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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

 Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) yaitu salah satu program dari 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama Subang  dimana 

program tersebut adalah suatu kawasan yang dibuat untuk dipergunakan dalam 

upaya konservasi tumbuhan lokal khas jawa barat dan untuk keberlangsungan 

penghijauan di sekitar pabrik PT.Tirta Investama Subang. 

 Taman KEHATI seperti data yang di dapatkan dalam media sosial facebook 

Danone Aqua Subang dan web foresteract.com yang menjelaskan program hingga 

tujuan Taman KEHATI Subang tersebut, bahwasannya taman KEHATI yang di 

kelola langsung oleh Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama 

Subang ini selain bertujuan untuk konservasi tumbuhan lokal dan penghijauan 

lingkungan sekitar pabrik, juga bertujuan salah satunya yaitu sarana Pendidikan, 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan ekowisata disekitar pabrik. 

 Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial yaitu suatu 

tanggung jawab perusahaan kepada sosial tanpa memikirkan untung dan rugi 

perusahaan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi penting dalam 

perjalanan suatu perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan 

pembisnis sebagai tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan perusahaan dalam 

bentuk wujud kepedulian kemanusiaan, manusia terhadap manusia lainnya atau 

sering disebut memanusiakan manusia.   
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  Memanusiakan manusia disini bukan semata – mata mensejahterakan secara 

ekonomis saja, seperti memberi bantuan sembako, beasiswa dan lain sebagainya, 

tetapi mensejahterakan secara tempat yang nyaman dan lingkungan yang layak 

untuk masyarakat disekitar daerah oprasional perusahaan, karena berdasarkan 

masalah yang sedang genting di dunia pada saat ini yaitu masalah lingkungan, 

seperti pencemaran yang disebabkan oleh sampah, kendaraan dan pabrik. 

 Dampak dan manfaat yang diberikan oleh perusahaan kepada lingkungan 

sekitar harus seimbang jangan sampai salah satunya mendominasikan. Hal yang 

bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan tidak mengganggu kelangsungan 

lingkungan hidup masyarakat dan mengelola lingkungan sekitar perusahaan dengan 

baik dan sesuai prosedur yang telah dijadikan kebijakan.  

 Corporate Social Responsibility (CSR) menjelaskan perlunya sebuah 

perusahaan untuk membangun dan selalu berhubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitar. Corporate Social Responsibility (CSR)  juga menjadi tindak 

nyata perusahaan terhadap lingkungan sekitar daerah oprasional perusahaan. 

Perusahaan yang menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) nya, mereka 

tidak memikirkan keuntungan yang akan di terima tetapi jika perusahaan 

melaksanaka Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik akan 

mendapatkan manfaat untuk perusahaan tersebut seperti : 

1. Terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan 

sekitar. 

2. Keberlanjutan kelancaran oprasional, karena Corporate Social 

Responsibility (CSR) di Indonesia itu menjadi wajib, maka perusahaan 
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tersebut harus melaksanakan kewajibannya, jika kewajibannya 

dilaksanakan dengan baik maka hubungan yang terjalin dengan pemerintah 

akan terjalin dengan baik juga. 

3. Terciptanya kondisi perusahaan yang aman dan kondusif 

4. Menambah Citra baik suatu perusahaan 

 Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan Corporate Social 

Responsibility (CSR), dalam pelaksanaanya perusahaan harus transparan dalam 

menjalanka program Corporate Social Responsibility (CSR). Regulasi dan aturan 

– aturan pemerintahan dibuat untuk melaksanakan masalah – masalah lingkungan 

yang sering terjadi di Indonesia karena aktivitas perusahaan khususnya pada 

eksplorasi sumber daya alam.  

 Kepedulian terhadap lingkungan pada saat ini mulai berkurang, Setiap 

perusahaan memiliki instansi yang menangani tentang kepedulian lingkungan itu 

sendiri, dalam setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar kepedulian sosial 

tempat mereka membangun usaha. Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) terdapat dalam Undang-undang 

No.19 tahun 2003 tentang BUMN dan kemudian dijabarkan oleh peraturan Mentri 

Negara BUMN No.04 Tahun 2007 yang mengatur besarnya dana hingga tata cara 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), dimana Corporate Social 

Responsibility (CSR) milik BUMN adalah program kemitraan dan bina lingkungan 

(PKBL). PKBL merupakan program pembinaan dan pemberdayaan kondisi 

lingkungan oleh BUMN dimana dana yang digunakan menggunakan dana 

pembagian saham dengan BUMN.  
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 PT. Tirta Investama (Danone Aqua) merupakan pelopor air mineral dalam 

kemasan di Indonesia. Aqua merupakan merek dagang air minum dalam kemasan 

dari tahun 1973 yang diproduksi oleh Mizone. PT.Tirta Investama Danone Aqua 

Subang merupakan kategori  usaha yang beroprasi di bisnis Air, produsen Aqua 

diproduksi oleh PT. Golden Mississippi di Indonesia.  

