat 

Dunia (https://inet.detik.com/telecommunication/d-1173325/lima-alasan-mengapatelkomsel-tetap-

nomor-satu. Diakses 18/09/2019) 

https://www.telkomsel.com/about-us/news/program-csr-telkomsel-baktiku-negeriku-raih-predikat-juara-tingkat-dunia
https://www.telkomsel.com/about-us/news/program-csr-telkomsel-baktiku-negeriku-raih-predikat-juara-tingkat-dunia
https://inet.detik.com/telecommunication/d-1173325/lima-alasan-mengapatelkomsel-tetap-nomor-satu
https://inet.detik.com/telecommunication/d-1173325/lima-alasan-mengapatelkomsel-tetap-nomor-satu


 

5 
 

misalnya pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, dan masyarakat, terutama para 

pemangku kepentingan yang tinggal di dalam perusahaan, untuk menjalankan 

aktivitas bisnisnya. Permasalahan tersebut membuat PT Telkomsel merasa senantiasa 

menjalankan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, walaupun Telkomsel 

bukanlah perusahaan yang menggunakan sumber daya alam sebagai sumber utama 

produksinya. 

PT Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telepon seluler terbesar 

di Indonesia. Sebagai pelopor operator telekomunikasi seluler GSM pertama dan 

terbesar di Indonesia, Telkomsel terus berinovasi dan mencapai terobosan-terobosan 

baru, selalu menjadi yang terdepan untuk memberikan layanan terbaik kepada 

pelanggannya dan persaingan yang ketat antar operator telepon seluler. China 

mempertahankan posisinya sebagai operator telepon seluler terbesar di Indonesia. 

pada saat ini. Melalui visi tersebut, Telkomsel tetap menjadi pilihan utama sebagian 

besar masyarakat Indonesia. 

Dua program CSR PT Telkomsel, yaitu Baktiku Negriku dan Program 

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Program CSR PT Telkomsel Kota Semarang 

lebih difokuskan pada PKBL, karena hasil sounding dengan masyarakat dan 

pemerintah Kota Semarang yang diperlukan masyarakat adalah program kemitraan 

dan pembangunan lingkungan. Program CSR, PKBL di Kota Semarang antara lain: 

bantuan berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum dan 

program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

menunjang kemandiriannya. Lebih spesifik kegiatan tersebut misalnya bantuan 
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pembiayaan usaha masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Tujuannya tentu agar 

PT Telkomsel mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat, sehingga citra 

perusahaan pun menjadi baik. Selain itu, program CSR. Telkomsel Baktiku Negeriku 

lebih berfokus pada teknologi berbasis internet untuk bisa masuk ke pelosok negeri. 

Misalnya saat internet masuk di wilayah pedalaman Papua.  

Berikut ini data tentang laporan keberlanjutan program CSR Telkomsel 

Semarang. 

Tabel 1.1 

Laporan Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel Semarang 2019 

 

Realisasi Dana Bina 

Lingkungan  

Jumlah Mitra Binaan  Realisasi Dana 

Kemitraan  

14,94 Milyar  2229 mitra binaan  15,70 Milyar  

 

Sumber: Laporan Keberlanjutan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Telkomsel, diolah 2020 

 

Januwardin (2015) melakukan penelitian tentang implementasi tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertajuk “Peran Humas dalam Pelaksanaan PT 

Corporate Social Responsibility (CSR).” Semen Tonasa”. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini mirip dengan PT Semen Tonasa Tema penelitian PT Semen 

Tonasa adalah kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan CSR PT Semen Tonasa, tidak hanya dalam 

pelaksanaan CSR bahkan komunikasi CSR juga sangat penting untuk mewujudkan 
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visi dan misi PT Semen Tonasa. PT Kegiatan CSR Semen Tonasa dilakukan secara 

berulang atau tahunan, namun tetap dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat 

sekitar perusahaan
5
 

Bersamaan dengan itu, Fariha dan Puspasari melakukan penelitian bertajuk 

"Peran Humas dalam Meningkatkan Citra RS Fathma Medika Gresik dalam Kegiatan 

CSR" dan menyimpulkan bahwa peran humas dalam kegiatan CSR adalah berperan 

sebagai konsultan ahli dan fasilitator komunikasi. , Fasilitator pemecahan masalah 

dan teknisi komunikasi. Kegiatan tanggung jawab sosial dilaksanakan berdasarkan 

enam prinsip pelaksanaan kegiatan, yaitu enam prinsip tersebut menghasilkan 

kegiatan tanggung jawab sosial gratis untuk operasi katarak, pelayanan kesehatan 

gratis, kuliah perawat, ambulans gratis, pengurangan biaya dan khitanan. Rencana 

yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan citra organisasi RS Fathma Medika 

Gresik.
6
 

Peneliti tertarik untuk mengangkat tentang CSR PT Telkomsel Kota Semarang 

karena ada permasalahan yang peneliti temukan yang sekiranya perlu untuk dijadikan 

studi ilmiah, yaitu sebagai aktualisasi program CSR sangat erat hubungannya dengan 

pembentukan citra, tetapi peneliti belum mengetahui penerapan program Corporte 

Social Responsibility (CSR) PT Telkomsel Kota Semarang. Oleh sebab itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti secara lebih jauh mengenai  

                                                           
5
 Januwardin, 2015. Peran Public Relations dalam Implementasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa. e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3 Desember 2015 | 

Page 4092 
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“IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) PKBL PT TELKOMSEL KOTA SEMARANG 

DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi program CSR PKBL PT Telkomsel 

Kota Semarang dalam meningkatkan citra perusahaan? 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Program CSR yang ada di dalam PT Telkomsel terdiri dari PKBL dan 

Baktiku Negriku namun peneliti akan lebih memfokuskan program PKBL 

untuk diteliti. 

