
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Organisasi merupakan suatu kumpulan individual yang memiliki sistem atau 

aturan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki struktur bidang 

yang memungkinkan semua individu memiliki perbedaan posisi yang jelas, dan 

memiliki tanggung jawab terhadap bidang pekerjaaanya. Burhan Bungin (2013: 278) 

menyatakan bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan komunikasi 

antarmanusia yang terjadi dalam konteks organisasi di mana terjadi jaringan-jaringan 

pesan satu sama lain yang saling bergantung satu sama lain. 

Landasan dari citra berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang diberikan oleh 

individu masyarakat dan merupakan pandangan atau persepsi. Frank Jefkins (1998) 

mengartikan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi yang tepat mengenai 

berbagai kebijakan, personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan. 

Public Relations dalam praktiknya mempunyai program-program yang memunculkan 

citra bahwa suatu perusahaan atau organisasi peduli pada lingkungan, yang sering 

disebut Corporate Social Responsiblity. 

Corporate Social Responsibility (selanjutnya ditulis CSR) atau Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan tindakan sosial perusahaan sebagai 

rasa tanggung jawabnya terhadap keadaan sekitarnya dan juga lingkungan. Edi 

Suharto (2009: 116) menyatakan bahwa CSR membawa manfaat bagi perusahaan,  

dirangkum dalam 4D yaitu, diterima masyarakat; didukung pemerintah; diminati 
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konsumen; dan ditemani LSM. Seorang Public Relations yang baik pasti 

menjalankan CSR yang baik, CSR bukan hanya menjalankan kewajiban tapi juga 

investasi jangka panjang bagi perusahaan dengan adanya manfaat-manfaat CSR 

tersebut.  

 CSR dianggap penting juga bagi pemerintah, CSR seperti simbiosis 

mutualisme yang dimana pemerintah, perusahaan dan masyarakat sama-sama 

mendapatkan manfaat dari CSR. Hal ini pula diatur dalam Undang-Undang Perseoran 

Terbatas (UU PT) No. 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.  

Tidak hanya mengatur CSR dalam Undang-Undang, Pemerintah juga memberikan 

fasilitas perdaerahnya untuk membantu penyelenggaraan CSR, dengan dibuat Forum 

CSR atau Forum TJSL. Forum TJSL Kota Bandung terbentuk sejak tahun 2011 dan 

merupakan wadah komunikasi antara unsur Pemerintah, Perusahaan, dan Akademisi 

dalam membantu Wali Kota Bandung dalam mengkoordinasikan perencanaan dan 

pelaksanaan program TJSL secara sinergis, independen dan akuntabel. Forum TJSL 

diharapkan dapat menjadi mitra Kota Bandung dalam mendorong akselerasi 

pembangunan kota yang masih memiliki keterbatasan anggaran sekaligus 

mengoptimalkan kolaborasi antar stakeholder pembangunan melalui program 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 

Tujuan dibuatnya Forum TJSL, yaitu mengkoordinasikan perencanaan dan 

pelaksanaan dalam rangka penyelenggaraan CSR, menginventarisasi program CSR 

antara korporasi dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, 
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menginformasikan program pembangunan yang dimiliki kepada masyarakat, 

melakukan kerjasama antar institusi untuk melaksanakan kegiatan CSR pelaku usaha, 

menghimpun para pelaku usaha, unsur pemerintah, akademisi, Lembaga Swadaya 

Masyarakat atau tokoh masyarakat yang ingin mengimplementasikannya dengan 

bantuan dari Forum, memberi masukan kepada pelaku usaha manakala mereka ingin 

melaksanakan sendiri kegiatan CSR-nya agar efektif dan efisien. 

Potensi CSR di Indonesia dan di Kota Bandung khususnya sangat besar, 

seperti dilansir dalam Merdeka.com: 

“Kota Bandung telah menerima dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL) perusahaan swasta sebesar Rp. 32 miliar pada tahun 2016. Dana Rp. 

32 miliar tersebut diwujudkan kedalam 180 kegiatan dalam berbagai program, 

baik pembangunan fisik maupun nonfisik melalui Forum TJSL Bandiung. 

Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Wali Kota saaat itu mengatakan bahwa 

di Indonesia terdapat potensi TJSL sebesar Rp 20 triliun pertahun” 

 

Program TJSL diselaraskan dengan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan 

Daerah, yang mencakup pada bidang pendidikan, kesehatan, kemakmuran, 

lingkungan hidup, seni budaya, olahraga dan agama. Forum TJSL atau Forum CSR 

sudah tersebar dibeberapa daerah di Indonesia terbagi kedalam 4 regional, yakni 

regional I Sumatra, regional II Kalimantan, regional II Sulawesi, Maluku dan Papua, 

dan regional IV Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Forum TJSL atau CSR diawasi oleh 

Kementerian Sosial Republik Indonesia.  

Ribuan potensi program CSR belum terjamah di Kota Bandung, Forum TJSL 

Kota Bandung hanya diikuti sekurang-kurangnya 100 perusahaan dari 4000 

perusahaan dikota Bandung. Fakta ini dikemukakan oleh PikiranRakyat.com 
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“Perusahaan di Kota Bandung masih banyak yang belum memahami, yang 

ikut TJSL rata-rata 125 perusahaan. Sementara total semua ada 4 ribu kurang 

lebih, berarti hanya 3%. Nah, pengurus sekarang ini saya targetkan mudah-

mudahan bisa 5%,” kata Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL) Binsar Parasian Naipospos, di Bandung, Selasa, 24 Juli 

2018”  

 

Pengurus dari Forum TJSL masa bakti 2018-2022 menargetkan kenaikan 2% 

perusahaan yang bergabung dalam Forum TJSL. Pengembangan ini sejalan dengan 

tujuan dari forum yang ingin mewadahi, menyalurkan dan juga mengevaluasi dana.  

Pemerintah dengan menjalankan konsep Forum TJSL juga melaksanakan 

Good Corporate Governance (GCG). Rosady Ruslan (2012: 57) mengatakan bahwa 

good corporate governance prinsip yang dilakukan oleh public relations untuk 

instansi pemerintah, 4 prinsip tersebut yaitu accountability, pertanggungjawaban akan 

kebijakan yang ada; predictability, kemampuan untuk memprediksi prospek usaha 

mendatang secara tepat dan efektif terkait dengan kebijakan; transparency, 

keterbukaan saluran informasi yang dipercaya; dan participation, keikutsertaan 

stakeholder atau mitra dalam memperoleh informasi dan data. 

Program CSR di Indonesia berjalan sesuai dengan hasil dari pertemuan 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi yang diselenggarakan oleh Perserikatan 

Bangsa Bangsa (PBB) di Rio de Jeneiro, Brasil tahun 1992. Pertemuan ini digagas 

untuk menyatukan pandangan tentang lingkungan hidup dan pembangunan. 

Pentingnya CSR terkait dengan peran strategis dari korporasi dalam pembangunan 

yang berkelanjutan (Sustainable Development).  
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Pertahun 2018, forum TJSL sudah melakukan 11 kegiatan CSR yang 

diwujudkan dalam 5 bidang yaitu 1 program pada bidang olahraga, 3 program pada 

bidang seni dan budaya, 5 program pada bidang lingkungan hidup, 1 program pada 

bidang pendidikan dan 1 program pada bidang kemakmuran dengan total dana Rp. 

250.486.000.000. Rekapitulasi dari pendanaan program CSR dari Forum TJSL Kota 

Bandung terlampir dalam website resmi Forum TJSL,  https://tjsl.bandung.go.id/. 

  Perusahaan seharusnya melakukan usaha-usaha untuk menyeimbangkan peran 

ekonominya dengan mempertimbangkan dampak dari aktifitas perusahan baik 

terhadap manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Ada lima elemen yang membuat 

CSR menjadi penting untuk pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya (1) 

ketersediaan dana; (2) misi lingkungan; (3) tanggung jawab sosial; (4) 

terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporasi dan pemerintah); (5) 

mempunyai nilai keuntungan/ manfaat.  

Perusaahaan-perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan konsisten 

dan baik diberi apresiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Apresiasi 

pemerintah yang diberi nama “Padmamitra Awards” ini diharapkan menumbuhkan 

rasa tanggung jawab perusahaan akan lingkungan dan masyarakat sekitar, 

mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahrteraan sosial seperti, 

pemberdayaan masyarakat, peningkatan bagi penyandang masalah kesejahteraan 

sosial (PMKS), bantuan modal, menumbuhkan motivasi keteladanan dikalangan 

dunia usaha dan menjadi ajang sosialisais serta promosi dalam pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial. 

https://tjsl.bandung.go.id/
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1.2.  Fokus Penelitian 

Dari konteks penelitian tersebut dapat disimpulkan fokus penelitian ini adalah 

Peran “Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)” sebagai 

Penggerak Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

1.2.1 Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana peran Forum TJSL dalam koordinasi untuk menyelaraskan 

kegiatan CSR Kota Bandung? 

