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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.1 Aktivitas Corporate Social Responsibility PKBL PT Telkomsel Kota 

Semarang Dalam Upaya Meningkatkan Citra Perusahaan. 

Menurut Manager Corporate Communication and Secretary PT Telkomsel 

Kota Semarang: 

“Sebenarnya program CSR PKBL PT Telkomsel Kota Semarang merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Telkomsel yang ada di Indonesia, tidak 

hanya di Kota Semarang saja. Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen PT 

Telkomsel dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan wujud kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungannya. Program CSR PKBL Telkomsel sendiri tidak 

dilakukan secara insidental melainkan sudah terprogram dengan baik dan tidak 

bersifat sementara, melainkan dilaksanakan secara berkelanjutan”. 

 

Peneliti tertarik untuk meneliti implementasi CSR PKBL PT Telkomsel 

karena sekarang ini perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang telekomunikasi 

seluler sedang berbondong-bondong mengadakan kegiatan ini. Berikut ini merupakan 

aktivitas CSR Program Kemitraan Bina Lingkungan dari Telkomsel Kota Semarang, 

yaitu: 

a. Pendidikan Non Formal 

Keterbatasan dapat mempengaruhi potensi perkembangan sosial dan 

meningkatkan kualitas hidup. Menyikapi keterbatasan masyarakat, Telkomsel 

berupaya menstimulasi kesadaran diri masyarakat sekitar untuk meningkatkan 

potensinya dan menjadi sesuatu yang berguna bagi kualitas hidup di masa 
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depan. Kegiatan yang telah dilakukan adalah “pelatihan IT” bagi para guru 

sekolah yang mengajar mata kuliah matematika. 

b. Bersih itu Sehat dan Santun 

Tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas MCK, sarana olah 

raga/rekreasi dan lingkungan yang asri. Keterbatasan fasilitas atau minimnya 

sarana pelatihan higiene dan kesehatan menjadi kendala utama bagi lembaga 

pendidikan untuk menciptakan suasana sekolah yang sehat dan baik. Salah satu 

cara yang dilakukan Telkomsel untuk membantu terciptanya lingkungan 

sekolah yang baik adalah dengan mendirikan fasilitas sanitasi dan melakukan 

kegiatan olah raga / permainan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk 

melatih dan beradaptasi dengan kehidupan yang bersih, sehat dan santun. 

Dengan dibangunnya fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi 

mahasiswa untuk menanamkan kreativitas dan energi positif untuk 

mengembangkan kebiasaan sehat. Sekaligus, lingkungan sekolah yang asri 

dapat memberikan inspirasi untuk hidup sehat dan nyaman. 

c. Anti Drugs  

Telkomsel bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) 

meluncurkan program "Kampanye Anti Narkoba ke Sekolah dan Kampus", 

yang merupakan kampanye pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan 

peredaran gelap narkoba (P4GN) di sekolah dan kampus, serta mendapatkan 

hasil yang relevan. Dukungan dari semua pihak. , Seperti Kepolisian dan 

Kementerian Pendidikan Nasional. Salah satu dukungan yang diberikan adalah 
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penyerahan 33 kendaraan tempur yang berfungsi sebagai kendaraan tempur 

untuk Satuan Pencegahan Narkoba "Anti-Madad Buddy". Kendaraan tersebut 

dilengkapi dengan laptop, monitor dan layar LCD, tidak hanya untuk 

memberikan layanan konsultasi di berbagai sekolah dan kampus, tetapi juga 

sebagai perpustakaan yang berisi buku-buku tentang bahaya narkoba. 

d. Pendidikan Kreatif  

Telkomsel mengadopsi berbagai cara untuk menggali potensi anak 

muda. Salah satunya melalui metode pendidikan yang berorientasi pada 

kreativitas. “Kami-You Technology Project” merupakan salah satu proyek 

edukasi kreatif yang dilakukan Telkomsel bekerjasama dengan beberapa 

yayasan di Kota Semarang terkait dengan pengenalan potensi diri dan 

teknologi. Program yang ditujukan untuk 1.000 siswa SMP dan bertujuan untuk 

membantu siswa menemukan jati dirinya, ini merupakan periode yang sangat 

strategis dan krusial, yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. Oleh 

karena itu, Telkomsel merancang programnya sedemikian rupa sehingga ragam 

musik yang dimainkan (musik tradisional dan modern) dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai “alat” untuk mendorong proses pembelajaran yang 

kreatif dan partisipatif. 

e. Keterampilan/Kewirausahaan 

Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata juga dapat 

dilakukan dengan memberikan pendidikan keterampilan dan kewirausahaan. 

