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Io9BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu 

berada. CSR bertujuan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat sekitar, 

menjaga lingkungan, memberikan beasiswa tidak mampu, membangun atau 

memelihara fasilitas disekitar yang bersifat sosial dan berguna bagi masyarakat 

banyak. CSR pada umumnya dapat dipahami sebagai upaya perusahaan untuk 

dapat menyeimbangkan dan menselaraskan antara kebutuhan ekonomi, 

lingkungan, sosial dan pada saaat yang bersamaan dapat memenuhi keinginan 

stakeholder. 

Perusahaan diberbagai bidang mengutamakan hubungan yang baik dengan 

pihak eksternalnya. Khususnya dengan masyarakat atau komunitas sekitar 

perusahaan tersebut dengan tujuan untuk mencapai Good Relations, perusahaan 

harus mempunyai komitmen serta berkontribusi kepada masyarakat atau 

komunitas dengan melaksanakan kegiatan CSR, sebagai sebuah bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan perusahaan itu didirikan.  

Kesadaran tentang mengimplementasikan program CSR menjadi trend 

global seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk-produk 

ramah lingkungan dan memproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial 

melihat pada fenomena masyarakat Indonesia yang semakin sadar dalam berpikir 

dan menganalisis setiap apa yang mereka lihat. 



 
 

 

2 

Program CSR bukan hanya kegiatan perusahaan yang memberikan 

bantuan kepada masyarakat atau komunitas dengan begitu saja, tetapi program ini 

juga dikelola dan dikontrol oleh perusahaan. Pemberadayaan CSR perlu 

dijalankan secara profesional dan melembaga, sehingga indikasi kesuksesan 

sebuah program CSR yaitu adanya kemandirian komunitas sebelum adanya 

dibanding dengan sebelum program CSR itu ada. 

Solihin (2009:5) dalam buku Corporate social responsibility: from charity 

to sustainability menjelaskan bahwa Coorporate Social Responbility ini 

merupakan kegiatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh perusahaan, 

karena pada dasarnya suatu perusahaan haruslah memiliki komitmen tanggung 

jawab sosial dalam menjalankan bisnisnya, komitmen perusahaan inilah yang 

nantinya akan dilihat oleh masyarakat sebagai bentuk keseriusan suatu perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. 

Perusahaan bukan hanya mencari profit semata, perlu memperhatikan 

lingkungan sekitar, CSR merupakan usaha komitmen untuk bertindak secara etis, 

beroperasi perusahaan secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat sekitar. CSR diperlukan untuk melibatkan dan memperhatikan 

tanggung jawab dengan kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat sekitar 

yang bersifat aktif dan berkelanjutan. Keterlibatan perusahaan dalam mengemban 

tanggung jawab sosial bukan hanya sekedar mengejar eksistensi dan mengikuti 

trend global saja. Masyarakat atau komunitas menganggap perusahaan sudah 

memenuhi standar etika saat perusahaan itu sudah peduli pada lingkungan dan 

masalah sosial. 
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PT. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia 

yang bergerak di bidang layanan pos. Berdiri sejak tahun 1746, PT. Pos Indonesia  

terus berkembang dan memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. PT. Pos Indonesia selalu menjaga dan menjalin 

hubungan yang baik dengan masyarakat atau pun komunitas melalui kegiatan-

kegiatan CSR.  

Berdasarkan data pra penelitian yang dikutip dari Koransindo.com yang 

berjudul : 

Bank BJB dan PT Pos Raih SINDO CSR 2016:  PT. Pos Indonesia meraih 

CSR Awards 2016 dalam kategori pendidikan. SINDO CSR merupakan 

penghargaan yang diberikan KORAN SINDO kepada perusahaan yang 

memiliki kontribusi besar kepada masyarakat melalui penyaluran dana 

Corporate Social Responsibility (CSR). (http://koran-

sindo.com/page/news/20160301/6/43/Bank_BJB_dan_PT_Pos_Raih_SIN

DO_CSR_2016. Diakses pada tanggal 2 Maret pukul 16:37) 

Berdasarkan data pra penelitian diatas menunjukan bahwa kegiatan CSR 

yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia tidak hanya sebatas kegiatan donasi 

kepada masyarakat saja. Tetapi kegiatan CSR PT. Pos Indonesia juga memberikan 

perhatian lebih pada bidang pendidikan dengan kegiatan CSR miniature TPS 

terpadu disekolah. Program CSR yang bermanfaat dan dapat digunakan dengan 

baik oleh masyarakat secara tidak langsung akan berdampak positif terhadap citra 

dari perusahaan.  

Chanafi, Fauzi, dan Sunarti (2015) dalam jurnal yang berjudul 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Vol. 3 No. 1 menjelaskan 

bahwa Penerapan program CSR sangat bergantung pada cara setiap perusahaan 



 
 

 

4 

dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR merupakan program 

dari perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat sekitar.  

Implementasi program CSR tergantung pada perencanaan perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatan CSR ini tidak hanya bergantung pada kebutuhan 

sesaat namun harus dipikirkan secara matang dan adanya strategi khusus dalam 

menentukan program, hal ini bertujuan untuk keberlanjutan program tersebut, agar 

program dapat diterima oleh masyarakat.  

Berdasarkan data pra wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

menurut Rahmat Hidayat  staf divisi PKBL PT. Pos Indonesia yaitu : 

“PT. Pos Indonesia mempunyai program CSR. Program CSR PT. Pos 

Indonesia dibagi menjadi 6 bagian yang meliputi bantuan bencana alam, 

pendidikan dan pelatihan, sarana pembangunan umum, prasana 

pembangunan tempat ibadah, bina pelestarian lingkungan alam. Program 

CSR PT. Pos Indonesia dilakukan diberbagai wilayah.” (wawancara Senin, 

26 Februari 2018 pada pukul 10.11 wib) 

Berdasarkan data pra wawancara diatas, menjelaskan bahwa PT. Pos 

Indonesia  adalah salah satu perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR, dan 

sampai saat ini ada berbagai program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Pos 

Indonesia. Program CSR yang dilakukan merupakan sebagai salah satu upaya 

pendekatan PT. Pos Indonesia secara langsung dalam menjalin hubungan dengan 

masyarakat. 

