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1.VERBATIM WAWANCARA  

 

Nama     : Damar Susanto 

Umur     : 40 tahun 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Pekerjaan  : Manager Corporate Communication and Secretary PT 

Telkomsel Kota Semarang 

Agama    : Islam 

Hari/tanggal wawancara  : Senin, 6 Januari 2020  

Waktu      : 10.00 – 12.00 WIB  

Tempat     : PT Telkomsel Kota Semarang  

 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Bagaimana aktivitas Corporate 

Social Responsibility PT 

Telkomsel Kota Semarang?  

Sebenarnya program CSR 

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 Telkomsel sendiri 

tidak dilakukan secara 

insidental melainkan sudah 

terprogram dengan baik dan 

tidak bersifat sementara, 

A1 Program CSR PT Telkomsel 

Kota Semarang sama 

dengan CSR Telkomsel 

pusat, akan tetapi di Kota 

Semarang terfokus pada 

PKBL  
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melainkan dilaksanakan 

secara berkelanjutan.  

Bagaimana langkah penyusunan 

program CSR PKBL 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 

Corporate Communication 

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 

A2 Sasaran dalam 

mengkomunikasikan dan 

melaksanakan program CSR 

Telkomsel Kota Semarang 

terdiri dari: Pelanggan 

Telkomsel, Masyarakat 

secara luas, Media 

(wartawan atau jurnalis), 

internal PT Telkomsel 

(karyawan/shareholder), 

LSM, akademisi dan 

pemerintah.  
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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. 

Siapa saja yang berperan 

menyusun program CSR PKBL 

PT Telkomsel Kota Semarang?  

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 

A3 Program-program CSR 

Telkomsel itu dibuat 

tergantung dari adanya 

masukan-masukan atau ide-

ide dari divisi-divisi lain dan 

tidak menutup kemungkinan 

divisi CSR sendiri yang 

menyusun program tersebut.  
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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 dibuat 

kemasannya seperti apa. 

Bagaimana evaluasi program 

CSR PKBL PT Telkomsel Kota 

Semarang?  

Evaluasi itu lebih banyak 

dilakukan oleh tim 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Telkomsel sendiri tentang 

efektivitas kegiatan yang 

sudah dilakukan dan ada 

juga masuka-masukan dari 

orang-orang lapangan, 

misalnya pihak dari Branch 

graPARI. Contohnya, 

Telkomsel pernah 

mengadakan “Training IT” 

tentang Matematika kepada 

100 guru Matematika yang 

diadakan oleh divisi CSR 

langsung dari kantor pusat. 

Acaranya dilaksanakan di 

beberapa tempat di 

Indonesia, salah satunya di 

Kota Semarang. 

Evaluasinya adalah 

masukan dari pihak Branch 

dan juga divisi Corcomm 

mengenai kegiatan tersebut. 

Apakah target guru-guru 

yang dicari sudat dapat 

semua, bagaimana 

A4 Model evaluasi yang 

dilakukan mencakup 

evaluasi internal dalam hal 

ini pemberian laporan hasil 

kegiatan CSR ke kantor 

pusat. Tentunya masukan 

dan kritikan membangun 

sangat dibutuhkan oleh 

divisi CSR dan Corcomm 

sebagai dasar perencanaan 

program-program aktivitas 

CSR ke depannya 
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pelaksanaannya, apakah 

mereka cukup menikmati 

kegiatan itu dan 

mendapatkan manfaat, 

apakah ada masukan-

masukan lain dan kritikan 

yang harus diperbaiki dari 

kegiatan training tersebut 

dan lain-lain. Nanti divisi 

CSR dan divisi Corcomm 

akan membuat laporan 

(report) kepada pihak 

shareholder (internal) 

perusahaan. Termasuk 

usulan dan saran yang 

diberikan oleh guru-guru, 

apa yang mereka harapkan 

harapkan tentang kegiatan 

CSR selanjutnya dan akan 

langsung diberikan laporan 

ke kantor pusat.  

Apakah penerapan prinsip 

Aktivitas Corporate Social 

Responsibility (CSR) sudah 

maksimal di PT Telkomsel Kota 

Semarang?  

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 

A5 PT Telkomsel sudah 

menerapkan prinsip-prinsip 

aktivitas CSR, walaupun 

belum sepenuhnya, tetapi 

pihak Telkomsel telah 

berusaha melakukan segala 

sesuatu yang terbaik bagi 

masyarakat Indonesia 
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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. 

 

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 



 

75 
 

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. 