Salah satu kegiatan aktif Telkomsel di berbagai daerah adalah melatih teknisi 
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reparasi ponsel dan memberikan fasilitas bisnis awal bagi calon generasi muda 

di Kota Semarang. Dalam memberikan pelatihan keterampilan dan 

kewirausahaan, dorong target kegiatan dengan menyediakan modal komersial, 

fasilitas utama, dan fasilitas penunjang. Tidak hanya itu, diadakan pula 

pelatihan manajemen usaha untuk target kegiatan, dengan harapan akan 

terbentuk individu yang mandiri dan berjiwa wirausaha profesional. Kegiatan 

yang baru diluncurkan merupakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) melalui promosi pariwisata bekerjasama dengan Panitia 

Taklim Telkomsel dan lembaga kemanusiaan nasional. 

f. Pendidikan Formal 

Salah satu cara Telkomsel membangun negeri bersama adalah dengan 

memberikan perhatian khusus kepada generasi muda. Misalnya mahasiswa dan 

mahasiswa perlu diperkaya untuk melengkapi pemahaman / pemahamannya 

terhadap berbagai ilmu yang didapat oleh sekolah / perguruan tinggi. Telkomsel 

sangat memahami perlunya pangsa pasar yang dinamis ini dan merasa memiliki 

tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda. 

Dengan memiliki sumber daya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

praktis (manajemen, teknik, bisnis, dll.) Dalam mengelola perusahaan, 

Telkomsel secara aktif melakukan berbagai kegiatan terkait kurikulum untuk 

membantu meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui proses 

pendidikan. 
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g. Student Visit /Goes To Campus 

Telkomsel memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berbagi 

langsung ilmu dan pengalaman berbagai aspek keilmuan dan aktivitas di 

industri telekomunikasi dengan karyawan Telkomsel. Melalui program 

kunjungan mahasiswa ini, ribuan mahasiswa dan mahasiswa berpartisipasi 

secara aktif. Selain bekerja di lingkungan kerja perusahaan, Telkomsel juga 

aktif mengunjungi sekolah / kampus untuk berbagi ilmu dan pengalaman. 

Manajemen Telkomsel mengunjungi puluhan kampus untuk memenuhi 

kebutuhan materi perkuliahan umum yang disediakan berbagai perguruan 

tinggi. 

h. Cooperative Academic Education Program  

Bekerja sama dengan Dirjen Dikti, Telkomsel meluncurkan Cooperative 

Academic Education Program (CAEP) yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk belajar tentang peluang magang yang hampir mirip dengan 

dunia kerja Telkomsel. Dengan memperoleh hak dan kewajiban seperti 

karyawan, mahasiswa dapat belajar dan bekerja untuk membekali mereka 

dengan berbagai kemampuan. Kemudian, peserta CAEP perlu menganalisis dan 

melaporkan wilayah kerja yang mereka alami untuk menjadi dasar 

pengembangan kurikulum dan pengembangan lembaga pendidikan terkait. 

Rencana tersebut sebagai bentuk dukungan Telkomsel kepada dunia pendidikan 

nasional (dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional) untuk menjembatani 
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fenomena yang sedang berkembang di dunia bisnis saat ini, jika program studi 

di perguruan tinggi tidak sesuai, maka tidak tertarik dengan pasar kerja. Jumlah 

lulusan akan meningkat. Penuhi kebutuhan dunia bisnis, apalagi jika lulusan 

perguruan tinggi belum siap untuk menciptakan lapangan kerja. 

i. Tryout UAN  

Telkomsel juga terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan 

formal, dengan fokus pada Ujian Akhir Nasional (UAN), yang biasanya 

merupakan pertanyaan yang dibahas antara siswa dan orang tua siswa dengan 

latar belakang dan alasan yang berbeda. Telkomsel merasa diminta memberikan 

solusi proaktif dengan menggelar uji coba UAN kepada ratusan ribu mahasiswa 

di berbagai wilayah Indonesia. Dengan mengunjungi beberapa sekolah di Kota 

Semarang untuk memberikan uji coba gratis, maka kegiatan yang telah 

dilaksanakan adalah “Telkomsel Road Show Tryout UN”. 

j.  Sekolah Berbasis IT 

Sembari menggelar jaringan hingga pelosok, Telkomsel juga berupaya 

meningkatkan kualitas dan proses pendidikan siswa di pelosok. Berbagai 

pendekatan telah ditempuh Telkomsel, salah satunya dengan mendukung 

proyek Diknas “Sekolah Jarak Jauh Berbasis IT” dengan menyediakan 

perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga memberikan kesempatan 

pendidikan berkualitas tinggi yang sama kepada siswa seperti di kota-kota 

besar. Mahasiswa dapat menggunakan Telkomsel Flash untuk merasakan 

langsung manfaat program melalui fasilitas internet. Penyedia aplikasi 
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pendidikan interaktif tersebut lebih jauh menguraikan fokus Telkomsel pada 

siswa di daerah terpencil. Dengan menyediakan perangkat lunak aplikasi 

pendidikan dengan perangkat keras, siswa dapat lebih mudah memahami sifat 

materi yang sebelumnya berbahaya bagi siswa, terutama fisika dan matematika. 

Proses belajar mengajar yang lebih menarik merupakan salah satu kunci bagi 

siswa untuk menikmati proses belajar mengajar. Selain memberikan daya tarik 

dan pengenalan teknis, diharapkan bantuan semacam ini juga akan membantu 

guru dalam menyampaikan penalaran dan mendorong penyerapan topik kepada 

siswa. 

Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan komputer hemat energi 

gratis di SMA Negeri 5 Semarang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

menghemat tenaga bagi para siswa sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Selain itu, ada beberapa acara yang dinamakan "Filantropi 

Perusahaan", seperti pemberian bantuan umroh gratis kepada beberapa 

pelanggan setia Telkomsel, pembagian hewan kurban di perayaan Lebaran Haji, 

hingga menggelar Ramadhan di daerah-daerah yang masyarakatnya kurang 

beruntung. Untuk kegiatan safari, pembagian tiket pesawat pulang pergi ke 

pelanggan Telkomsel gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Semua kegiatan 

tersebut mengikutsertakan perhatian Telkomsel kepada masyarakat sekitar, 

khususnya yang kurang beruntung. 
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4.1.2 Peranan PR dalam Implementasi CSR PKBL Guna Meningkatkan Citra 

Perusahaan  

Pada dasarnya setiap organisasi komersial dan organisasi / organisasi non 

komersial memiliki departemen atau departemen kehumasan yang menjalankan 

fungsinya, hal ini merupakan kebutuhan dasar dari masing-masing organisasi / 

perusahaan/organisasi tersebut di atas. Hal ini dikarenakan banyaknya fungsi 

dan peran unit/departemen, terutama dalam membantu terjalinnya hubungan 

yang harmonis dengan stakeholders dan membantu menyampaikan segala 

bentuk kebijakan perusahaan mengenai mata pencaharian masyarakat 

sekitar.Salah satunya adalah menyampaikan berbagai bentuk komitmen kepada 

Meningkatkan kesejahteraan komunitas pengemasan. Dalam program tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). 

Dalam hal ini, pekerjaan kehumasan (PR) Telkomsel menjadi tanggung 

jawab komunikasi dan sekretaris perusahaan. Komunikasi perusahaan 

merupakan aspek komunikasi dengan perusahaan. Tugas PR adalah 

mempromosikan, merencanakan, menyesuaikan, mengatur, dan menyesuaikan 

diri dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Fungsi Humas adalah 

menjalin hubungan yang efektif antara organisasi / perusahaan / lembaga dengan 

pihak-pihak yang dianggap penting oleh perusahaan, seperti media, pelanggan, 

pekerja, investor, tokoh masyarakat, organisasi militan dan instansi pemerintah. 

Hubungan ini harus saling menguntungkan kedua belah pihak. 
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Hal ini juga berlaku untuk Humas PT Telkomsel Kota Semarang, 

kebijakan perusahaan dalam segala bentuk sosialisasi dan komunikasi. Humas 

Telkomsel merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat 

luas. Namun, mengkomunikasikan prosedur CSR tidaklah mudah. Oleh karena 

itu, dalam penyampaian rencana CSR kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

Telkomsel, Humas perlu menerapkan strategi komunikasi yang paling utama 

adalah Humas untuk menyampaikan segala bentuk kegiatan CSR yang 

direncanakan Telkomsel. 

Menurut kerangka konseptual terkait penelitian yang dijelaskan, dua 

komponen utama atau inti yang harus diperhatikan dalam penyusunan kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: 

1) Proses manajemen humas, meliputi: pengumpulan fakta, perencanaan 

rencana, rencana komunikasi dan evaluasi rencana. 

2) Prinsip-prinsip kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan meliputi: 

keberlanjutan, akuntabilitas dan transparansi. 

Peneliti menggunakan kedua komponen tersebut untuk memeriksa 

seluruh kegiatan CSR yang diperoleh dari lokasi penelitian Departemen 

Komunikasi dan Sekretaris PT Telkomsel di Semarang. 

4.1.3 Langkah Penyusunan Program CSR PKBL Telkomsel 

Langkah pertama yang harus dilakukan public relations (PR) atau pihak-

pihak yang menjalankan fungsi humas di suatu perusahaan adalah 

mensosialisasikan atau mengkomunikasikan rencana kerja tersebut, yaitu untuk 
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menentukan tujuan, artinya tujuan disini adalah menentukan apa yang akan 

dibidik. Para Pihak. Sasaran program tanggung jawab sosial perusahaan 

Telkomsel atau yang terkait dan berminat dengan program tersebut. 