Setelah program CSR itu berjalan dan efektif  di implementasikan kepada 

masyarakat atau komunitas, perusahaan akan mendapatkan timbal balik dari 

masyarakat, perusahaan akan membentuk, meningkatkan atau mempertahakan 

citra positif dari masyarakat atau stakeholder perusahaan itu.  
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 Program CSR PT. Pos Indonesia yang telah dilakukan adalah program 

bantuan  pelatihan guna menunjang penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan 

Pondok Pesantren Luhur At Tsaqafah Ciganjur Jakarta Selatan, bantuan yang akan 

diberikan tersebut berupa komputer, printer dan modem.   Ada pula kegiatan PT. 

Pos Indonesia bina pelestarian lingkungan alam seperti Pos Bergerak kegiatan 

korporasi untuk berpartisipasi dalam Hari Peduli Sampah Nasional berupa bersih-

bersih di sepanjang tiga rute di Kota Bandung yang dimulai dari Kantor Pusat Pos 

Indonesia di Jl Cilaki dan berakhir di Graha Pos Indonesia di Jl Banda No 30 

Bandung dan penanaman 10.200 pohon gamelina dan pohon jabon dihutan dalam 

kawasan Desa Babakan Cipeteuy kecamatan Cicalengkan Kab. Bandung.  

 Program bantuan bencana alam seperti Penyerahan Bantuan Sosial korban 

erupsi Gunung Agung bertempat di Posko penanggulangan bencana, Tanah Ampo 

Karangasem Bali, Kepala Regional 8 Denpasar didampingi oleh Para Deputi, 

Kepala UPT se-Bali beserta anggota IMPI Bali telah mengantar dan menyerahkan 

bantuan (CSR) kepada para pengungsi erupsi Gunung Agung. Bantuan yang 

diberikan berupa beras, air mineral, telor, susu, mie instan dll.  

Program pendidikan seperti “Anak Bertanya Pakar Menjawab‟‟ POS 

indonesia  melaksanakan free cargo literacy atau hari kirim buku gratis, 

Pelaksanaan dilakukan di Kantor Pos seluruh Indonesia untuk diteruskan ke 

alamat Pustaka Bergerak Indonesia (PBI) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 

yang terdaftar dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Kemudian program sarana 

pembangunan umum yaitu berupa Pemberian 1 (satu) unit kendaraan ambulance 

ini merespon surat dari Pihak Yayasan Bunga Kemboja perihal permohonan 
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bantuan kendaraan kereta jenazah dan atau ambulance Yayasan ini beranggotakan 

lebih kurang 180 orang para pensiunan wilayah Kantor Pusat PT Pos Indonesia 

(Persero) Bandung yang beralamat di Jl. Raya Gede Bage Selatan RT.01/02 

Kelurahan Rancabolang Kecamatan Gedebage Bandung. Dan bantuan sarana 

peribadatan yang dilaksanakan di Yayasan Pendidikan Siti Hajar Cileunyi kab. 

Bandung berupa pemberian dana untuk pembangunan fasilitas masjid yang 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali 

Artinya kegiatan CSR di PT. Pos Indonesia ini menyeluruh kesegala 

bidang, tidak hanya fokus pada satu program saja, namun ada enam program CSR 

yang selalu dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia dan program ini berkelanjutan. 

Program bantuan prasarana tempat peribadatan ini tidak hanya fokus pada satu 

agama saja, tetapi ada lima agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah  yang 

menerima bantuan dana sarana peribadatan.  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menurut 

Rahmat Hidayat  staf divisi PKBL PT. Pos Indonesia yaitu : 

“Karena untuk perusahaan ini segmentasi dalam melaksankan program 

CSR berusaha  menyeluruh, seperti yang telah disebutkan nah untuk 

bantuan sarana peribadatan dilakukan kebeberapa tempat diantaranya  

Gereja, Klenteng, Vihara, Pura dan Masjid kami berusaha untuk 

menumbuhkan kepercayaan dari lingkungan masyarakat kepada 

perusahaan-perusahaan BUMN khususnya PT. Pos Indonesia, hal ini juga 

dilakukan sesuai dengan kebijakan dari Kementrian BUMN yang di ambil 

dari 2% laba perusahaan untuk kegiatan CSR, dan anggaran dana kegiatan 

sarana peribadatan yaitu sebesar 209.600.000 juta pertahunnya” 

(wawancara Senin, 26 Februari 2018 pada pukul 10.11 wib) 

Berdasarkan data pra wawancara diatas kegiatan CSR PT. Pos 

Indonesia melingkupi semua agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Indonesia. Kegiatan bantuan sarana tempat peribadatan ini dilakukan karena 

kepedulian pihak perusahaan kepada tempat ibadah masyarakat dan juga peraturan 
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Kementrian BUMN yang mengharuskan setiap perusahaan BUMN menyisihkan 

laba 2% untuk kegiatan CSR. 

BUMN juga sudah menerapkan CSR melalui Undang-Undang No 19 

Tahun 2003 tentang BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL). Kinerja CSR yang baik tidak hanya mengakomodasi kebutuhan 

stakeholder, tetapi juga harus mengakomodasi apa yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan. Saat ini perusahaan-perusahaan memang telah 

banyak yang menerapkan program-program CSR untuk masyarakat. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menurut 

Sulaeman selaku panitia pengembangan sarana dan prasarana yaitu : 

“Iya benar, jadi ada dana yang masuk melalui bagian saran dan prasarana 

di Masjid Al-Hasan ini di antaranya dari PT. Pos Indonesia. Dana ini di 

peruntukan sebagai biaya perawatan karpet yang misalnya sudah kurang 

layak atau kotor dibesihkan atau di ganti lalu beberapa bagian toilet yang 

di renovasi agar lebih nyaman untuk para jemaah. Dana yang masuk ini 

sangat membantu untuk perawatan kesuluruhan Masjid Al-Hasan” 

(wawancara Senin, 6 Maret 2018 pada pukul 10.11 wib) 

  

Berdasarkan data pra wawancara diatas kegiatan CSR PT. Pos Indonesia 

sangat membantu pihak DKM Masjid dalam melaksanakan pengembangan dan 

pembangunan fasilitas untuk kegiatan peribadatan umat Islam. Tujuan kegiatan 

CSR disini merupakan kegiatan yang sangat membantu masyarakat, sesuai dengan 

tujuan CSR yaitu untuk memberikan bantuan fasilitas umum.   