 PT.Tirta Investama Subang memiliki bidang Corporate Social Responsibility 

(CSR) pada perusahaannya dimana program tersebut dilaksanakan di Desa 

Darmaga Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dimaksud adalah program yang berkaitan dengan 

lingkungan dimana program tersebut yaitu suatu kawasan pencadangan sumber 

daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi 

tanaman lokal khususnya untuk tumbuhan yang melakukan penyerbukannya dan 

pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi 

vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbukan dan pemerca biji. 

Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) yaitu suatu kawasan yang dibuat untuk 

dipergunakan dalam upaya konservasi in-situ ataupun ex-situ dan untuk 

keberlangsungan penghijauan di sekitar pabrik. 

 Taman KEHATI  PT.Tirta Investama Subang seperti yang telah disebutkan 

oleh pak Agus yaitu sebagai HR PT. Tirta Investama Subang  dalam wawancara 

pra penelitian bahwa: 

 “ Taman KEHATI memiliki luas mencapai kurang lebih 5 hektar, dengan 

memiliki 38 spesies pohon dan total individu pada tahun 2019. Tanaman yang 

berada didalam taman hayati ini yaitu tumbuhan yang sudah mulai langka 

keberadaannya sehingga susah dicari, setelah di teliti ternyata tumbuhan di taman 
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hayati ini memiliki kualitas keragaman tanaman yang berada pada kelas tinggi 

seperti jamuju, kayu manis, nyamplung, suren, kluwek dan masih banyak lagi 

tumbuhan lainnya.” 

 Dari penjelasan pra wawancara, Corporate Social Responsibility (CSR)  

PT.Tirta Aqua berusaha untuk menjaga dan  melestarikan tumbuhan tersebut yang 

berada dalam Taman keanekaragaman hayati (KEHATI). Taman KEHATI 

memiliki kepanjangan dari Taman Keanekaragaman Hayati, dimana tumbuhan 

tersebut yaitu tumbuhan yang dikembangbiakan karena untuk konservasi tumbuhan 

lokal Jawa Barat. Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) ini memiliki tujuan 

dan memiliki beberapa manfaat diantaranya: 

1. Menjadikan Koleksi Tumbuhan Keanekaragaman Hayati. 

2. Pengembangbiakan tumbuhan hayati  dan didukung satwa pendukung 

penyediaan bibit 

3. Sumber Genetik Tumbuhan dan Tanaman Lokal 

4. Sarana Pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

ekowisata disekitar pabrik. 

5. Dijadikan sumber Bibit dan Benih 

6. Taman tersebut dijadikan luang terbuka hijau dan 

7. Penambahan tutupan vegetasi  

 Tumbuhan Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) ini sendiri merupakan 

upaya PT.Tirta Investama Danone Aqua Subang dalam bentuk kepatuhan lebih 

untuk mendukung upaya penyelamatan dan konservasi berbagai tumbuhan lokal di 

jawa barat. 
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 Corporate Social Responsibility (CSR) dirancang oleh suatu perusahaan bukan 

semata – mata menitik beratkan kepada anggaran yang dikeluarkan, namun juga 

pada tingkat pelaksanaan yang dilaksanakan dengan secara maksimal dan secara 

baik. Anggaran Besar belum tentu menghasilkan program yang baik sebaliknya 

anggaran kecil bisa jadi menghasilkan program yang lebih baik dengan anggaran 

yang lebih besar, jadi yang lebih penting itu manajemen dan implementasi yang 

maksimal oleh suatu perusahaan tersebut. 

 Pemaparan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama Subang 

pada program Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) karena melihat Taman 

KEHATI di daerah seperti bogor, sukabumi, cianjur hingga luar jawa telah 

beroprasi dan dijadikan oleh Aqua sebagai Pendidikan alam untuk masyarakat 

khususnya menjadi eko wisata siswa – siswi di daerahnya. PT.Tirta Investama 

Danone Aqua Subang  adalah perusahaan yang telah memiliki nama besar di 

indonesia, maka peneliti memiliki ketertarikan dalam keingin tahuan terhadap 

manajemen yang dilakukan dalam program yang dipakai oleh perusahaan besar 

seperti Aqua. Peneliti pada program taman KEHATI akan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana 

implementasi yang dilaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik 

sehingga penerapannya secara tepat. 

2. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang yang akan diteliti maka fokus 

penelitian dibatasi pada program taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) yaitu 
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“Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama melalui 

Taman KEHATI Untuk Penyelamatan dan Konservasi Tumbuhan Lokal.”  

3. Pertanyaan Penelitian  

  Berdasarkan pemaparan konteks penelitian yang akan di teliti, melihat 

pembahasan yang terjadi dalam perusahaan yaitu:  

1) Bagaimana Perencanaan Program Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Tirta Investama Subang dalam Penyelamatan dan 

Konservasi Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati? 

2) Bagaimana pengelolaan Program Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT.Tirta Investama Subang dalam penyelamatan dan 

Konservasi Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati? 

3) Bagaimana Hasil Program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT. Tirta Investama Subang dalam Penyelamatan dan Konservasi 

Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati? 

4. Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data melalui studi 

deskriptif kualitatif dalam meneliti implementasi CSR dalam program Taman 

Hayati di PT.Tirta Investama Subang. Tujuan penelitaian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. Tirta Investama Subang dalam Penyelamatan 

dan Konservasi Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati. 
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2) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama Subang dalam penyelamatan 

dan Konservasi Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati. 

3) Untuk mengetahui bagaimana Hasil Program Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. Tirta Investama Subang dalam Penyelamatan 

dan Konservasi Tumbuhan Lokal melalui taman Kehati. 

5. Kegunaan Penelitian 

5.1 Kegunaan Teoritis 

 Secara Teoritis penelitian ini bertujuan berkontribusi dalam memaparkan 

pengertian dan penjelasan tentang implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) dalam sebuah perusahaan terhadap tanggung jawab perusahaan tersebut 

kepada lingkungan sekitar daerah oprasional. Memperkaya studi – studi tentang 

Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program kegiatan  perusahaan yaitu 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang bersifat kualitatif 

deskriptif. 

 Penelitian Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di PT.Tirta 

Investama Subang penyusun memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan 

program Taman Hayati (Keanekaragaman Hayati) yang dibuat oleh PT.Tirta 

Investama Subang dan tanggapan masyarakat terhadap adanya program tersebut. 

5.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran bagi praktisi 

Public Relations dalam penegelolaan sekaligus menjaga hubungan baik dengan 
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masyarakat sekitar melalui program Coporate Sosial Responsibility (CSR) tersebut 

agar bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk program selanjutnya lebih baik lagi. 

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman untuk penulis sendiri dalam 

menganalisis penelitian ini dengan memperhatikan antara teori maupun konsep 

dengan prakteknya sesuai dalam implementasi program Corporate Social 

Responsibility (CSR)  PT.Tirta Investama Subang di Lapangan. 

6. Landasan Pemikiran  

6.1 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dahulu digunakan agar menjadi salah satu titik acuan, agar 

peneliti dapat menambah teori dan konsep yang akan digunakan  dalam 

mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti mengkaji bagaimana 

Implementasi program Taman KEHATI (Keanekaragaman Hayati) oleh 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Tirta Investama Subang. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Sichril Sidik pada tahun 2016 di UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, dengan menggunakan model Implementasi 

pada programnya. Dengan hasil programnya yaitu Program budidaya jamur 

menjadi Implementasi CSR PT.Pertamina EP.ASSET 3 SUBANG FIELD, 

yang dikelola oleh perusahaan dan pihak ketiga serta masyarakat dilibatkan 

untuk mengelola dengan tujuan pemberdayaan masyarakat budidaya jamur 

agar lebih berkembang usahanya. Penelitian Sichril Sidik memiliki 

kesamaan dalam implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam bidang Sumber daya alam (SDA) namun perbedaan penelitian Sichril 
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Sidik dengan peneliti yaitu, yaitu tentang hubungan program antar 

masyarakat dan perusahaan yang berlanjut. 

 Penelitian kedua dilakukan oleh Syifa saatu amelia pada tahun  2019 di 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Pengelolaan kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.PLN pada program Bina 

Lingkungan Bank Sampah. Penelitian yang dilakukan oleh syifa saatu 

amelia yaitu menghasilkan, dengan menggunakan metode 4 step PR 

memberikan gambaran proses berlangsungnya program Bank Sampah. Dan 

dengan adanya program memberikan kesejahteraan masyarakat. Penelitian 

Syifa saatu amelia  memiliki kesamaan dalam implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) dalam penggunaan teori menggunakan 4 proses 

public relations  namun perbedaan penelitian Syifa saatu amelia dengan 

peneliti yaitu, Syifa Saatu Amelia Perbedaan dari penelian Syfa saatu 

Amelia dengan peneliti yaitu, peneliti meneliti program yang dikelola 

karena proker lalau menjadi kesadaran pabrik. Sedangkan bank sampah di 

jalankan karena melihat kejadian yang terjadi di sosial. 