2. Bagaimana peran Forum TJSL dalam memberikan fasilitas untuk 

mempermudah kegiatan CSR Kota Bandung? 

3. Bagaimana peran Forum TJSL dalam memonitori pelaksanaan CSR Kota 

Bandung dalam upaya mengetahui dan mengamati kegiatan CSR yang 

efektif? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian  
 

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui peran Forum TJSL dalam koordinasi untuk 

menyelaraskan kegiatan CSR Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui peran Forum TJSL dalam memberikan fasilitas untuk 

mempermudah kegiatan CSR Kota Bandung. 
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3. Untuk mengetahui peran Forum TJSL dalam memonitori pelaksanaan 

CSR Kota Bandung dalam upaya mengetahui dan mengamati kegiatan 

CSR yang efektif. 

1.4.  Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Kegunaan Secara Keilmuan  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian dalam ilmu 

komunikasi khususnya ilmu public relations. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah kajian ilmu komunikasi terutama dalam pemahaman peran suatu 

organisasi institusi pemerintah atau perusahaan dalam pengabdiannya pada 

masyarakat dan memberi pemahaman mendalam tentang kegiatan Corporate Social 

Responsibility dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara. 

a. Kegunaan Penelitian bagi Institusi Pendidikan  

Secara teoritis dapat memberikan kontribusi, pengertian, dan pemahaman 

mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) yang erat kaitannya dengan 

Pemerintah dan juga Public Relations Officer. 

b. Kegunaan Penelitian bagi Mahasiswa  

Mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengenal serta menerapkan 

secara aplikatif teori dan konsep Corporate Social Responsibility di lapangan, 

dan meningkatkan keterampilan di bidang Public Relations.  

c. Kegunaan Penelitian bagi Peneliti  
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Peneliti mendapatkan pengalaman dalam pelaksanakan dan perencanaan 

kegiatan public relations dalam kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR)  dalam perusahaan sehingga peneliti dapat menganalisis penelitian ini 

dengan memperhatikan kesesuian antara teori dan praktek serta penerapan 

public relations di lembaga pemerintah.  

 

1.4.2 Kegunaan Secara Praktis  

a. Kegunaan Penelitian Bagi Perusahaan atau Instansi  

Diketahuinya peran dan fungsi dari Forum TJSL sehingga diharapkan 

dapat memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya TJSL untuk 

mendukung progra, pembangunan berkelanjutan dalam sebuah negara. 

b. Kegunaan Penelitian Bagi Praktisi Public Relations  

Aplikasi yang diterapkan oleh praktisi PR dilapangan diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan mengenai Corporate Social Responsibility yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dengan memperhatikan peran dan fungsi Public 

Relations sebagai profesi dalam menjalin hubungan-hubungan dengan publik 

internal dan ekternal, untuk menciptakan, meningkatkan, mepertahankan dan 

memperbaiki citra perusahaan/instansi. 

c. Kegunaan Penelitian bagi Pembaca/Masyarakat Luas  

Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai 

peranan suatu lembaga. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan  

pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui konsep 
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dari Corporate Social Responsibility (CSR), dampaknya bagi lingkungan dan 

peran serta fungsi public relations sebagai profesi. 

 

1.5.  Landasan Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Kajian literatur dalam penelitian akan diawali dengan pemaparan hasil 

penelitan studi terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Peneliti 

mengumpulkan beberapa penelitian yang dianggap relevan sebagai bahan masukan, 

selain itu peneliti juga dapat mengklasifikasikannya dengan penelitian-penelitian 

terdahulu, selanjutnya akan dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitan dengan 

penelitian-penelitain sebelumnya, sehingga akan terlihat orisinalitas dari penelitian 

ini.  

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mayanti Dwi Putriani, 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat Fakultas Komunikasi 

Universitas Padjajaran dengan judul Komunikasi “Forum CSR Kabupaten Bekasi” 

dalam Koordinasi Corporate Social Responsibility. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan studi pustaka serta 

penentuan informannya menggunakan teknik purposive sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan latar belakang dari dibentuknya Forum CSR 

Kabupaten adalah keinginan pemerintah untuk menyinergitaskan CSR oleh 

perusahaan dengan program pembangunan daerah. Penelitian ini memberikan 
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referensi kepada peneliti tentang Komunikasi Forum CSR mengenai koordinasinya 

pada CSR Kabupaten Bekasi Perbedaan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. 