Pemaparan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

implementasi Corporate Social Responsibility PT. Pos Indonesia  melalui bantuan 

sarana peribadatan penelitian ini berfokus pada tahapan pada pelaksanaan  

program  yang telah berjalan sejak tahun 1995. Penelitian ini dalam hal 

penerapannya, menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk 
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mengetahui secara langsung dan mendalam mengenai sesuatu hal. Hal yang 

digambarkan pada konteks penelitian diatas mendasari keinginan peneliti untuk 

menggali dan mengetahui kegiatan implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Pos Indonesia  melalui bantuan sarana peribadatan secara mendalam.  

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

penelitian diatas, oleh karena itu penelitian mengambil rumusan masalah untuk 

membatasi wilayah penelitian, yaitu “Implementasi Kegiatan Corporate Social 

Responsibilty (CSR) PT. Pos Indonesia  Pada Program Bantuan Sarana 

Peribadatan (Studi Kasus Pada Divisi PKBL PT. Pos Indonesia)”. 

1.3  Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian yang telah dipaparkan dalam 

latar belakang penelitan, maka pertanyaan meliputi : 

1. Bagaimana perencanaan program CSR PT. Pos Indonesia  melalui Bantuan 

Sarana Peribadatan? 

2. Bagaimana pengorganisasian program CSR PT. Pos Indonesia  melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan? 

3. Bagaimana pelaksanaan dari program CSR PT. Pos Indonesia  melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan? 

4. Bagaimana pengawasan program CSR PT. Pos Indonesia  melalui Bantuan 

Sarana Peribadatan? 
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1.4  Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk menghasilkan data kulitatif melalui studi 

kasus dalam meneliti impelementasi Corporate Social Responsbilty (CSR) PT. 

Pos Indonesia  melalui  Bantuan Sarana Peribadatan. Tujuan penelitian ini 

meliputi : 

1. Untuk mengetahui perencanaan program CSR PT. Pos Indonesia  melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan. 

2. Untuk mengetahui pengorganisasian program CSR PT. Pos Indonesia  

melalui Bantuan Sarana Peribadatan. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan dari program CSR PT. Pos Indonesia  

melalui Bantuan Sarana Peribadatan. 

4. Untuk mengetahui pengawasan program CSR PT. Pos Indonesia  melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan. 

1.5 Kegunaan Penilitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi, pengertian dan 

pemahaman tentang implementasi CSR dalam sebuah lembaga, memperkaya 

studi-studi tentang CSR melalui program kegiatan humas yaitu implementasi CSR 

yang bersifat kualitatif. Khususnya kajian tentang implementasi CSR di PT. Pos 

Indonesia  untuk mengetahui Planning, Organizing, Actuating, Controlling, 

Sosialisasi Warga, Pengelolaan, dan Laporan yang serta mengetahui penerapan 

studi kasus pada kawasan CSR PT. Pos Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan 

menjadi rujukan penelitian sejenis yang ingin meneliti mengenai CSR.  
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1.5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagi 

praktisi Public Relations dalam merencankan, mengorganisasikan, melaksakan 

dan mengawasi sebuah program CSR, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan  

untuk program kedepannya. 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, pendapat, dan 

umpan balik kepada PT. Pos Indonesia  dalam menerapkan program CSR yang 

telah atau sedang dilaksanakan selain ini itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan masukan dan evaluasi bagi PT. Pos Indonesia  terkait impelementasi 

CSR pada program Bantuan Sarana Peribadatan. 

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman agar penulis 

dapat menganalisis penelitian ini dengan memperhatikan kesesuaian antara teori 

dan praktek serta penerapan tentang implementasi program CSR PT. Pos 

Indonesia  di lapangan. 

1.6 Tinjaun Pustaka 

Landasan pemikiran bertujuan untuk menjelaskan teori yang relavan 

dengan masalah yang diteliti, kerangka pemikiran berisikan tentang data-data 

sekunder yang peneliti peroleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian pihak 

lain yang dapat dijadikan asumsi-asumsi yang memungkinkan terjadinya 

penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan peneliti. 
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1.6.1 Penelitian Terdahulu  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghargai 

perbedaan berbagai pendapat yang ada serta cara pandang mengenai objek-objek 

tertentu, sehingga meskipun terdapat kesamaan maupun perbedaan adalah sesuatu 

hal yang wajar dan dapat disinergikan untuk saling melengkapi. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Balqis Sonia Putri, 

Mahasiswa Humas UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Skripsi 2017). Penelitian 

ini berjudul Pengelolaan kegiatan  Coorporate Social Responbility PT. BIO 

FARMA (PERSERO) Pada Program Pelestarian Pengembangan  Kawasan 

Geopark Cileutuh. Dengan menggunakan metode Kualitatif.  

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengelolaan kegiatan CSR tersebut 

dimulai dengan melakukan social mapping untuk menghimpun data dan fakta 

dilapangan, kemudian dari data tersebut dirumuskan program-program beserta 

tujuannya didalam Renstra (Rencana Strategis) dan dibahas detail program 

tersebut didalam Renja (Rencana Kerja) dan selanjutnya dilakukan implementasi 

program yang melibatkan PAPSI (Paguyuban Alam Pakidul Sukabumi) terakhir 

dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetajui manfaat yang 

diperoleh, keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan 

dan keputusan apakah program tersebut dialnjutkan atau tidak, berdasarkan hasil 

penelitian dapat dipahami pula bahwa kegiatan CSR ini bersifat Community 

Development dan terkategorikan pada jenis CSR Socially Responsibility Business 

Practice  
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Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Triyanto, mahasiswa 

Universitas Negeri Yogyakarta (Skripsi 2013). Penelitian ini berjudul Pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR) Di Bidang Pendidikan PT. Hino Motors 

Sales Indonesia (PT. HMSI). Dengan menggunakan pendekatan Deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program CSR PT. 