  Selanjutnya Penelitian Hadi Nurdin (Uin Sunan Gunung Djati 

Bandung 2018), yang berjudul Implementasi Kegiatan Corporate Social 

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

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

dengan menggunakan konsep POAC, dengan hasil penelitiannya yaitu 

bahwa implementasi kegiatan CSR pada program bantuan sarana 

peribadatan, mulai dari tahap perencanaan, organizing, actuating, dan 
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controlling. Bahwasannya program CSR PT.POS Indonesia dalam bantuan 

saran peribadatan penerapan fungsi manajemen sudah baik, sehigga 

program CSR ini dapat membantu masyarakat luas dalam bidang sarana 

peribadatan di wilayah masing – masing. Perbedaan Penelitian Hadi Nurdin 

dengan peneliti yaitu, Penelitian Hadi Nurdin membahas implementasi CSR 

menggunakan konsep POAC sedangkan penelitian yang sedang 

dilaksanakan dalam peng- implementasian CSR nya menggunakan 

Manajemen Public Relations dengan Konsep 4 Step PR (Public Relations), 

dan juga dalam objek yang ditelitinya CSR ke bantuan sosial ke peribadatan 

sedangkan peneliti lebih ke sosial dan lingkungan 

 Selanjutnya penelitian Ratri Mustika Dewi dan A. Rahman (Universitas 

Mercu Buana Jakarta), Implementasi corporate social responsibility (CSR) 

PT. AETRA AIR Jakarta. Ratri Mustika Dewi dan A. Rahman dalam 

journalnya, dalam hasil penelitiannya yaitu Implementasi corporate social 

responsibility (CSR) PT. AETRA AIR Jakarta Yaitu  Pentingnya CSR 

terhadap konservasi lingkungan hidup dalam pelaksanaan perusahaan 

sehingga terjadi hubungan timbal balik yang menguntungkan antara hulu 

dan hilir dalam mewujudkan dan menjaga kondisi lingkungan secara 

berkelanjutan. Nilai positif lainnya adalah meningkatkan brand image Aetra 

sebagai perusahaan yang peduli pada isu lingkungan terhadap konservasi air 

di lahan kritis.  Perbedaannya yaitu dalam program yang diteliti. Ratri 

Mustika Dewi dan A. Rahman yaitu, lebih ke konservasi air dengan 

langsung melibatkan masyarakat sekitar tanpa adanya kelompok. 



12 
 

 
 

Sedangkan peneliti lebih ke konservasi flora dan fauna dan pengelolaannya 

sama yaitu menggunakan masyarakat sekitar dengan dibuatkannya 

kelompok. 

Selanjutnya ke lima penelitian yang dilakukan Eke Nurlina dan Rusdy 

Universitas Syiah Banda Aceh Universitas Teuku Umar Meulaboh yang 

berjudul Implementasi CSR PT. LCI Dalam Pemberdayaan Mayarakat 

LHOKNGA-LEUPUNG dalam Tinjauan Masalahdengan menggunakan 

Teori CSR Carrol. Dengan adanya program yang dilakukannya  tujuan dan 

program yaitu Pendidikan, pengembangan ekonomi masyarakat, Kesehatan, 

sosial dan agama dalam melaksanakan tanggung jawab perusahaannya. 

Perbedaaanya yaitu dengan peneliti, peneliti mengambil kegiatan sosial 

lingkungan dan fokus terhadap satu program, sedangkan eke nurlina dan 

rusdi lebih ke manajemen peng implementasian -nya dengan beberapa 

programnya. 

Tabel 1. 1 

 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Peneliti Teori Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

yang akan 

dilaksanakan 

Sichril Sidik Implementasi 

Corporate 

Sichril Sidik 

dalam 

 Program Budi 

daya jamur 

Perbedaannya 

yaitu Sichril 
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UIN 

SUNAN 

GUNUNG 

DJATI 

BANDUNG 

2016  

Social 

Responsibility 

PT.Pertamina 

EP ASSET 3 

SUBANG 

FIELD  

(Studi 

deskriptif 

pada program 

CSR 

Budidaya 

Jamur 

Merang) 

skripsinya 

menggunakan 

metode 

implementasi. 