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurwahidah, Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

dengan judul penelitian yakni Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

regresi linear sederhana. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh positif 

signifikan terhadap return on asset (ROA), sedangkan pada hipotesis kedua 

ditemukan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap return on equity 

(ROE). Penelitian ini memberikan referensi lain tentang penerapan CSR terhadap 

profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). CSR merupakan suatu konsep  terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis 

dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan 

para stakeholder, serta dapat meningkatkan profit perusahaan. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yasin Nahar, Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Takulado, Jurnal Academica Vol. 06 No. 02 Oktober 2014 yang berjudul 

Pelaksanaan Corporate Social Responcibilty (Studi Terhadap Hubungan Perusahaan, 

Pemerintah dan Masyarakat di sekitar Wilayah Tambang). Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan menggunakan alur berpikir kerangka kajian yang dikaji 
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dengan penelitian fenomenologi kejadian yang ada di lokasi penelitian dan dengan 

memahami resiko sosial yang ada di lokasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada umumnya stakeholder di lokasi 

penelitian berpendapat bahwa CSR yang selama ini didistribusikan oleh perusahan 

masih belum cukup memuaskan, antara lain penyebabnya adalah besaran jumlah 

CSR, sasaran CSR, bentuk atau jenis CSR, mekanisme distribusi CSR, lokasi 

distribusi CSR dan tidak adanya regulasi CSR. Penelitian ini memberikan referensi 

tentang pelaksanaan CSR yang justru memicu kerenggangan ant  aka perusahaan dan 

masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah dari metode penelitian yang digunakan, 

lokasi dan juga fokus penelitian yang lebih menitik beratkan kepada isu-isu yang 

terjadi sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyaluran CSR kepada 

masyarakat. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Gunartin, dosen Pendidikan 

Ekonomi FKIP Universitas Pamulang, EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan 

Bisnis Vol. 2 No. 4 Juli 2017 ISSN: 2502-5406 dengan judul Analisis Perkembangan 

Forum Corporate Social Responsibility di Jawa Timur. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif dengan populasi yang digunakan sebagai 

sampel adalah 16 Bappeda kota/kabupaten di Jawa Timur. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling diperoleh 13 Bappeda Kabupaten dan 3 Bappeda 

Kota. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara dan 

observasi. 
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Hasil kajian lapang menunjukkan bahwa rata-rata kota/kabupaten belum 

mempunyai peraturan baku tentang CSR dalam penerapannyanya dan lembaga Forum 

CSR. Dengan demikain, penting untuk dikaji ulang, perlunya lembaga forum yang 

menangani CSR agar perusahaan tertarik dan tergerak untuk bergabung dalam forum 

CSR.. Penelitian ini memberikan referensi lain tentang optimalisasi dari forum CSR 

dari sisi regulasi, penyusunan SOP, dan juga informasi kegiatan yang di Provinsi 

Jawa Timur masih belum merata. Perbedaan penelitian ini adalah tentang 

pengoptimalan Forum CSR yang ada di Jawa Timur dengan melihat kesamarataan 

regulasi, SOP, informasi kegiatan dan pelakasanaan CSR itu sendiri. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Kokom Komariah, Evi Novianti, 

Hanny Hafiar, dan FX. Ari Agung Prastowo, Dosen Program Studi Humas Fakultas 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, jurnal diterbitkan oleh Kawistara 

Universitas Gadjah Mada Volume 7 No. 2, 22 Agustus 2017 hal 115-206 denghan 

judul Sinergi Pemerintah dan Perusahaan pada Aktivitas CSR dalam Rangka 

Menghadapi MEA. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui 

teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. 

Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya antara 

pemerintah dan perusahaan masih terdapat kendala komunikasi. Komunikasi menjadi 

titik perhatian bagi tim Forum CSR di Kabupaten Bandung Barat, hal ini dikarenakan 

ditemukan beberapa persoalan terkait implementasi aktivitas CSR. Penelitian ini 

memberikan referensi tentang komunikasi antara perusahaan dan pemerintah yang 

dijembatani oleh Forum CSR dalam penanganan CSR nya. Perbedaaan penelitian ini 
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adalah dari fokus penelitian aktivitas dari CSR dalam menghadapi MEA (Masyarakat 

Ekonomi Asean). 
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o. 