HMSI di bidang pendidikan dapat dikategorikan ke dalam corporate social 

marketing dan corporate philanthropy dengan model keterlibatan langsung 

perusahaan dan bermitra dengan instansi lain. CSR PT. HMSI dalam bidang 

pendidikan masih berada pada tahap pelaksanaan program dan pada tingkat 

partisipasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi atau mendasari pelaksanaan 

CSR PT. HMSI adalah karena kesadaran perusahaan akan tanggung jawab 

terhadap kesinambungan lingkungan dan pengembangan masyarakat dan adanya 

ketaatan terhadap regulasi dari pemerintah 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agung Parlindo, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (skripsi 2017). Penelitian 

ini berjudul Pengelolan  CSR PT. Pertamina EP Asset 1 Lirik Melalui Kawasan 

CSR Terpadu Pertamina (Studi Kasus Kawasan CSR Pertamina di Legal and 

Relations PT. Pertamina EP Asset 1 Lirik)   

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan kawasan CSR 

terpadu pertamina, dibentuk dengan adanya pemetaan sosial sebagai langkah awal 

,memndapatkan data untuk selanjutnya direncakan program untuk strategi 

menggunakan analisis SWOT kemudian di implementasikan dalm 3 program 
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yaitu budidaya ikan, pembuatan kompos, dan keanekaragaman hayati, kemudian 

di evaluasi untuk memberikan updating dalam pelaksanaan program tersebut 

kedepannya.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah, Noor Efni Salam, 

Rusmadi Awza, Universitas Riau (Jurnal 2013). Penelitian ini berjudul 

Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Membangun Citra 

Perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif  

Hasil penelitiannya adalah aktivitas Corporate Social Responsibility  

(CSR) yang dilakukan PT CPI melalui kegiatan Community Development (CD) 

berupa program pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastuktur, maupun 

program  Local Business Development  (LBD) yang ditujukan kepada masyarakat  

tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan mencari citra positif di 

mata masyarakat sekitar dan dunia. Sedangkan program Community Relation (CR) 

yang memberikan bantuan dalam bentuk bantuan spontan, seremonial, dan 

kondisional bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis dengan 

warga sebagai perwujudan dari hubungan ke masyarakat.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mayang Riyantie, Universitas 

Subang (jurnal 2013). Penelitian ini berjudul Implementasi CSR Melalui Program 

“Kampoeng BNI” Oleh PT. BNI (Persero) Tbk, dengan menggunakan metode 

Kualitatif. 

 Hasil penelitian ini membuktikan Implementasi Program “Kampoeng 

BNI” dilakukan dengan dua 2 tahap. Tahap pertama dilakukan oleh SKC Melawai 

dengan cara mengidentifikasi masalah, membuat rencana dan program, Aksi dan 
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Komunikasi, dan evaluasi. Sedangkan tahap kedua dilakukan oleh Divisi CCR 

yang bersinergi dengan SKC Melawai dengan melakukan penyaluran dana, 

pembentukan program dan pengukuhan. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian  

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Relevansi 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Syifa 

Balqis 

Sonia Putri 

Skripsi 

2017 

Pengelolaan 

kegiatan  

Coorporate 

Social 

Responbility 

PT. BIO 

FARMA 

(PERSERO) 

Pada 

Program 

Pelestarian 

Pengembang

an  Kawasan 

Geopark 

Cileutuh.). 

Kualitatif Berdasarkan 

hasil 

penelitian ini 

didapatkan 

bahwa 

pengelolaan 

kegiatan CSR 

tersebut 

dimulai 

dengan 

melakukan 

social 

mapping 

untuk 

menghimpun 

data dan 

fakta 

dilapangan, 

kemudian 

dari data 

tersebut 

dirumuskan 

program-

program 

beserta 

tujuannya 

didalam 

Renstra 

(Rencana 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbansih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam studi 

kasus.  

Penelitian 

terdahulu  

membahas 

tentang Peran 

dan fungsi PR 

dalam 

Pengelolaan 

CSR 

sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

mengenai 

Implementasi 

CSR melalui 

program 

bantuan sarana 

peribadatan  
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Strategis) dan 

dibahas detail 

program 

tersebut 

didalam 

Renja 

(Rencana 

Kerja) dan 

selanjutnya 

dilakukan 

implementasi 

program yang 

melibatkan 

PAPSI 

(Paguyuban 

Alam Pakidul 

Sukabumi) 

terakhir 

dilakukan 

kegiatan 

monitoring 

dan evaluasi 

guna 

mengetajui 

manfaat yang 

diperoleh, 

keberhasilan 

program 

dalam 

mencapai 

tujuan yang 

telah 

dirumuskan 

dan 

keputusan 

apakah 

program 

tersebut 

dialnjutkan 

atau tidak, 

berdasarkan 

hasil 

penelitian 

dapat 

dipahami 

pula bahwa 
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kgiatan CSR 

ini bersifat 

Community 

Development 

dan 

terkategorika

n pada jenis 

CSR Socially 

Responsibilit

y Business 

Practice  
.  

Dwi 

Triyanto 

skripsi 

2013 

Pelaksanaan 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty (CSR) Di 

Bidang 

Pendidikan 

Pt. Hino 

Motors 

Sales 

Indonesia 

(PT. HMSI 

Kualitatif Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pelaksanaan 

program CSR 

PT. HMSI di 

bidang 

pendidikan 

dapat 

dikategorikan 

ke dalam 

corporate 

social 

marketing 

dan corporate 

philanthropy 

dengan 

model 

keterlibatan 

langsung 

perusahaan 

dan bermitra 

dengan 

instansi lain. 