Untuk 

penerapan 

program 

CSR. 

menjandi 

implementasi 

CSR 

PT.Pertamina 

EP ASSET 3 

SUBANG 

FIELD. Yang 

dikelola oleh 

perusahaan dan 

pihak ke tiga, 

serta 

masyarakat 

dilibatkan untuk 

pengelolanya 

dengan tujuan 

memberdayakan 

masyarakat 

budidaya jamur 

agar lebih 

berkembang 

usahanya. 

Sidik lebih 

menggunakan 

metode 

implementasi, 

penerapannya. 

Sedangkan 

peneliti 

menggunkana 

metode 4 step 

PR yaitu lebih 

ke proses 

pengelolaanya 

dan penerapan. 

Perbedaanya 

yaitu tentang 

hubungan 

program antar 

masyarakat dan 

perusahaan 

yang berlanjut. 

Syifa Saatu 

Amelia 

Pengelolaan 

kegiatan 

Syifa saatu 

amelia 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Perbedaan dari 

penelian Syfa 
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(UIN 

SUNAN 

GUNUNG 

DJATI 

BANDUNG 

2019) 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

PT.PLN pada 

program Bina 

Lingkungan 

Bank Sampah 

menggunakan 

metode 4 Step 

public 

relations.  

syifa saatu 

amelia yaitu 

menghasilkan, 

dengan 

menggunakan 

metode 4 step 

PR memberikan 

gambaran 

proses 

berlangsungnya 

program Bank 

Sampah. Dan 

dengan adanya 

program 

memberikan 

kesejahteraan 

masyarakat. 

saatu Amelia 

dengan peneliti 

yaitu, peneliti 

meneliti 

program yang 

dikelola karena 

proker lalau 

menjadi 

kesadaran 

pabrik. 

Sedangkan 

bank sampah di 

jalankan karena 

melihat 

kejadian yang 

terjadi di sosial. 

Hadi Nurdin 

(UIN 

SUNAN 

GUNUNG 

DJATI 

Implementasi 

Kegiatan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) PT. Pos 

Konsep 

POAC  

Hasil penelitian 

Hadi Nurdin 

bahwa 

implementasi 

kegiatan CSR 

pada program 

Penelitian Hadi 

Nurdin 

membahas 

implementasi 

CSR 

menggunakan 
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BANDUNG 

2018) 

Indonesia 

Pada Program 

Bantuan 

Sarana 

Peribadatan. 

(Studi Kasus 

Pada Divisi 

PKBL PT.Pos 

Indonesia). 

bantuan sarana 

peribadatan, 

mulai dari tahap 

perencanaan, 

organizing, 

actuating, dan 

controlling. 

Bahwasannya 

program CSR 

PT.POS 

Indonesia dalam 

bantuan saran 

peribadatan 

penerapan 

fungsi 

manajemen 

sudah baik, 

sehigga 

program CSR 

ini dapat 

membantu 

masyarakat luas 

dalam bidang 

konsep POAC 

sedangkan 

penelitian yang 

sedang 

dilaksanakan 

dalam peng- 

implementasian 

CSR nya 

menggunakan 

Manajemen 

Public 

Relations 

dengan Konsep 

4 Step PR 

(Public 

Relations).  

Dan juga dalam 

objek yang 

ditelitinya CSR 

ke bantuan 

sosial ke 

peribadatan 

sedangkan 



16 
 

 
 

sarana 

peribadatan di 

wilayah masing 

– masing.  

peneliti lebih ke 

sosial dan 

lingkungan. 

Ratri 

Mustika 

Dewi dan A. 

Rahman 

(Universitas 

Mercu 

Buana 

Jakarta) 

 2016 

Implementasi 

corporate 

social 

responsibility 

(CSR) PT. 

AETRA AIR 

Jakarta 

 

Konsep CSR Ratri Mustika 

Dewi dan A. 

Rahman dalam 

journalnya, 

dalam hasil 

penelitiannya 

yaitu 

Implementasi 

corporate social 

responsibility 

(CSR) PT. 

AETRA AIR 

Jakarta 

Yaitu  

Pentingnya CSR 

terhadap 

konservasi 

lingkungan 

hidup dalam 

Perbedaannya 

yaitu dalam 

program yang 

diteliti. Ratri 

Mustika Dewi 

dan A. Rahman 

yaitu, lebih ke 

konservasi air 

dengan 

langsung 

melibatkan 

masyarakat 

sekitar tanpa 

adanya 

kelompok. 

Sedangkan 

peneliti lebih ke 

konservasi 

flora dan fauna 



17 
 

 
 

pelaksanaan 

perusahaan 

sehingga terjadi 

hubungan 

timbal balik 

yang 

menguntungkan 

antara hulu dan 

hilir dalam 

mewujudkan 

dan menjaga 

kondisi 

lingkungan 

secara 

berkelanjutan. 