 

Nama Judul 
Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Relevansi 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

1. Mayanti Dwi 

Putriani, 

Mahasiswa 

Ilmu 

Komunikasi 

Hubungan 

Masyarakaat 

Fakultas 

Komunikasi 

Universitas 

Padjajaran 

Komunisi 

“Forum 

CSR 

Kabupaten 

Bekasi” 

dalam 

Koordinasi 

Coorporat

e Social 

Responsibi

lity 

Penelitian 

ini 

menggunaka

n metode 

kualitatif 

deskriptif 

melalui 

observasi, 

wawancara 

dan studi 

pustaka serta 

penentuan 

informannya 

menggunaka

n teknik 

purposive 

sampling. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

latar belakang 

dari 

dibentuknya 

Forum CSR 

Kabupaten 

adalah 

keinginan 

pemerintah 

untuk 

menyinergitas

kan CSR oleh 

perusahaan 

dengan 

program 

pembangunan 

daerah. 

Penelitian ini 

memberikan 

referensi 

kepada 

peneliti 

tentang 

Komunikasi 

Forum CSR 

mengenai 

koordinasinya 

pada CSR 

Kabupaten 

Bekasi 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah pada 

lokasi 

penelitian. 

2. Nurwahidah, 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

Universitas 

Islam Negeri 

Alauddin 

Makassar 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Social 

Responsibi

lity (CSR) 

terhadap 

Profitabilit

as pada 

Perusahaan 

Pertamban

gan yang 

Tercatat di 

Bursa Efek 

Indonesia  

Metode 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

metode 

kuantitatif 

dengan 

menggunaka

n teknik 

analisis data 

yang 

digunakan 

pada 

penelitian 

ini adalah 

teknik 

regresi 

linear 

sederhana 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

variabel CSR 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

return on 

asset (ROA), 

sedangkan 

pada hipotesis 

kedua 

ditemukan 

bahwa CSR 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

return on 

equity (ROE) 

Penelitian ini 

memberikan 

referensi lain 

tentang 

penerapan 

CSR terhadap 

profitabilitas 

pada 

perusahaan 

pertambangan 

yang tercatat 

di Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI). CSR 

merupakan 

suatu konsep  

terintegrasi 

yang 

menggabungk

an aspek 

bisnis dan 

sosial dengan 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah dari 

metode yang 

digunakan 

yaitu metode 

kuantitatif 

dengan dua 

variabel Y 

yaitu return 

on asset 

(ROA) dan 

return on 

equity (ROE)  
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selaras agar 

perusahaan 

dapat 

membantu 

tercapainya 

kesejahteraan 

para 

stakeholder, 

serta dapat 

meningkatkan 

profit 

perusahaan  

3.  Yasin Nahar,  

Dosen 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Takulado, 

Jurnal 

Academica 

Vol. 06 No. 

02 Oktober 

2014 

Pelaksanaa

n 

Corporate 

Social 

Responcibi

lty 

(Studi 

Terhadap 

Hubungan 

Perusahaan

, 

Pemerintah 

Dan 

Masyaraka

t Di 

Sekitar 

Wilayah 

Tambang) 

Jenis 

penelitian 

ini adalah 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

menggunaka

n alur 

berpikir 

kerangka 

kajian yang 

dikaji 

dengan 

penelitian 

fenomenolo

gi kejadian 

yang ada di 

lokasi 

penelitian 

dan dengan 

memahami 

resiko sosial 

yang ada di 

lokasi 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa, pada 

umumnya 

stakeholder di 

lokasi 

penelitian 

berpendapat 

bahwa CSR 

yang selama 

ini 

didistribusika

n oleh 

perusahan 

masih belum 

cukup 

memuaskan, 

antara lain 

penyebabnya 

adalah 

besaran 

jumlah CSR, 

sasaran CSR, 

bentuk atau 

jenis CSR, 

Penelitian ini 

memberikan 

referensi 

tentang 

pelaksanaan 

CSR yang 

justru memicu 

kerenggangan 

ant  aka 

perusahaan 

dan 

masyarakat  

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah dari 

metode 

penelitian 

yang 

digunakan, 

lokasi dan 

juga fokus 

penelitian 

yang lebih 

menitik 

beratkan 

kepada isu-isu 

yang terjadi 

sehingga 

menimbulkan 

permasalahan 

dalam 

penyaluran 

CSR kepada 

masyarakat  
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mekanisme 

distribusi 

CSR, lokasi 

distribusi 

CSR dan tidak 

adanya 

regulasi CSR. 
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Analisis 

Perkemban

gan Forum 

Corporate 

Social 

Responsibi

lity di Jawa 

Timur 

Jenis 

penelitian 

yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

populasi 

yang 

digunakan 

sebagai 

sampel 

adalah 16 

Bappeda 

kota/kabupat

en di 

Jawa Timur. 