Apakah program CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang 

berpengaruh terhadap citra 

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 

A6 Aktivitas Corporate Social 

Responsibility itu dapat 

meningkatkan citra positif 

perusahaan. Selain itu, 

reputasi perusahaan pun 

akan semakin baik di mata 

publik secara luas 



 

76 
 

arah tersebut. 

Faktor apa saja yang dapat 

mendukung program CSR 

PKBL PT Telkomsel Kota 

Semarang?  

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 mengenai 

pendidikan dan itu akan 

menjadi prioritas utama bagi 

Telkomsel untuk diikutkan 

dalam kegiatan CSR. 

A7 Yang menjadi faktor 

pendukung dalam 

pelaksanaan aktivitas CSR 

Telkomsel adalah untuk 

khalayak itu sendiri. Faktor 

pendukung ini dimaksudkan 

dalam hal kerja sama 

dengan Telkomsel untuk 

melakukan aktivitas CSR. 

Oleh karena itu, jika tahun 

2020 meupakan tahun 

pendidikan bagi Telkomsel, 

maka proposal kegiatan 

CSR mengenai pendidikan 

yang dimasukkan oleh 

khalayak ke Telkomsel akan 

menjadi prioritas utama dan 

bahkan bisa diterima untuk 

diajak bekerja sama 

 

Nama     : Wahyu Sejati  

Umur     : 42 tahun 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Pekerjaan   : Communication and Legal Section Head 

Agama    : Islam 

Hari/tanggal wawancara  : Senin, 6 Januari 2020  

Waktu      : 10.00 – 12.00 WIB  

Tempat     : PT Telkomsel Kota Semarang 

 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Bagaimana pelaksanaan Setelah program CSR yang B1 Pelaksanaan atau ketika 



 

77 
 

sosialisasi atau komunikasi 

program CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang?  

disusun itu jadi, 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 PKPU 

(Lembaga Kemanusiaan 

Nasional) 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 supaya Corcomm 

bisa mengkomunikasikan 

adanya kegiatan CSR ini 

kepada publik secara luas 

proses kegiatan CSR 

dilaksanakan, maka yang 

bertanggung jawab secara 

penuh adalah pihak 

Corporate Communication 

Telkomsel Kota Semarang. 

Namun, perlaksanaannya 

pun harus berlandaskan 

rencana yang telah 

ditetapkan oleh divisi CSR 

dan disepakati bersama 

sebelumnya 

Apa yang menjadi faktor 

penghambat aktivitas CSR 

PKBL PT Telkomsel Kota 

Semarang?  

Kebalikan dari faktor 

pendukung tadi. Mungkin 

bukan faktor penghambat, 

tetapi kadang-kadang publik 

itu melihat sebuah 

perusahaan besar layaknya 

B2 Adanya faktor penghambat 

tidak berarti menjadi 

penghalang bagi CSR 

Telkomsel untuk mencapai 

tujuan. Sehingga upaya dari 

mencari solusi yang 
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perusahaan pada umumnya 

dituntut untuk mempunyai 

tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat. 

Khalayak atau masyarakat 

dapat memasukkan proposal 

ke perusahaan untuk 

mendapatkan bantuan. 

Tahun ini merupakakan 

tahun pendidikan bagi 

Telkomsel sehingga 

proposal kegiatan CSR yang 

tidak mengandung unsur 

pendidikan, mungkin akan 

diletakkan di prioritas 

berikutnya. Hal inilah yang 

bisa menjadi faktor 

penghambat bagi khalayak 

yang ingin diberi bantuan. 

kongkret, efektif dan efisien 

senantiasa dilakukan 

 

Nama     : Ibrahim 

Umur     : 54 tahun 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Pekerjaan    : Pegawai Yayasan LAGZIS 

Agama    : Islam 

Hari/tanggal wawancara  : Rabu, 8 Januari 2020 

Waktu      : 13.00-15.00 WIB  

Tempat     : Mijen Semarang 

 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Apakah ada hal positif dengan 

aktivitas CSR PKBL PT 

Bantuan yang pernah 

diberikan oleh Telkomsel 

Kota Semarang adalah 

C1 Aktivitas CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang 

mempunyai nilai positif 
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Telkomsel Kota Semarang?  Penyuluhan Kesehatan 

mengenai Kanker Serviks 

dan Kanker Payudara 

kepada 50 ibu rumah tangga 

di Kec. Mijen, kemudian 

ada pembagian paket yang 

berhubungan dengan 

penyuluhan tersebut. 

Kegiatan ini sangat 

bermanfaat karena adanya 

pembagian pengetahuan 

untuk masyarakat. Kami 

dari Yayasan LAGZIS 

mengharapkan untuk ke 

depannya agar Telkomsel 

melakukan pelatihan teknisi 

telepon seluler kepada 

remaja se-Kota Semarang 

yang merupakan program 

pemberdayaan masyarakat. 