Menurut Manager Corporate Communication and Secretary PT 

Telkomsel Kota Semarang: 

“Dalam rangka pelaksanaan kegiatan komunikasi, berarti yang menjadi 

sasaran adalah publik dalam hal ini Telkomsel menggunakan mitra media 

yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan publiknya. Karena 

menurut kami, pihak yang paling bisa didengar dan bahkan bisa 

memengaruhi publik adalah pihak media. Maka dari itu, CSR membutuhkan 

divisi PR untuk menyampaikan kepada publik kegiatan apa saja yang 

dilakukan oleh Telkomsel. Sasaran komunikasi tentu saja untuk publik, 

stakeholder dan shareholder. Jika kita berbicara mengenai publik, sasaran 

utamanya adalah otomatis pelanggan Telkomsel, tetapi yang bukan 

pelanggan Telkomsel juga harus mengetahui adanya kegiatan baik yang 

dilakukan oleh Telkomsel untuk masyarakat Indonesia. Publik internal 

Telkomsel pun juga harus mengetahui bahwa ada aktivitas CSR yang 

dilakukan oleh Telkomsel dan itu dilakukan melalui media cetak, yaitu 

majalah internal perusahaan, kemudian ada mailing list dan internal website 

Telkomsel. Selain itu, Telkomsel dalam rangka pelaksanaan aktivitas CSR 

selalu bekerja sama dengan beberapa instansi atau lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) dan juga dengan pemerintah yang bisa turut serta dalam 

kegiatan CSR dari PT Telkomsel. Kemudian, ada kegiatan pemberian 

bantuan komputer di sekolah-sekolah, berarti Telkomsel juga menetapkan 

guru-guru dan pemerintah sebagai sasaran komunikasi dan pelaksanaan 

aktivitas CSR”. 

 

Dari keterangan di atas, dapat dilihat bahwa yang menjadi sasaran dalam 

mengkomunikasikan dan melaksanakan program CSR Telkomsel Kota 

Semarang terdiri dari: 

a) Pelanggan Telkomsel 

b) Masyarakat secara luas 

c) Media (wartawan atau jurnalis) 
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d) Internal PT Telkomsel (karyawan/shareholder) 

e) LSM 

f) Pihak Akademisi 

g) Pemerintah 

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan ada target lain yang tertarik 

dengan rencana CSR Telkomsel, dan tentunya tidak bisa diabaikan. Karena pada 

dasarnya semua pendengar tersebut memiliki perannya masing-masing dalam 

menyukseskan implementasi rencana CSR Telkomsel. 

Setelah tahap pertama yaitu tahap penentuan tujuan kegiatan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR), tahap selanjutnya adalah menyusun rencana 

CSR PT Telkomsel. PT Telkomsel sendiri memiliki langkah-langkah 

penyusunan rencana CSR sendiri, kemudian manajer komunikasi perusahaan 

dan sekretaris PT Telkomsel Kota Semarang menjelaskan sebagai berikut: 

“Telkomsel memiliki bagian tersendiri yang mengurusi Corporate Social 

Responsibility dan ada lagi bagian tersendiri yang mengurusi Corporate 

Communication. Jadi CSR dan Corcomm itu adalah bagian yang terpisah, 

tetapi berada di satu divisi, yakni divisi Corporate Secretary. Masalah 

penyusunan program CSR itu kadang-kadang dibuat oleh CSR sendiri yang 

memiliki program-program tertentu, atau idenya bisa juga dari Corcomm 

atau masukan dari divisi-divisi lain, seperti Marketing, Sales atau divisi 

Network. Semuanya itu bisa saja ada masukan-masukan dari dari divisi-

divisi lain. Kemudian rencana program CSR yang sudah disepakati akan 

dikelola oleh departemen CSR untuk dipikirkan actionyaa seperti apa”. 

 

Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Telkomsel, peneliti 

menyimpulkan bahwa program CSR Telkomsel disusun berdasarkan pendapat 

atau gagasan departemen lain, dan tidak mengecualikan departemen CSR untuk 
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menulis program itu sendiri. Namun, setelah perencanaan CSR mana yang akan 

diimplementasikan, bagian CSR akan terus mengatur pelaksanaan kegiatan 

CSR tersebut. 

4.1.4 Taking Action and Communicating Program Corporate Social 

Responsibility (Pelaksanaan Sosialisasi atau Komunikasi) 

Tahap ini dikatakan sebagai tahap sosialisasi atau komunikasi serta 

pelaksanaan dan penyampaian program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PKBL dari PT Telkomsel Kota Semarang. Berdasarkan penjelasan dari 

Manager Corporate Communication and Secretary, maka diperoleh keterangan 

sebagai berikut: 

“Setelah program CSR yang disusun , divisi CSR akan berkomunikasi 

dengan bagian-bagian yang terkait, seperti misalnya kegiatan Baksos dalam 

rangka perayaan  ulang tahun Telkomsel beberapa waktu yang lalu. Baksos 

itu sebenarnya bukan dari divisi CSR Telkomsel secara langsung, tetapi itu 

adalah bagian dari kegiatan CSR Telkomsel yang bekerja sama dengan LSM 

dan kepedulian sosial yang merupakan bagian dari Corporate Philanthropy. 

Pemilik kegiatan CSR akan berkordinasi dengan pihak-pihak lain yang akan 

terlibat dengan kegiatan CSR tersebut, seperti Baksos beberapa waktu lalu 

ada bagian dari Corporate Communication, Network dan lain-lain, tapi 

terutama berkordinasi dengan Corcomm lalu corcomm menyampaikan 

kepada PR dan PR mengkomunikasikan adanya kegiatan CSR ini kepada 

publik secara luas”. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa Telkomsel bertanggung jawab penuh atas komunikasi Telkomsel di 

Semarang selama proses implementasi maupun selama kegiatan CSR. Namun, 

pelaksanaannya juga harus berdasarkan rencana yang dirumuskan oleh 
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departemen tanggung jawab sosial perusahaan dan harus disepakati bersama 

sebelumnya. 