CSR PT. 

HMSI dalam 

bidang 

pendidikan 

masih berada 

pada tahap 

pelaksanaan 

program dan 

pada tingkat 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbansih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam studi 

kasus. 

Penelitian 

terdahulu  

membahas 

tentang 

pelaksanaan 

CSR 

sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

mengenai 

Implementasi 

CSR melalui 

program 

bantuan sarana 

peribadatan  
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partisipasi. 

Kemudian 

faktor yang 

mempengaru

hi atau 

mendasari 

pelaksanaan 

CSR PT. 

HMSI adalah 

karena 

kesadaran 

perusahaan 

akan 

tanggung 

jawab 

terhadap 

kesinambung

an 

lingkungan 

dan 

pengembanga

n masyarakat 

dan adanya 

ketaatan 

terhadap 

regulasi dari 

pemerintah 

Agung 

Parlindo 

Skripsi 

2017 

Pengelolan  

CSR PT. 

Pertamina 

EP Asset 1 

Lirik 

Melalui 

Kawasan 

CSR 

Terpadu 

Pertamina 

(Studi 

Kasus 

Kawasan 

CSR 

Pertamina 

di Legal 

and 

Relations 

PT. 

Studi 

Kasus dan 

Teori 

Manajeme

n 

Hubungan 

Berdasarkan 

hasil 

penelitian ini 

menemukan 

bahwa bahwa 

dalam 

pengelolaan 

kawasan CSR 

terpadu 

pertamina, 

dibentuk 

dengan 

adanya 

pemetaan 

sosial sebagai 

langkah awal 

,memndapatk

an data untuk 

selanjutnya 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbansih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam studi 

kasus. 

Penelitian 

terdahulu  

membahas 

tentang 

pengeloalaan 

CVS dan teori 

yang 

digunakan 

sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

mengenai 

Implementasi 

CSR melalui 

program 

bantuan sarana 

peribadatan   
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Pertamina 

EP Asset 1 

Lirik)   

 

direncakan 

program 

untuk strategi 

menggunaka

n analisis 

SWOT 

kemudian di 

implementasi

kan dalm 3 

program 

yaitu budiday 

ikan, 

pembuatan 

kompos, dan 

keanekaraga

man hayati, 

kemudian di 

evaluasi 

untuyk 

memberiukan 

updating 

dalam 

pelaksanaan 

program 

tersebut 

kedepannya 

Nurjanah, 

Noor Efni 

Salam, 

Rusmadi 

Awza, 

(Jurnal 

2013) 

Pengelolaan 

Corporate 

Social 

Responsibili

ty (CSR) 

Dalam 

Membangu

n Citra 

Perusahaan 

Deskrptif 

Kualitatif 

Berdasarkan 

Hasil 

penelitiannya 

adalah 

aktivitas 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y  (CSR) 

yang 

dilakukan PT 

CPI melalui 

kegiatan 

Community 

Development 

(CD) berupa 

program 

pendidikan, 

kesehatan, 

pembanguna

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbansih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam studi 

kasus. 

Penelitian 

terdahulu  

membahas 

tentang 

pengelolaan 

CSR dan 

metode 

penelitian 

yaitu deskriptif 

kualitatif 

sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

mengenai 

Implementasi 

CSR melalui 

program 

bantuan sarana 

peribadatan 
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n 

infrastuktur, 

maupun 

program  

Local 

Business 

Development  

(LBD) yang 

ditujukan 

kepada 

masyarakat  

tidak 

bertujuan 

untuk 

memperoleh 

keuntungan, 

melainkan 

mencari citra 

positif di 

mata 

masyarakat 

sekitar dan 

dunia. 

Sedangkan 

program 

Community 

Relation 

(CR) yang 

memberikan 

bantuan 

dalam bentuk 

bantuan 

spontan, 

seremonial, 

dan 

kondisional 

bertujuan 

untuk 

membangun 

hubungan 

sosial yang 

harmonis 

dengan warga 

sebagai 

perwujudan 

dari 

dan metode 

penelitian 

yaitu studi 

kasus   
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hubungan ke 

masyarakat. 

Mayang 

Riyantie, 

(jurnal 

2013).. 

 . 

 

Implementa

si CSR 

Melalui 

Program 

“Kampoeng 

Bni” Oleh 

PT. Bni 

(Persero) 

Tbk, 

Kualitatif Berdasarkan 

Hasil 

penelitian ini 

membuktikan 

Implementasi 

Program 

“Kampoeng 

BNI” 

dilakukan 

dengan dua 2 

tahap. Tahap 

pertama 

dilakukan 

oleh SKC 

Melawai 

dengan cara 

mengidentifi

kasimasalah, 

membuat 

rencana dan 

program, 

Aksi dan 

Komunikasi, 

dan evaluasi. 

Sedangkan 

tahap kedua 

dilakukan 

oleh Divisi 

CCR yang 

bersinergi 

dengan SKC 

Melawai 

dengan 

melakukan 

penyaluran 

dana, 

pembentukan 

program dan 

pengukuhan 

Penelitian 

terdahulu ini 

memberi 

sumbansih 

pemikiran 

yang positif 

untuk 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

dalam studi 

kasus. 

Perbedaan 

penelitian 

terdahulu 

membahas 

tentang 

Implementasi 

Coorporate 

Social 

Responbility 

berlandaskan 

kampoeng Bni 

sedangkan 

penelitian yang 

akan 

dilaksanakan 

mengenai 

Implementasi 

Coorporate 

Social 

Responbility 

melalui 

program 

bantuan 

prasarana 

mesjid 

 

Sumber : 

Hasil Olahan Peneliti. 
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1.6.2 Landasan Pemikiran  

Pemikiran membutuhkan landasan untuk mendasari berjalannya suatu 

penelitian, termasuk penelitian kualitatif. Penelitian dimulai dengan memetakan 

bahan-bahan pendukung penelitian melalui kerangka pemikiran. Kerangka 

pemikiran merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian 

agar peneliti dapat fokus dan tidak melenceng pada permasalahan pokok. 