Pengambilan 

sampel 

menggunaka

n purposive 

sampling 

diperoleh 13 

Bappeda 

Kabupaten 

dan 3 

Bappeda 

Kota. Data 

yang 

digunakan 

Hasil kajian 

lapang 

menunjukkan 

bahwa rata-

rata 

kota/kabupate

n belum 

mempunyai 

peraturan 

baku tentang 

CSR dalam 

penerapannya

nya dan 

lembaga 

Forum CSR. 

Dengan 

demikain, 

penting untuk 

dikaji ulang, 

perlunya 

lembaga 

forum yang 

menangani 

CSR agar 

perusahaan 

tertarik dan 

tergerak untuk 

bergabung 

dalam forum 

CSR. 

Penelitian ini 

memberikan 

referensi lain 

tentang 

optimalisasi 

dari forum 

CSR dari sisi 

regulasi, 

penyusunan 

SOP, dan juga 

informasi 

kegiatan yang 

di Provinsi 

Jawa Timur 

masih belum 

merata 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah tentang 

pengoptimala

n Forum CSR 

yang ada di 

Jawa Timur 

dengan 

melihat 

kesamarataan 

regulasi, SOP, 

informasu 

kegiatan dan 

pelakasanaan 

CSR itu 

sendiri 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 

 

adalah data 

primer yang 

berasal dari 

hasil 

wawancara 

dan 

observasi. 

5. Kokom 
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Fakultas Ilmu 
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Universitas 

Padjadjaran, 
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Volume 7 No. 

2, 22 Agustus 

2017 hal 115-

206 

Sinergi 

Pemerintah 

dan 

Perusahaan 

pada 

Aktivitas 

Csr 

dalam 

Rangka 

Menghada

pi Mea 

Penelitian 

menggunaka

n metode 

deskriptif 

kualitatif 

melalui 

teknik 

pengumpula

n data 

wawancara 

dan 

observasi 

Hasil dari 

riset ini 

menunjukkan 

bahwa dalam 

pelaksanaann

ya antara 

pemerintah 

dan 

perusahaan 

masih 

terdapat 

kendala 

komunikasi. 

Komunikasi 

menjadi titik 

perhatian bagi 

tim Forum 

CSR di 

Kabupaten 

Bandung 

Barat, hal ini 

dikarenakan 

ditemukan 

beberapa 

persoalan 

terkait 

implementasi 

aktivitas CSR 

Penelitian ini 

memberikan 

referensi 

tentang 

komunikasi 

antara 

perusahaan 

dan 

pemerintah 

yang 

dijembatani 

oleh Forum 

CSR dalam 

penanganan 

CSR nya  

Perbedaaan 

penelitian ini 

adalah dari 

fokus 

penelitian 

aktivitas dari 

CSR dalam 

menghadapi 

MEA 

(Masyarakat 

Ekonomi 

Asean) 
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1.5.2 Kerangka Konseptual 

1. Peran  

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto 

juga mengatakan bahwa terdapat peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut 

dengan peran normatif. Peran normatif merupakan peran yang sesuai dengan 

fungsi dan tujuan dari sebuah organisasi tersebut. 

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan 

dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Peran merupakan aspek turunan dari 

kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan 

sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang 

melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka 

ia menjalankan suatu fungsi. 

Paul B. Harton dan Chester L. Hunt (1999: 118) dalam bukunya menyatakan 

bahwa untuk mempelajari tentang peran sekurang-kurangnya kita harus 

menyertakan dua aspek: pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan 
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menuntut hak-hak suatu peran. Kedua, kita harus memiliki sikap, perasaan dan 

harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.  

Menurut Miftah Thoha (1997: 82) Peran adalah suatu rangkaian yang 

ditimbulkan karena suatu kedudukan. Manusia adalah makhluk sosial memiliki 

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang 

lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam 

kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role).  

Analogi yang sama dalam sebuah organisasi. Organisasi atau sebuah 

kelompok juga tidak bisa berdiri sendiri dalam sebuah tatanan masyarakat. Adanya 

peranan organisasi lain, peranan masyarakat dan juga unsur lainnya untuk 

organisasi yang mampu bertahan disebuah tatanan atau kedudukan. 