4.1.5 Evaluating The Programs (Evaluasi Program CSR PKBL PT. Telkomsel) 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dari proses komunikasi 

perusahaan dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh 

sekretaris PT Telkomsel di Semarang. Tentunya pada tahap ini diharapkan 

dapat mengevaluasi dan mengevaluasi pengaruh penyampaian pesan (dalam hal 

ini kegiatan CSR). Namun untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan waktu 

dan tim yang berdedikasi untuk melaksanakan evaluasi secara maksimal. Oleh 

karena itu, departemen komunikasi dan kesekretariatan perusahaan akan 

mengevaluasi seluruh rencana yang telah dilaksanakan mulai dari tujuan dan 

langkah yang telah ditetapkan dalam penyusunan rencana CSR hingga awal 

pelaksanaan kegiatan rencana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yaitu: 

“Penilaian tersebut terutama dilakukan oleh tim tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) Telkomsel sendiri atas efektivitas kegiatan yang 

dilakukan, serta adanya pendapat dari personel di lapangan, seperti pihak 

terkait di cabang GraPARI. Contohnya, Telkomsel pernah mengadakan 

“pelatihan IT” matematika untuk 100 guru matematika langsung di kantor 

pusat oleh bagian CSR kantor pusat. Acara tersebut digelar di beberapa 

tempat di Indonesia, salah satunya di Kota Semarang. Evaluasi disediakan 

oleh departemen dan departemen Corcomm untuk aktivitas ini” 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa model 

evaluasi mencakup evaluasi internal, dalam hal ini memberikan laporan kepada 

kantor pusat mengenai hasil kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Tentunya departemen CSR dan Corcomm membutuhkan masukan dan kritik 

yang membangun sebagai dasar perencanaan kegiatan CSR ke depan. 

4.1.6 Penerapan Prinsip Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PKBL 

PT Telkomsel Kota Semarang 

Sebagaimana disebutkan pada Bab 2, prinsip kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) meliputi keberlanjutan, akuntabilitas dan transparansi. 

Keberlanjutan berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan aktivitas 

(tindakan) dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya di masa 

depan. Penjelasan mengenai kegiatan CSR PKBL PT Telkomsel di Kota 

Semarang terkait dengan pembahasan proses kegiatan CSR, namun terdapat 

beberapa konten pelengkap terkait perusahaan yang masih mempertimbangkan 

keberlanjutan sumber daya di masa depan.Misalnya, Telkomsel masih 

memperhatikan CSR masa depan dari masyarakat. aktivitas. Untuk terus 

mendapatkan bantuan. Penulis bisa melihat saat mengamati bahwa Telkomsel 

terus melakukan kegiatan CSR yang sebelumnya telah mereka bantu kepada 

masyarakat disana. Melihat CSR merupakan kegiatan yang berkelanjutan, tidak 

disengaja, karena sudah terprogram dengan baik. 

Akuntabilitas adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab 

atas aktivitasnya. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai media bagi perusahaan 

untuk membangun citra dan jejaring bagi para pemangku kepentingan. Peneliti 

dapat melihat bahwa Telkomsel selalu terbuka dan bertanggung jawab atas 

aktivitasnya yang telah membentuk citra positif Telkomsel di mata masyarakat 
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Semarang. Manajer komunikasi perusahaan dapat menjelaskan seberapa 

bertanggung jawab Telkomsel atas kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 

Telkomsel Kota Semarang sebagai berikut: 

“Tergantung dari jenis kegiatan CSR apa yang dilakukan dan Telkomsel 

akan bertanggung jawab sampai kegiatan tersebut selesai. Ketika kita 

melihat sebuah peristiwa yang ternyata membutuhkan sebuah bantuan, 

misalnya bencana alam. Telkomsel memiliki target akan melakukan bantuan 

dalam hal apa, tanggung jawabnya sampai dimana terhadap sebuah bencana. 

Telkomsel memiliki core business adalah telekomunikasi, berarti Telkomsel 

harus mencari kegiatan yang bersifat bantuan terhadap sesuatu yang sesuai 

dengan Telkomsel, yang ada hubungannya dengan telekomunikasi. 

Telkomsel akan menyediakan sarana telekomunikasi di lokasi bencana, 

seperti menyediakan sarana telepon gratis, mendirikan posko-posko telepon 

gratis dan lain sebagainya, tanggung jawab Telkomsel adalah disitu. Jadi 

ketika ada kegiatan yang menuntut perhatian untuk mendapatkan CSR, yang 

mana yang menjadi tanggung jawab Telkomsel adalah yang ada 

hubungannya dengan fokus perusahaan Telkomsel”. 