Penelitian ini berawal dari fenomena yang muncul dan memiliki kesan 

yang cukup kuat. Praktisi Public Relations memang identik dengan memiliki 

banyak relasi demi meningkatkan reputasi bagi lembaga atau perusahaan dan bisa 

meningkatkan citra lembaga terkait sebuah isu serta terjalinnya hubungan yang 

baik dengan masyarakat, salah satunya adalah Corporate Social Responsibility. 

Praktisi Public Relations merupakan ujung tombak sebuah lembaga atau 

perusahaan, yang akan memberikan informasi-informasi kepada masyarkat terkait 

lembaga atau perusahaan yang diwakilinya. Diperlukan kegiatan yang baik 

dengan masyarakat agar tetap terjaga eksistensi lembaga atau perusahaan tersebut 

dengan memuat berita yang positif. 

Kegiatan Corporate Social Responsibility merupakan sebuah strategi yang 

dijalankan oleh Public Relations disebuah lembaga atau perusahaan guna 

membuat hubungan baik dengan masyarakat yang saat ini sedang berkembang dan 

meningkatkan reputasi untuk mencapai tujuan bersama lembaga atau perusahaan 

ang diwakilinya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan konsep 

POAC. Studi kasus digunakan sebagai penompang permasalahan yang diangkat 
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mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pos Indonesia 

melalui program bantuan sarana peribadatan   

1) Teori Managemen POAC 

Menurut George R.Terry (Sukarna, 2011: 82-83) mengemukakan bahwa 

manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan; prencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan, yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. 

Terry menganggap manajemen sebagai proses yakni proses aktivitas yang 

masing-masingnya merupakan fungsi fundamental. Keempat sub aktivitas itu 

dikenal dengan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) 

a. Perencanaan ( Planning) 

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan  pemilihan alternaif-

alternatif, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-

program sebagai bentuk usaha untuk mrncapai tujuan yang ingin dicapai. 

Ada 4 (empat) tingkatan kemampuan dasar dalam melaksanaan kegiatan 

perencanaan; 

1. Insight, kemampuan untuk menghimpun fakta dengan jalan 

mengadakan penyelidikan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah yang direncanakan. 

2. Forsight, kemampuan untuk memproyeksikan atau menggambarkan 

jalanatau cara-cara yang akan ditempuh, memperkirakan keadaan-
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keadaan yang mungkin timbul sebagai akibat dari kegiatan yang 

dilakukan. 

3. Studi Eskploratif, kemampuan untuk melihat segala sesuatu secara 

keseluruhan, sehingga diperoleh gambaran seasecara ibtegral dari 

kondisi yang ada. 

4. Doorsight, kemampuan untuk mengetahui segala cara yang dapat 

menyamarkan pandangan, sehingga dapat memungkinkan untuk 

dapat mengambil keputusan. 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Merupakan suatu tindakan atau kegiatan menggabungkan seluruh potensi 

yang ada dari seluruh bagian dari suatu kelompok orang atau badan atau 

organisasi untuk bekerja secara bersama-sama guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan bersama, baik untuk tujuan pribadi atau tujuan 

kelompok organisasi. 

Dalam penggorganisasian dikenal dengan istilah KISS (kordinasi, 

integrasi, simplikasi, singkronisasi) dalam rangka menciptakan 

keharmonisan dalam kegiatan organisasi.  

c. Pelaksanaan atau Penerapan (Actuating) 

Merupakan implemntasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana 

seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan satu organisasi 

tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang masing-

masing untuk dapat mewujudkan tujuan. 

d. Pengawasan (Controlling) 
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Merupakan pengendalian semua kegiatan dari proses perencanaan, 

pengorganisasian dan pelaksanaan, apakah semua kegiatan memberikan 

hasil yang efektif dan efisien  serta bernilai dan berhasil guna. 

2) Implementasi 

Widodo (2012:88)  menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu proses 

yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan 

kemampuan   organisasional yang  dilakukan     oleh     pemerintah     maupun 

swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan Pelaksanaan 

kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (outputs), dampak, 

serta  manfaat yang dapat dinikmati oleh kelompok sasaran. 

 Menurut Syaukani dkk (2004) implementasi merupakan suatu rangkaian 

aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga 

kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian 

kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan 

yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber 

daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan 

prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana 

mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting 

dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang 

dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 



 
 

 

25 

dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan 

(3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk 

bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses 

implementasi tersebut. 

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi 

apayang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan 

pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk 

kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang 

berfungsi sebagai implementor misalnya kebijakan pembangunan, infrastruktur 

publik untuk membantu  masyarakat  agar  memiliki  kehidupan  yang  lebih  baik. 

Sebaliknya untuk kebijakan makro misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan 

dipedesaan, maka  usaha-usaha  implementasi  akan  melibatkan  berbagai institusi 

seperti, birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan 

implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan 

masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk 

memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yangterlibat didalam 

implementasi. 

3) Corporate Social Responsibilty (CSR) 

Salah satu dari kelima prinsip GCG adalah tentang responsibility. Prinsip 

ini kemudian melahirkan gagasan Corporate Social Responsibility (CSR). Lord 

Holme  dan Richard Watt  dalam  Hadi  (2011:46)  menjelaskan yaitu: 

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to 

behave ethnically and contribute to economic development while improving the 
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quality of life of the workforce and their families as well as the local community 

and society at large”. Yaitu CSR adalah komitmen berkelanjutan dari perusahaan 

yang berjalan secara etis dan memiliki  kontribusi terhadap  pembangunan untuk 

meningkatkan  kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka, dan juga 

komunitas lokal serta masyarakat luas. 

  Widjaja & Yeremia (2008) dalam buku yang berjudul Resiko  Hukum  dan  

Bisnis  Perusahaan Tanpa CSR, CSR  merupakan  bentuk  kerjasama antara  

perusahaan  (tidak  hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) 

yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan  perusahaan  

untuk  tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) 

perusahaan tersebut.  Pengertian  tersebut  sama dengan Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

1.7 Langkah Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah kantor PT. Pos Indonesia yang beralamat di 

Jalan Jakarta no.34 Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa barat 40272. 