Dari aktivitas CSR yang 

dilakukan Telkomsel Kota 

Semarang ini dapat 

membentuk citra yang 

positif di hadapan publik 

terhadap yayasan.  

 

Nama     : Erman.S 

Umur     : 45 tahun 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Pekerjaan  : Staf  Kepemerintahan Kelurahan Tambangan Kec. 

Mijen 

Agama    : Islam 

Hari/tanggal wawancara  : Kamis, 9 Januari 2020 

Waktu      : 10.00-11.00 WIB  

Tempat     : Kantor Kecamatan Mijen Semarang 
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Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Apakah ada hal positif dengan 

aktivitas CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang?  

Bantuan dari Telkomsel 

Kota Semarang bekerja 

sama dengan PKPU 

(Lembaga Kemanusiaan 

Nasional) dalam kegiatan 

Baksos kemarin adalah 

penyuluhan kesehatan gratis 

dan pembagian obat-obatan 

secara gratis. Kegiatan ini 

dilaksanakan di Kampoeng 

Telkomsel di Jatisari dan 

Ngaliyan. Kegiatan ini 

sangat bermanfaat dan kalau 

bisa Telkomsel dan PKPU 

mengadakannnya tiga bulan 

sekali. Masyarakat Jatisari 

dan Ngaliyan mengharapkan 

adanya kegiatan Kredit 

Usaha Mandiri, bimbingan 

atau training kepada remaja 

setempat, penyuluhan dan 

pengolahan limbah untuk ke 

depannya. Citra Telkomsel 

yang terbentuk sangat bagus 

atau positif karena kegiatan 

Baksos ini merupakan 

kegiatan yang sangat 

membantu masyarakat yang 

kurang mampu 

D1 Aktivitas CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang 

mempunyai nilai positif 

terhadap warga di 

Kecamatan Mijen.  

Nama     : Syahrir  

Umur     : 60 tahun 

Jenis kelamin    : Laki-laki 

Pekerjaan  : Ketua RT RT 004/RW 004 Tambangan Mijen  

Agama    : Islam 
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Hari/tanggal wawancara  : Kamis, 9 Januari 2020 

Waktu      : 11.00-12.00 WIB  

Tempat   : Rumah Ketua RT RT 004/RW 004 Tambangan Mijen 

 

Pertanyaan Jawaban Kode Analisa 

Apakah ada hal positif dengan 

aktivitas CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang?  

Bantuan yang pernah 

diberikan oleh Telkomsel 

adalah pembangunan 

gapura, mengecat dinding-

dinding dan pagar-pagar 

rumah warga dan 

penyuluhan kesehatan 

gratis. Menurut saya, 

kegiatan ini sangat 

bermanfaat dan saya sangat 

mendukung dan otomatis 

juga masyarakat di sekitar 

Mijen juga sangat 

mendukung. Alangkah 

baiknya membuat daerah 

Mijen ini indah. Selaku 

ketua RT, saya selalu siap 

membantu untuk mendata 

demi keperluan Telkomsel 

untuk di daerah ini. Saya 

sangat mendukung program 

CSR dari Telkomsel Kota 

Semarang ini. Harapan saya 

ke depannya agar lorong di 

daerah ini bisa diperindah 

lagi, memberikan pelayanan 

publik secara gratis, 

penghijauan daerah, 

pengairan yang baik dan 

penyuluhan dan 

pengembangan motivasi 

untuk masyarakat di sekitar 

E1 Aktivitas CSR PKBL PT 

Telkomsel Kota Semarang 

mempunyai nilai positif 

terhadap warga Tambangan 

Mijen.  
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Mijen. Saya melihat citra 

yang terbentuk sangat 

positif, Telkomsel ini sangat 

bagus. Telkomsel sudah 

membuktikan kepada 

masyarakat tentang 

kebaikannya. 
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Lampiran 2. Dokumentasi Pelaksanaan Program PKBL PT Telkomsel Kota 

Semarang  

1. Program CSR Telkomsel Kota Semarang bantuan modal usaha bagi 

UMKM di Mijen  

 

2. Program CSR Telkomsel Kota Semarang bantuan modal usaha bagi 

UMKM di Mijen  
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3. Program CSR Telkomsel Kota Semarang bantuan bidang pendidikan 

sekolah di Mijen  

 

 

 

 

4. Program CSR Telkomsel Kota Semarang bantuan alat kebersihan 

lingkungan di Mijen  
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5. Program CSR Telkomsel Kota Semarang bantuan bidang pendidikan 
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3.Lampiran Surat Perijinan Penelitian 
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