Nilai positif 

lainnya adalah 

meningkatkan 

brand image 

Aetra sebagai 

perusahaan 

yang peduli 

pada isu 

dan 

pengelolaannya 

sama yaitu 

menggunakan 

masyarakat 

sekitar dengan 

dibuatkannya 

kelompok.  
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lingkungan 

terhadap 

konservasi air di 

lahan kritis, 

Eke Nurlina 

dan Rusdy 

Universitas 

Syiah 

Banda Aceh 

Universitas 

Teuku 

Umar 

Meulaboh 

2016 

Implementasi 

CSR PT. LCI 

Dalam 

Pemberdayaan 

Mayarakat 

LHOKNGA-

LEUPUNG 

dalam 

Tinjauan 

Masalah 

Teori CSR 

Carrol 

Dengan adanya 

program yang 

dilakukannya  

tujuan dan 

program yaitu 

Pendidikan, 

pengembangan 

ekonomi 

masyarakat, 

Kesehatan, 

sosial dan 

agama dalam 

melaksanakan 

tanggung jawab 

perusahaannya.  

Perbedaaanya 

yaitu dengan 

peneliti, 

peneliti 

mengambil 

kegiatan sosial 

lingkungan dan 

fokus terhadap 

satu program, 

sedangkan eke 

nurlina dan 

rusdi lebih ke 

manajemen 

peng 

implementasian 

-nya dengan 

beberapa 

programnya. 
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6.2 Landasan teoritis 

 Suatu program perusahaan membutuhkan manajemen yang baik dan sesuai 

sehingga programnya tersebut berjalan dengan semestinya, manajemen sendiri 

memiliki arti pengelolaan, dalam pengelolaan terdapat unsur – unsur yang harus 

dipenuhi, mulai dari objek pengelolaan, cara pengelolaan yang dilakukan dan siapa 

yang melakukan tindakan pengelolaan tersebut. Teori manajemen disini yang 

melakukan tindak pengelolaan adalah seorang Public Relations atau bidang dalam 

sebuah perusahaan tersebut yang melakukan fungsi manjemen humas. Konsep ini 

dapat diaplikasikan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan karena berkaitan 

dengan bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh pihak CSR (Corporate 

Social Responsibility) PT. Tirta Investama Danone Subang, dimana pelaksanaan 

program CSR (Corporate Social Responsibility) nya yaitu Taman KEHATI, 

membutuhkan manajemen yang sesuai untuk diterapkan dan baik untuk perusahaan 

tersebut karena, hasil atau dampak dari suatu program akan berimpas kepada citra 

baik perusahaan tersebut. Maka dari itu pengelolaannya mulai dari perencanaan 

hingga pemprograman Taman KEHATI tersebut harus dipersiapkan secara benar 

dan matang karena kedepannya dalam jangka waktu panjang jika program berhasil 

akan menghasilkan citra yang baik untuk perusahaan tersebut. Jika citra baik telah 

terbentuk dalam waktu panjang akan mempermudah perusahaan dalam menjalan 

oprasionalnya. 

 Manajemen Public Relations (PR) sebagai perencanaan strategi yang 

memilki rencana jangka panjang sebuah perusahaan mengetahui bagaimana 

manajemen tersebut berhasil sehingga dapat diterima oleh public,  seberapa lama 

waktu yang diambil, sesuai kebijakan perusahaan tersebut. 
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 (Kasali 1994:82) Pada penomena yang diambil oleh penyusun, penyusun 

mengimplementasikan program taman hayati menggunakan teori manajemen 

Public Relations, yaitu teori four step PR (Public Relations) menurut Cutlip dan 

Center, dimana terdapat 4 tahap untuk penelolaan sebuah program yaitu: 

 

a. Fact Finding 

Tahap pertama dalam four step PR (Public Relations) yaitu 

mencari atau menyelidiki sikap maupun opini untuk 

mendapatkan data primer maupun sekunder, dengan 

menggunakan sifat kuantitatif maupun kualitatif. Fungsi dari 

mendefinisiskan program ini yaitu untuk mencari pemecahan 

program tersebut dengan melihat apa yang sedang terjadi 

sekarang atau melihat penomena yang terjadi sekarang ini.  

b. Planing and Program 

Suatu program, agenda seting dan program kerja humas  

harus disusun sedemikian rupa agar memiliki pegangan saat 

pengelolaannya. Penyusunan program tersebut tidak semata- 

mata hanya perencanaan saja tetapi penyusunan perencanaan 

tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan di 

buktikan dengan data yang di dapatkan dari tahap pendefinisian 

program, kebijakan perusahaan yang diambil dan ditetapkan 

oleh perusahaan, tema yang diambil dan dukungan dana yang 

dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Pada tahap ini akan 
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menimbulkan pertanyaan apa yang akan dilakukan untuk 

programnya dan didasari oleh alasannya pula. 

c. Action and Comnnunication 

Pada tahap ini sudah masuk kedalam penerapan atau 

Implementasi program dan cara komunikasi secara timbal balik 

yang memiliki tujuan untuk saling pengertian antara dua pihak. 