Lokasi penelitian ini dipilih karena di lokasi ini data- data yang dibutuhkan dalam 

penelitian baik data primer maupun data sekunder  dapat   penulis   peroleh   guna  

menjelaskan bagaimana Impelementasi Corporate Social Responsbilty (CSR) PT. 

Pos Indonesia  melalui Bantuan Sarana Peribadatan.  
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1.7.2 Paradigma Penelitian  

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruvistik, paradigma kontruktivistik ialah paradigma yang dimana kebenaran 

suatu realitas sosial dilihat sebagi kontruksi sosial dan kebenaran suatu realitas  

sosial yang bersifat relatif. Paradigma konstruvistik ini berada dalam persepektif 

interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi 

simbolik, fenomenologis, dan hermeneutic. Paradigma konstruvistik dalam ilmu 

sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Paradigma konstruvistik 

realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada 

semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum postivitis. Konsep mengenai 

kontruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interperetative. Peter L.Berger & 

Thomas Luckman(Eriyanto 2004: 13) dalam konsep kajian komunikasi teori 

kontruksi sosial biasa disebut berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial. 

Paradigma konstruvistik yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai 

prilaku manusia secara fundamental berbeda dengan prilaku alam, karena manusia 

secara fundamental berbeda dengan prilaku alam, karena manusia bertindak 

sebagai  apa yang mengkonstrksi dalam realitas sosial, baik itu melalui pemberian 

makna maupun pemahaman prilaku menurut pemahaman Weber, menerangkan 

bahwa subtansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian 

objektif saja,  melainkan dilihat dari tindakan perorangan yang timbul dari alasan-

alasan subjektif. Weber juga melihat bahwa tiap individu akan memberikan 

pengaruh dalam masyarakatnya. 
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 Paradigma konstruvistik dipengaruhi oleh persepektif interaksi simbolis 

dan persepektif strukturan fungsional.Persefektif simbolis ini mengantakan bahwa 

manusia secara aktif dan kreatif mengembangkan respon terhadapa stimulus 

dalam dunia kognitifnya. Dalam proses sosial, individu manusia dipandang 

sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas didalam dunia sosialnya. 

Realitas itu memiliki makna manakala realitas sosial tersebut dikonstruksikan  dan 

dimaknakan secara subjektif oleh individu lain, sehingga memantapkan realitas itu 

secara subjektif. 

1.7.3 Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif, pendekatan 

kualitatif, pendekatan kualitatif yakni menggali data tentang Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.POS Indonesia. Data yang terkumpul 

dianalisis dan di interpretasikan isinya secara aplikatif sesuai dengan tujuan 

penilitian ini. 

Bogdan dan taylor ( 1975:5) medefinisikan metode penilitian kualitatif 

adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat di pahami. Menurut mereka, 

pendeketan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh), 

dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi kedalam 

variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu 

keutuhan. 

John Creswell ( 1998: 15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

sebuah penelitian yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia, penelitian 
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membangung sebuah gambaran yang kompleks dan menyeluruh, menganalisis 

kata-kata, melaporkan secara detail pandangan informasn dan melakukannya 

dalam sebuah setting  penelitian yang naturalistik.  

1.7.4 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode penelitian 

studi kasus Cresswell. Studi kasus merupakan metode pengumpulan data secara 

komprehensif yang meliputi aspek fisik dan psikologisb individu, dengan 

memperoleh pemahaman secara mendalam. 

“Studi kasus adalah suatu metode untuk memahami indivdu yang 

dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang 

dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan 

memperoleh perkembangan diri yang baik” (rahardjo 2005: 250)   

 

Penelitian studi kasus menekankan terhadap satu objek penelitian yang 

disebut sebagai „kasus‟. Pengertian penelitian studi kasus dibagi menjadi dua 

kelompok, menurut kelompok pertama studi kasus merupakan penelitian yang 

dialakukan terhadap objek atau  sesuatu yang harus diteliti secara menyeluruh, 

utruh dan mendalam, dengan kata lain kasus yang ditelliti harus dipandang 

sebagai objek penelitian pada umunya. Menurut kelompok kedua memandang 

bahwa penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang dibutuhkan 

untuk meneliti atau mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap 

„kasus‟. Meskipun tampaknya hampir sama dengan dengan kelompok yang 

pertama, kelompok ini berangkat dari adanya kebutuhan metode untuk menelioti 

secara khusus tentang objek atau „kasus‟ yang menarik perhatian untuk diteliti. 
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 Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena pada  

penelitian ini meneliti secara mendalam mengenai kegiatan corporate social 

responsibility melalui bantuan sarana peribadatan, melihat bagaimana cara 

implementasi, proses, manfaat, hambatan hingga langkah mengatasi hambatan 

yang dilakukan oleh PKBL PT. Pos Indonesia.   

1.7.5 Jenis Data 

Penilitian ini menggunakan pendekatan paradigma kontruvistik yang 

melahirkan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dengan 

begitu jenis data yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan narasumber 

atau informan. 

Jenis data yang digunakan merupakan jawaban dari pertanyaan penilitian-

penelitian yaitu: 

1) Data mengenai perencanaan program CSR PT. Pos Indonesia melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan. 

2) Data mengenai pengorganisasian program CSR PT. Pos Indonesia 

melalui Bantuan Sarana Peribadatan. 

3) Data mengenai pelaksanaan  program CSR PT. Pos Indonesia melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan. 

4) Data mengenai pengawasan program CSR PT. Pos Indonesia melalui 

Bantuan Sarana Peribadatan. 
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1.7.6 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitan ini dibagi kepada dua bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data  Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli. Data primer berupa opini subjek dan hasil observasi.  Sumber 

data primer penelitian ini diperoleh dari staff divisi PKBL PT. Pos 

Indonesia yang terlibat dalam program bantuan sarana peribadatan. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2005:62) data sekunder 

adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada penelitian, data 

sekunder penelitian ini diperoleh dari pihak kedua seperti direktur PT. Pos 

Indonesia atau dokumen kegiatan program bantuan sarana peribadatan. 