 

Kemudian prinsip terakhir dari kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah transparansi yang merupakan prinsip penting bagi pihak 

eksternal, perannya untuk mengurangi asimetri informasi dan kesalahpahaman, 

khususnya informasi dan tanggung jawab atas berbagai dampak lingkungan. 

Berikut penjelasan dari pengelola Telkomsel Corcomm di Semarang:  

“Transparansi pelaporan kegiatan CSR di Telkomsel itu tentu saja ada. Jadi 

di company itu ada yang dinamakan audit rutin. Telkomsel akan melaporkan 

berapa biaya yang dikeluarkan, siapa yang menjadi audience (khalayak), 

pelaksanaan kegiatan CSR itu dilaporkan secara lengkap dan kantor pusat 

yang melakukannya. Selain itu, secara internal pada tiap-tiap area atau 

regional PT Telkomsel membuat laporan bulanan mengenai kegiatan CSR 

yang telah dilaksanakan. Pelaporan untuk pihak eksternal secara terbuka 

dilakukan oleh kantor pusat PT Telkomsel secara langsung”. 

 

Berdasarkan uraian peneliti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT 

Telkomsel menerapkan prinsip-prinsip kegiatan tanggung jawab sosial 
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perusahaan.Meski belum lengkap, Telkomsel berusaha semaksimal mungkin 

untuk melakukan segala sesuatu untuk masyarakat Indonesia. 

4.1.7 Pembentukan Citra Positif Perusahaan dari Pelaksanaan Program CSR 

PKBL PT Telkomsel Kota Semarang 

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT Telkomsel di Kota 

Semarang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi 

pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Namun bukan hanya itu, namun 

juga citra Telkomsel yang positif di mata masyarakat. Berikut penjelasan dari 

Corporate Communication Manager dan Sekretaris PT Telkomsel Kota 

Semarang melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk 

meningkatkan citra positif perusahaan: 

“Kegiatan Corporate Social Resposibility (CSR) itu bisa meningkatkan citra 

perusahaan karena menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu tidak hanya 

berorientasi pada bisnis dan keuntungan. Dengan mengadakan kegiatan CSR 

dan kepedualian sosial, maka akan menambah nilai plus perusahaan di mata 

masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat 

sekitar, makanya Telkomsel membuat kegiatan-kegiatan CSR atau pun yang 

menunjukkan kepedulian sosial kepada pelanggan Telkomsel atau pun 

publik yang di luar dari pelanggan Telkomsel. Secara otomatis kegiatan CSR 

akan meningkatkan citra positif perusahaan dan bukan hanya Telkomsel, 

perushaan-perushaan lain pun memiliki sasaran ke arah tersebut”. 

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan memang dapat meningkatkan citra positif 

perusahaan yang merupakan fakta. Selain itu, di mata masyarakat luas, reputasi 

perusahaan akan meningkat. 
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4.1.8 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktivitas Corporate Social 

Responsibility (CSR) PKBL PT Telkomsel Kota Semarang Dalam Upaya 

Meningkatkan Citra di Kota Semarang 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap 

organisasi atau lembaga terkadang menghadapi beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi tujuan tersebut. Secara umum faktor yang sering dijumpai dalam 

proses pencapaian tujuan adalah dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Adanya faktor pendukung memudahkan pencapaian tujuan 

organisasi / perusahaan / lembaga. Namun, dengan adanya inhibitor, hal tersebut 

dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Berdasarkan penelitian penulis 

dan wawancara dengan informan maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) 

PKBL PT Telkomsel Kota Semarang 

Faktor pendukung dari aktivitas CSR PKBL yang dilakukan oleh 

Telkomsel Kota Semarang kepada seluruh khalayak yang menjadi sasaran 

aktivitas CSR dijelaskan oleh Manager Corporate Communication and 

Secretary Kota Semarang sebagai berikut : 

“Faktor pendukung dari aktivitas CSR di Telkomsel untuk khalayak itu 

adalah tergantung dari tema yang diberikan oleh Telkomsel setiap 

tahunnya. Kebetulan tahun ini merupakan tahun pendidikan oleh 

Telkomsel, sehingga khalayak yang hendak mengadakan kerja sama 

dengan PT Telkomsel harus memberikan proposal kegiatan CSR 
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mengenai pendidikan dan itu akan menjadi prioritas utama bagi 

Telkomsel untuk diikutkan dalam kegiatan CSR”. 