2. Masyarakat penerima program kemitraan dan bina lingkungan Telkomsel 

Kota Semarang periode 2019.  

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan 

menganalisis implementasi program CSR PKBL PT Telkomsel Kota Semarang 

dalam meningkatkan citra perusahaan. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bermanfaat bagi pengembangan dan pengayaan khazanah ilmu 

komunikasi, terutama yang berkaitan dengan peran dan strategi evaluasi 

PR dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

Sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk mengetahui implementasi 

program CSR terhadap citra PT Telkomsel Semarang dan juga dapat 

memberi masukan kepada pembaca mengenai peran dan strategi yang 

menghasilkan sebuah evaluasi dalam kegiatan CSR. Bagi perusahaan, 

hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian atau umpan balik untuk 

meningkatkan dan meningkatkan komunikasi dan pelayanan bagi 

pelaksanaan program tanggung jawab sosial CSR. 
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1.6 Sistematika penulisan  

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang terbagi dalam: 

Bab I Pendahuluan 

Perlu dikemukakan gambaran latar belakang masalah ini untuk memahami 

apa yang terjadi, kemudian mengaitkannya dengan regulasi / kebijakan, rencana, 

tujuan, dan teori sehingga terdapat beberapa celah yang perlu dikaji dalam bidang 

ilmu komunikasi. Pertanyaannya adalah pertanyaan penelitian, dan jawabannya 

dicari melalui penelitian. Ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk 

mengeksplorasi objek yang diteliti. 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan 

dan membuktikan pengetahuan dalam penelitian. Untuk penelitian kualitatif, 

manfaat penelitian lebih bersifat teroritis yakni untuk pengembangan ilmu 

Bab II Tinjauan Pustaka  

Bab ini memaparkan dengan menggunakan teori relevansi. Artinya teori yang 

dipaparkan dalam bab ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini 

dikemukakan definisi setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keluasan serta 

kedalamannya. Referensi diperoleh baik dari buku, jurnal maupun internet. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini mendeskripsikan beberapa komponen dalam penelitian kualitatif, 

antara lain alasan menggunakan metode kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, 

sampel sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif disajikan dalam bentuk data, deskripsi dan pengumpulan data penelitian. 

Data gambar, foto, tabel dan data pembantu lainnya digunakan sebagai hasil 

penelitian. Diskusi berarti membandingkan hasil yang diperoleh dengan data 

penelitian yang dipublikasikan. Data yang dikeluarkan berupa teori atau konsep 

penelitian dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat hasil penelitian. 

 

Bab V Simpulan dan Saran 

Kesimpulan tersebut didasarkan pada latar belakang, pernyataan masalah, dan 

hasil penelitian dari studi pustaka yang digunakan untuk menganalisis masalah 

dalam penelitian ini. Rekomendasi yang dikomunikasikan juga merupakan hasil 

kesimpulan. 

 

1.6.1 Kerangka Berpikir  

Interaksi antara perusahaan dan masyarakat tidak dapat dielakkan karena 

terdapat hubungan tertentu atau hubungan timbal balik antara keduanya. Etika 

perusahaan dan tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab yang harus 

dijalankan perusahaan. Tanggung jawab semacam ini dapat diarahkan pada banyak 

hal dan berbagai kegiatan, yang kemudian disebut tanggung jawab sosial perusahaan. 

Penelitian ini berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR)  PT TELKOMSEL KOTA SEMARANG DALAM 
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MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN”. Kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Kerangka berpikir dalam penelitian ini memberikan gambaran bagaimana 

program CSR PT Telkomsel Kota Semarang dalam meningkatkan citra perusahaan 

dengan cara berkomunikasi antara perusahaan dan masyarakat melalui program 

PKBL. Program PKBL sebagai media komunikasi dengan masyarakat diharapkan 

mampu untuk meningkatkan citra perusahaan, dengan cara dipublikasikan oleh PR 

atau Communication and legal section PT Telkomsel Kota Semarang. Data penelitian 

diambil dari observasi dan wawancara dengan bagian-bagian yang berhubungan 

dengan program CSR PT.Telkomsel Kota Semarang yaitu: General Manager, 

Communication and Legal Section dan CSR Section Head. Data wawancara tersebut 

kemudian di simpulkan menjadi bagian utama program CSR yaitu program kemitraan 

program bina lingkungan. 
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1.7 Tatakala Penelitian 

NO 
 

Keterangan 

   

Bulan 

    

  Jan-Feb’19 Mar-Jun’19 Juli-Sep’19 Okto’19 Nov-Des’19 Agu-Sep 

’20 

Octo’20 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penentuan 

Topik 

                            

2 Pembuatan 

Proposal 

                            

3 Seminar 

Proposal 

                            

4 Pengumpul

an Data 

                            

5 Analisis 

Data 

                            

6 Penulisan 

Laporan 

                            

7 Ujian 

Skripsi 

                            

 

 

 

 

 

 