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penilitian ini adalah 

sebagai berikut 

1) Wawancara 

  Peneliti melakukan wawancara dengan divisi PKBL  PT. Pos 

Indonesia, wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung 

untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data secara mendalam. 

 Wawancara dilakukan untuk mengetahui data mengenai 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengewasan program 

bantuan sarana peribadatan yang dilaksankan oleh PT. Pos Indonesia  



 
 

 

32 

2) Observasi Pasrtisipatori Pasif  

Observasi pasif merupakan observasi yang dilakukan dengan cara 

penelitian terjun langsung kelapangan untuk mengamati bagaimana 

implementasi corporate social responsibility PT. Pos Indonesia melalui 

program bantuan sarana peribadatan, agar mendapatkan data-data ang 

dibutuhkan untuk penelitian ini, namun penelitian ini menjadi pelaku yang 

pasif artinya peneliti tidak memainkan peran apa pun apapun didalam 

kegiatan tersebut.  

1.7.8 Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif yaitu metode penelitian fokus kompleks dan luas bersifat subjektif dan 

menyeluruh.  

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data       

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatatan lapangan dan bahan-bahan 

lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasikan 

kepada orang lain. Analisisi data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain” (Sugiyono, 2011:244). 

 

Peneliti menganalisis data tersebut berdasarkan hasil observasi dan hasil 

wawancara mendalam yang dilakukan kepada Sub Bagian PKBL PT. Pos 

Indonesia yang dituangkan kedalam sebuah tulisan. Hasil wawancara mendalam 

dengan  Sub Bagian PKBL  ini tidak akan ditambah atau dikurangi, akan tetapi 

dalam penjabarannya peneliti akan menggambarkannya serta menafsirkannya 

berdasarkan hasil analisis peneliti.  
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Analisa data kualitatif dimulai dengan menganalisa berbagai data yang 

didapat peneliti dari lapangan yaitu berupa kalimat-kalimat atau pernyataan-

pernyataan serta dokumen-dokumen, salah satu yang dianjurkan  ialah mengikuti 

langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Bungin 

(2001: 145) yaitu sebagai berikut: 

1) Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 

berlangsung selama penelitian dilakukan, bermula dari awal sampai akhir 

periode penelitian. 

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, 

mengelompokan data, memfokuskan temuan data pada hal-hal penting yang 

berkaitan dengan implementasi  CSR dalam Program bantuan sarana 

peribadatan, kemudian membuat rangkuman atau catatan memo sebagai 

dasar penyajian informasi data dan analisis selanjutnya.  

Analisis secara menyeluruh terhadap hasil wawancara, kemudian 

peneliti melakukan penyusunan data dan menafsirkannya dengan 

menggunakan logika ilmiah, menghubungan antara teori dan fakta yang 

terjadi serta memasukan kutipan-kutipan langsung dari  para narasumber.  

2) Penyajian Data  

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk 

mengambil simpulan dan pengambilan data berupa tabel dan bagan. 



 
 

 

34 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan mengambil simpulan 

dan saran yang tepat, oleh karena itu sajian datanya harus tertata secara baik. 

Penyajian data dilakukan pada tahap ini oleh peneliti yaitu dengan 

menyusun sekumpulan informasi yang telah melalui tahapan reduksi tentang 

Implentasi Corporate Social Responsibility  dalam Program Bantuan Sarana 

Peribadatan suatu pernyataan yang memungkinkan penarikan simpulan dan 

pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan oleh peneliti dalam bentuk 

teks naratif, yang diklasifikasikan menurut isu dan kebutuhan analisis, pada 

langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.  

3) Kesimpulan dan Saran 

Menarik kesimpulan dan saran, tahap ini mengambil satu intisari yang 

diperoleh selama penelitian ini dilakukan. Dengan penarikan kesimpulan 

diharapkan seluruh penelitian dapat ditercakup secara menyeluruh pada 

bagian ini agar mudah dimengerti dan dipahami.  

1.8 Jadwal penelitian  

Penelitian Kegiatan CSR di PT. Pos Indonesia pada Implementasi CSR 

melalui Program Bantuan Sarana Peribadatan ini  diawali  dengan  melakukan  

penghimpunan  data  terkait dengan objek penelitian tersebut, membuat proposal 

dan melakukan konsultasi juga bimbingan dengan dosen pembimbing, yang telah 

dilakukan sejak bulan Februari hingga Maret 2018, proses selanjutnya adalah 

melaksanakan seminar usulan penelitian, melakukan penyusunana skripsi dan 
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melaksanakan sidang skripsi, yang waktunya telah diproyeksikan didalam tabel 

berikut ini:  

 

No Daftar 

Kegiatan 

Februari 

2018 

Maret  

2018 

April  

2018 

Mei  

2018 

Juni  

2018 

Juli  

 2018 

Agust

us  

2018 

1 Tahapan Pertama : Observasi lapangan dan Pengumpulan Data   

 Pengumpulan 

Data Proposal 

Penelitia 

       

 Penyusunan 

Proposal 

Penelitian 

       

 Bimbingan 

Proposal 

Penelitian 

       

 Revisi Proposal 

Penelitian 

       

2 Tahap Kedua : Usulan Penelitan   

 Sidang Usula 

 

n Penelitian 

       

 Revisi Usulan 

Penelitian 

       

3 Tahap Ketiga : Penyusunan Skripsi   

 Pelaksanaan 

Penelitian 

       

 Analisis dan 

Pengolahan 

Data 

       

 Penulisan        
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Tabel 1.2 

Rencana Jadwal Penelitian 

 

 

Laporan 

 Bimbingan 

Skripsi 

       

4 Tahap Keempat : Sidang Skripsi   

 Bimbingan 

Akhir Skripsi 

       

 Sidang Skripsi        

 Revisi Skripsi        