 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Suhandari dalam Untung (2009: 1) mendefinisikan Corporate Social 

Responsibility sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. 

Keberadaan perusahaan bukan hanya bermanfaat untuk hal yang berorientasi 

laba tapi juga membawa manfaat bagi masyarakat disekitar perusahaan. Idealnya 

prinsip dasar dari CSR adalah pemberdayaan masyarakat sekitar. Beberapa 
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program CSR yang umum dilakukan oleh perusahaan adalah bidang agro bisnis, 

pendidikan, kesehatan, pendayagunaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), 

infrastruktur, pelestarian alam dan budaya, serta penguatan kapasitas 

kemasyarakatan dan pemerintahan. 

Kesadaran tentang pentingnya praktek CSR menjadi kepentingan global 

dengan semakin banyaknya kepedulian masyarakat tentang produk-produk yang 

ramah lingkungan dengan memperhatikan sosial sekitar dan prinsip-prinsip Hak 

Asasi Manusia (HAM). Dalam CSR, tidak boleh hanya mementingkan nilai 

perusahaan atau keuntungan perusahaan. Tanggung jawab perusahaan harus 

berpijak pada triple bottom lines, yaitu people (kesejahteraan manusia atau 

masyarakat), profit (keuntungan perusahaan) dan planet (keberlanjutan lingkugan 

hidup). 

 

1.6.  Langkah-Langkah Penelitian 

1.6.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pemerintahan Kota Bandung, dengan alasan 

pada Pemerintah Kota Bandung memenuhi ketersediaan data yang diperlukan dalam 

mengungkapkan data yang diteliti. 

1.6.2. Paradigma dan Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme 

memandang bahwa realitas sosial adalah penilaian dan terbentuk dari hasil sosial. 

Konstruktivisme mengangap bahwa komunikan atau subjek memiliki peran sentral 
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dalam kegiatan komunikasi dan juga hubungan sosial. Menurut Ardianto (2007:161) 

prinsip dasar dari konstruktivisme  menerangkan bahwa tindakan seseorang 

ditentukan dan dibentuk oleh konstruk diri sekaligus juga konstruk lingkungan luar 

dari persepsi diri. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan ciri-ciri di latar 

belakang menggunakan narasi induktif-deduktif atau dari khusus ke umum, tidak 

adanya hipotesis dan juga preposisi, dan menurut Cresswell (2009: 15) dalam 

Jalaluddin Rakhmat dan Idi Subandy (2016: 185), penelitian kualitatif menggunakan 

metode yang berkembang sesuai kebutuhan dengan data wawancara, data dokumen 

dan data audio-visual.  

Penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan interpretif dengan 

karena dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menginterpretasikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara sistematis, faktual dan akurat.   

1.6.3. Metode Penelitian 

Penelian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dimana dalam penelitian 

ini hanya memaparkan situasi, kondisi atau peristiwa yang diamati. Penelitian ini 

tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan, tidak menguji sebuah hipotesis dan 

kolerasi atau membuat prediksi. 

Jalaluddin Rakhmat dan Idi Subandy (2016: 68) menjelaskan bahwa metode 

deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan berbagai informasi aktual secara terperinci 

yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada, mengidentifikasi masalah atau 

memeriksa kondisi dan praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, 
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dan juga menetapkan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan keputusan pada waktu yang 

akan datang.  

 

1.6.4. Jenis Data dan Sumber Data 

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

berikut:  

1) Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan 

oleh peneliti sebagai objek penelitian. Narasumber yang menjadi sumber 

rujukan pertama dan utama pada penelitian ini yaitu Kepala Divisi Humas 

Forum TJSL. Data primer digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian mengenai peran Forum TJSL sebagai penggerak program CSR 

perusahaan. 

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

data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data penunjang dimana satu sama 

lain saling mendukung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah 

anggota atau pegawai dari Forum TJSL Kota Bandung. 
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1.6.5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian 

a. Informan dan Unit Analisis 

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar 

mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan minat atau fokus 

penelitian yang dalam hal ini adalah Ketua Umum Forum TJSL Kota Bandung 

dan juga Sekretaris Forum TJSL Kota Bandung. Adapun informan lainnya seperti 

anggota atau masyarakat sekitar Forum TJSL adalah informan pendukung yang 

melengkapi data penelitian. 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketua Umum Forum 

TJSL Kota Bandung, Sekretaris Forum TJSL Kota Bandung serta Analis 

Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Kota Bandung (BAPPELITBANG). 

b. Teknik penentuan informan 

Menurut Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki beberapa 

keriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian dan ini biasanya 

ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang 

sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 

kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. 
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3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam 

memberikan informasi.  