 

Kesimpulan yang ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa faktor-

faktor pendukung pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 

Telkomsel ditujukan kepada khalayak itu sendiri. Faktor pendukung 

tersebut bertujuan untuk bekerjasama dengan Telkomsel dalam 

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, 

jika tahun 2020 menjadi tahun pendidikan Telkomsel, maka saran 

masyarakat tentang kegiatan CSR bidang pendidikan yang disampaikan 

kepada Telkomsel menjadi yang terpenting bahkan dapat diterima. 

b. Faktor Penghambat Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) 

PKBL PT Telkomsel Kota Semarang 

Kegiatan CSR tidak hanya memiliki faktor pendukung tetapi juga 

faktor penghambat. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi berikut yang 

dijelaskan oleh pengelola Corcomm Telkomsel Kota Semarang: 

Faktor pendukungnya berlawanan. Mungkin bukan faktor 

penghematan, tetapi terkadang masyarakat akan melihat bahwa perusahaan 

besar seperti perusahaan pada umumnya harus bertanggung jawab secara 

sosial kepada masyarakat. Publik atau publik dapat mengajukan proposal 

ke perusahaan untuk mendapatkan bantuan. Ini tahun pendidikan 

Telkomsel, sehingga proposal kegiatan CSR yang tidak menyertakan unsur 



 

57 
 

pendidikan dapat ditempatkan sebagai prioritas berikutnya. Bagi pendengar 

yang membutuhkan bantuan, ini mungkin menjadi kendala. 

Adanya inhibitor bukan berarti menjadi penghambat tanggung 

jawab sosial perusahaan Telkomsel dalam mencapai tujuannya. Oleh 

karena itu, kami selalu berusaha mencari solusi yang konkrit, efektif dan 

efisien. Penjelasan penyedia informasi di atas cukup untuk memberikan 

gambaran kecil tentang faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini mungkin kelemahan 

Telkomsel, karena memberikan persyaratan tertentu untuk menerima saran 

kegiatan terkait CSR. 

c. Opini Publik yang Merasakan Program CSR PKBL dari Telkomsel 

Kota Semarang 

Selain wawancara langsung dengan Manager Corporate 

Communication and Secretary PT Telkomsel Kota Semarang, peneliti juga 

mewawancarai langsung beberapa publik yang bersangkutan langsung 

dengan aktivitas CSR Telkomsel Kota Semarang. Opini publik terhadap 

program CSR PKBL PT Telkomsel Kota Semarang sangat bermanfaat 

karena masyarakat bisa saling berbagi ilmu. Yayasan LAGZIS berharap 

kedepannya Telkomsel dapat melatih teknisi telepon seluler muda di 

Semarang. Sesuai dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat membentuk citra positif di 

depan masyarakat. 
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Selain itu bantuan yang diberikan Telkomsel kepada Kota 

Semarang pada acara baksos berupa penyuluhan kesehatan gratis dan 

distribusi obat gratis. Acara tersebut diadakan di Perusahaan 

Telekomunikasi Kampoeng di Jatisari dan Ngaliyan. Kegiatan kredit usaha 

mandiri, pembinaan atau pelatihan pemuda setempat, konsultasi dan 

pengelolaan sampah. Citra Telkomsel yang terbentuk positif, karena 

kegiatan bakti sosial semacam ini justru membantu masyarakat yang kurang 

beruntung. 

4.1.9 Aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) PKBL PT Telkomsel 

Kota Semarang 

Kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi memiliki tujuan yang 

ingin dicapai. Kegiatan corporate social responsibilty (CSR) PT Telkomsel Kota 

Semarang juga bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan di Kota Semarang.  

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT Telkomsel Corporate Communication 

Semarang City biasanya tidak dibedakan dengan kegiatan kehumasan (PR). 

Meskipun memiliki bentuk kegiatan yang berbeda, kegiatan PR biasanya dimasukkan 

dalam proses manajemen Humas, seperti yang ditunjukkan di bawah ini: 

4.1.9.1 Defining the Problem (Mendefinisikan Masalah) 

Tahapan ini meliputi kegiatan mengumpulkan fakta, pendapat, sikap dan 

perilaku semua pihak yang terkait dengan kebijakan perusahaan. Humas dirancang 

untuk memeriksa masalah atau fakta yang terkait dengan organisasi / perusahaan / 

agen. Pada dasarnya ini adalah fungsi dari organisasi / perusahaan / agen intelijen. 
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Fitur ini memberikan dasar untuk semua langkah proses pemecahan masalah dengan 

menentukan "Apa yang sedang terjadi?" 

Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT Telkomsel di Kota Semarang 

dilaksanakan pada saat komunikasi perusahaan (selanjutnya disebut Corcomm) 

bertujuan untuk mengkaji permasalahan atau fakta terkait tanggung jawab sosial di 

masyarakat. Fakta-fakta yang ditemukan akan memudahkan Corcomm dalam 

menyusun rencana CSR yang akan diimplementasikan untuk masyarakat luas. 

4.1.9.2 Planning and Programming (Perencanaan dan Pemrograman) 

Pada tahap ini, Corcomm akan mengambil keputusan tentang penetapan visi 

dan misi serta tujuan, pertimbangan kebijakan, penetapan tujuan, penetapan rencana 

publik, sasaran strategis, struktur organisasi, penyediaan sumber daya manusia dan 

bidang perencanaan, serta penentuan sumber pendanaan untuk rencana CSR. bawa. 