Pada tahap ini implementasi yang dilakukan yaitu bagaimana 

program tersebut dilakukan dan kapan akan dilaksanakannya.  

d. Evaluation 

Langkah ke empat atau terakhirnya yaitu melakukan 

penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah di lakukan, 

sehingga mendapatkan saran untuk penyesuaian sebuah program 

untuk kepentingan publik internal dan eksternal.  Pada tahap ini 

akan mendapat pertimbangan seberapa baik langkah yang telah 

dilakukan oleh pelaksana tugas manajemen tersebut terhadap 

suatu programnya.  

6.3 Landasan Konseptual 

a. Implementasi  

Setiap perusahaan melaksanakan penerapan kepada suatu 

kegiatan atas rencana yang telah dibuat, dimana sebuah proses 

penerapan tersebut adalah proses yang harus dilaksanakan dengan 

baik sesuai perencanaan sebelumnya. 
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(Harsono 2002:67) menyatakan bahwa implementasi yaitu 

proses penerapan suatu kegiatan yang telah direncanakan 

sebelumnya, implementasi memiliki tujuan untuk menyempurnakan 

suatu program, program atau kegiatan tersebut selanjutnya akan 

menjadi kebijakan dalam suatu perusahaan tersebut.  

Suatu perusahaan membutuhkan implementasi yang baik 

atas suatu programnya, agar program tersebut berjalan dengan baik 

maka dalam implementasinya membutuhkan perencanaan yang 

matang sehingga penerapan proses kepada suatu program tersebut 

berjalan sesuai harapan. 

b. CSR  

Setiap perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan 

semata tetapi setiap perusahaan di bidang barang atau jasa memiliki 

kewajiban dalam tanggung jawab sosial atau Corporate Social 

Responsibility (CSR).  Menurut Davis 1960 dalam buku (Totok 

2018:86) menjelaskan bahwa definisi Corporate Social 

Responsibility  (CSR) yaitu setiap keputusan yang diambil dengan 

didasari tindakan bisnis harus memiliki sebuah alasan, setidaknya 

sebuah perusahaan tersebut melampaui kepentingan ekonomis. 

Perusahaan yang dapat me-manajemen kegiatan Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) dengan baik, akan mengesampingkan 

perhitungan keuntungan atau kerugian terhadap perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang menjalankan Corporate Social 
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Responsibility (CSR)  dengan baik pula akan mendapatkan feed back 

yang bagus dari sosial ataupun masyarakat sekitar terhadap 

perusahaannya maupun terhadap program yang dibuat dan 

dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.  

Organisasi nirlaba yaitu Committee for Economic 

Development / CED menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial diartikan menjadi 

3 lingkaran konsentris, dimana yang pertama yaitu lingkaran dalam 

meliputi tanggung jawab dasar, yaitu tanggung jawab tentang 

lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan efisiensi fungsi produk 

ekonomi.  

Selanjutnya yang ke dua yaitu Lingkaran menengah 

mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap kesadaran terhadap 

sosial seperti, dari hubungan internal yaitu hubungan baik dengan 

karyawan dalam memberikan perlakuan yang adil dan perlindungan 

dari cedera. Hubungan eksternalnya yaitu harapan berhubungan 

secara baik dengan pelanggan dan pelestarian lingkungan. 

Lingkaran luar adalah lingkaran konsentris yang ketiga, dimana 

perusahaan menguraikan masalah yang baru muncul seperti masalah 

lingkungan, kemiskinan dan polusi udara yang terjadi di perkotaan. 

6.4 Kerangka Konseptual 

Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual 
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Sumber : 

Kesimpulan Landasan Teori 
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7.  Langkah – Langkah Penelitian 

7.1  Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu paradigma 

kontruksivisme dimana paradigma ini digunakan untuk penilaian terhadap 

prilaku manusia secara fundamental yang memiliki alasan bahwa manusia 

sebgai pelaku konstruksi dalam suatu realitas sosialnya dengan cara pemberian 

makna oleh pelaku atau pemahaman prilaku yang dapat dipahami. Paradigma 

Konstruktivisme diterapkan didalam CSR perusahaan untuk mendapatkan need 

and want masyarakat dan akan di terapkan melalui program -program yang telah 

di rencanakan untuk dibuat. 