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan dan ditetapkan berdsarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria 

informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini antara lain:  

1) Informan terlibat langsung dalam Forum TJSL Kota Bandung. 

2) Merupakan pengurus atau anggota tetap Forum TJSL Kota Bandung yang 

aktif.  

3) Informan memiliki pengetahuan luas mengenai keadaan umum dan 

program-program Forum TJSL Kota Bandung.  

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

Kelebihan dari studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber data 

(multisumber). Bukti data tersebut bisa berupa dokumen, rekaman arsip, wawancara, 

observasi, dokumentasi dan perangkat fisik. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan 

dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

1. Observasi  

Obsevasi dilakukan dengan cara datang langsung ke Forum TJSL yang berada 

di Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung dan juga 

dengan menanyakan kepada Kepala Sub Bagian Potensi dan Pengembangan 
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Daya tentang “Peran Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai 

Penggerak Corporate Social Responsibility (CSR)” 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. 

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan 

mendalam (Ardianto, 2010 : 178). Jenis wawancara yng dilakukan adalah 

wawancara tidak terstruktur dengan peneliti bertanya tentang isu dan kata kunci 

yang ada dalam penelitian, sehingga informan dapat menjawab dengan bebas 

tanpa terikat. 

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Forum TJSL Kota Bandung 

wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mencari dan 

mengumpulkan informasi atau data. Kegiatan wawancara dilakukan agar peneliti 

mendapatkan informasi yang valid secara langsung dari Kepala Forum TJSL 

Kota Bandung dan beberapa pihak lain yang terlibat dalam peran Forum TJSL 

Kota Bandung, sehingga peneliti dapat mengintrepretasi dan mendeskripsikan 

peran dari Forum TJSL Kota Bandung dengan baik dan sesuai data di lapangan. 

1.6.7. Teknik Analisis Data 

Menurut Nasution (2003) dalam Ardianto (2010: 216) analisis data dalam 

penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan 
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harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis. Pemahaman tentang 

penelitian kemudian diadakan pemetaan atau deskripsi tentang data tersebut. Ada tiga 

kegiatan analisis data Menurut Miles dan Huberman yaitu :  

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus 

berkaitan dengan hasil pengumpulan data dari Humas Pemerintah Kota 

Bandung dan data terkait di media catak baik berupa hasil observasi, 

wawancara, maupun studi dokumentasi yang terkait dengan kegiatan 

memonitoring berita dan dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. 

2. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks 

naratif maupun matrik, grafik,  jaringan dan bagan. Setelah pemisahan dan 

pemilihan data sebagai bagian dari reduksi data, data-data mengenai kegiatan 

memonitoring berita Humas Pemerintah Kota Bandung, hasil dari 

pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan dalam bentuk 

tulisan.  

3. Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi (Ardianto, 2010: 223) merupakan 

suatu kegaiatan yang dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di 

lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, 
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konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Maka 

tahap akhir yaitu mengambil suatu kesimpulan dengan melakukan interpretasi 

sesuai dengan maksud yang terkandung dalam penelitian tersebut 

 

1.6.8. Rencana Jadwal Penelitian 

Tabel 2. Rencana Jadwal Penelitian 

No.  Daftar 

Kegiatan 

Januari 

2019 

Februari 

2019 

Maret-

Juni 

2019 

Juli 

2019 

Agustus 

2019 

1  

Pengumpulan 

data pra 

penelitian 

     

Penyusunan 

usulan 

penelitian 

     

Bimbingan dan 

revisi usulan 

penelitian 

     

2 Tahap 2: Usulan Penelitian  

Sidang usulan 

penelitian  

     

Revisi usulan 

penelitian 

     

3 Tahap 3: Penyusunan Skripsi 

Pelaksanaan      
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Penelitian dan 

Penyusunan 

Skripsi 

Analisis dan 

pengolahan 

data  

     

Bimbingan 

Skripsi 

     

4 Tahap 4: Sidang Skripsi 

Bimbingan 

Akhir Skripsi 

     

Sidang Skripsi      

Revisi Akhir 

Skripsi 

     

Sumber: Hasil Olahan Peneliti 