Berdasarkan fakta yang ditemukan pada tahap pertama, diperoleh bahan untuk 

menyusun rencana kegiatan CSR. Berdasarkan fakta dan masalah yang dihadapi pada 

tahap penemuan fakta, buatlah rencana kerja. Rencana kerja tidak didasarkan pada 

keinginan yang dipaksakan dan tidak rasional. Rencana yang baik mengacu pada 

rencana yang masuk akal, fleksibel (fleksibel) dan berkelanjutan. 

Corcomm PT Telkomsel Kota Semarang menggunakan proses perencanaan 

acara profesional. Langkah-langkah persiapan kegiatan perencanaan CSR di 

Telkomsel dilakukan oleh bagian CSR di bawah Departemen Komunikasi dan 

Sekretaris Perusahaan PT Telkomsel. Departemen CSR dan departemen Corcomm 

merupakan bagian yang independen, namun Humas tetap dapat membantu 
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departemen CSR mengkomunikasikan kegiatan CSR kepada publik internal dan 

eksternal perusahaan. 

Peneliti mengambil kegiatan pengembangan Kampoeng Telkomsel Mijen 

sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa ada rencana kegiatan CSR bukan dari 

pusat, melainkan dari gagasan rencana CSR GraPARI Telkomsel Semarang. Dalam 

rangka menciptakan lingkungan yang asri dan rapi, Telkomsel membantu Desa 

Tambangan mengembangkan komunitas tempat tinggal warga di daerah tersebut. 

Namun secara umum hampir seluruh kegiatan CSR Telkomsel di Kota Semarang 

bersumber dari CSR plan yang dikembangkan dan disusun oleh bagian CSR pusat. 

4.1.9.3 Taking Action and Communicating (Mengambil Tindakan dan 

Berkomunikasi) 

Tahap ketiga merupakan kegiatan yang dapat mengarah pada pelaksanaan 

rencana tanggung jawab sosial dan komunikasi sistematis dengan publik yang dapat 

membentuk opini publik yang baik. Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan 

rencana aksi dan komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari rencana 

tersebut. 

Tujuan komunikasi dengan pemangku kepentingan tentang rencana CSR adalah 

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan 

yang terlibat dalam pelaksanaan rencana CSR. Melalui pengembangan kegiatan 

komunikasi akan terbuka untuk berinteraksi dan memberikan kesempatan kepada 

stakeholders untuk mengkritisi, memberikan saran, menyampaikan gagasan dan 

harapan atau bentuk partisipasi dan respon lainnya untuk meningkatkan efektivitas 
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dan kreativitas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini 

Humas Telkomsel bertanggung jawab atas segala bentuk kegiatan CSR yang 

dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat, stakeholders dan 

pemegang saham. 

Dampak dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan akan berdampak pada 

pembentukan citra perusahaan itu sendiri. Kegiatan CSR Telkomsel dapat 

meningkatkan citra perusahaan karena menunjukkan bahwa Telkomsel tidak hanya 

berorientasi pada bisnis dan profit, tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab 

sosial seluruh masyarakat. Di mata masyarakat luas, kegiatan CSR yang dilakukan 

akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui kegiatan program 

pertukaran tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat tidak hanya dapat 

mengetahui, tetapi perusahaan lain juga dapat memahami dan memahami niat mereka 

untuk melakukan kegiatan yang sama. 

4.1.9.4 Evaluating the Program (Mengevaluasi Program) 

Pada tahap akhir, kegiatan komunikasi kehumasan difokuskan pada upaya 

evaluasi penyusunan, pelaksanaan dan hasil dari rencana CSR yang telah dilakukan. 

Penyesuaian akan dilakukan pada saat program dilaksanakan, berdasarkan penilaian 

umpan balik atas keberhasilan program. Pada tahap ini mengukur dan mengevaluasi 

apakah hasil pekerjaan memenuhi rencana yang telah ditetapkan, apakah semua 

pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang diberikan, apakah 

sulit untuk menyelesaikan rencana CSR, dan apakah kegiatan tersebut efektif. dari. 
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Evaluasi kegiatan CSR yang dilakukan Telkomsel dilakukan oleh bagian CSR 

kantor pusat sendiri. Kemudian, laporan lengkap akan diberikan untuk pihak internal, 

dan tentunya untuk pihak eksternal. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh CSR 

PT Telkomsel, evaluasi atau evaluasi pekerjaan yang dilakukan biasanya dilakukan 

secara berkala untuk kegiatan tertentu. Layaknya publikasi media internal perusahaan 

Telkomsel, evaluasi bulanan pun dilakukan. Dalam penilaian ini, koreksi yang 

diperlukan akan dilakukan kepada manajer (dalam hal ini, departemen CSR) dan 

mengadakan kegiatan CSR di masa mendatang. 

Fase evaluasi sebenarnya bukan fase terakhir dari pelaksanaan kegiatan Humas, 

melainkan lebih sebagai kontrol atau barometer dari penyelesaian pekerjaan. 

Keseluruhan proses kerja akan terus berjalan, dan secara bertahap dijalankan dari 

keempat tahapan kegiatan atau proses kerja tersebut hingga tujuan yang telah 

ditetapkan oleh Humas tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