7.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif, dimana penelitian bertujuan untuk mengungkapkan situasi sosial 

tertentu, penggunaan metodologi deskriptif ini diharapkan agar mendapatkan 

data dengan benar sesuai dengan yang ada dilapangan. Peneliti turun langsung 

ke lapangan untuk mengamati objek yang diteliti seperti yang ditulis dalam 

jurnalnya (Ardianto, Jurnal 2004: Vol.5 No.2) Dengan menggunakan penelitian 

kualitatif, peneliti dapat mengujinya sebagai petunjuk sesuatu yang baru dan 

cara – cara komunikasi yang lebih inovasi. Penelitian kualitatif guna 

mendapatkan informasi yang di dapatkan, di lapanganpun peneliti akan 

mendapatkan wawasan - wawasan baru mengenai proses implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR). 
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 Pengumpulan data yang dilakukan peneliti secara relevan, sehingga 

penelitian kualitatif yang digunakan penulis bukan hanya sekedar 

mendeskriptifkan tetapi dengan pengumpulan data yang di peroleh melalui 

wawancara secara mendalam atau wawacara tak terstruktur, dimana wawancara 

tersebut dilakukan langsung kepada pihak yang berkaitan dengan yang di teliti 

oleh peneliti,  selanjutnya yaitu pengumpulan data secara observasi dan 

triangulasi, sehingga saat pengambilan kesimpulan dapat memiliki kepercayaan 

yang tinggi.   

 Dengan menggunakan Metode deskriptif diharapkan peneliti 

mendapatkan data yang relevan dan informasi- informasi yang berkaitan 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR). 

7.3 Sumber Data 

Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 bagian yaitu Sumber data 

Primer dan Sumber data Sekunder: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer merupakan rujukan utama dari penelitian yang 

sedang dilaksanakan, yaitu data yang didapat langsung dari divisi Corporate 

Social Responsibility (CSR)  PT.Tirta Investama Danone Aqua dan pihak 

ketiga sebagai pengelola dan yang ditunjuk untuk mendampingi CSR dan 

yang menanggung jawabi secara langsung program Taman KEHATI 

(Keanekaragaman Hayati). 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan rujukan data yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang di teliti seperti pengambilan sumber dari 

Journal, buku – buku, tesis dan sumber karya ilmiah yang berkaitan dengan 

penelitian. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara Mendalam 

 Wawancara merupakan bentuk komunikasi untuk mendapatkan 

informasi dari orang yang diwawancarai dengan cara mengajukan 

pertanyaan yang bersangkutan dengan informasi yang ingin di dapatkan 

oleh pewawancara itu sendiri. (Deddy 2008:180)  

 Wawancara mendalam atau wawancara tak terstruktur memiliki 

sifat yang luwes dan tidak baku, dimana pertanyaan yang telah dibuat 

bisa di ubah kata – katanya saat pertanyaan itu disampaikan sesuai 

kebutuhan dan keadaan dilapangan. 

 Wawancara tak terstruktur dipilih dalam penelitian ini diharapkan 

peneliti mendapatkan informasi agar memudahkan penelitian dan 

mendapatkan informasi tentang bagaimana pengelolaan dan 

implementasi CSR melalui program Taman KEHATI PT. Tirta 

Investama Subang. 

 Wawancara mendalam bertujuan agar responden yang 

diwawancarai bebas dalam menyampaikan jawaban dan jawaban yang 

di terima pun spontan guna menjawab pertanyaan peneliti tentang 
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program Taman KEHATI PT.Tirta Investama Subang, dan diharapkan 

wawancara berjalan secara santai tetapi walupun santai tidak berarti 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak CSR PT.Tirta 

Investama Subang berjalan semaunya dalam menyampaikan informasi, 

sehingga informasi yang disampaikan tidak relevan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

b) Observasi 

  Kegiatan observasi atau dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

memiliki arti yaitu pengamatan. Observasi yaitu pengamatan yang 

dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara atau media 

apapun. Observasi yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh data 

seperti yang di perlukana peneliti, dengan cara ini juga peneliti dapat 

melihat secara langsung kegiatannya sehingga informasinya dapat 

dipercaya karena suatu objek diungkap datanya apabila peneliti 

menyaksikan secara langsung dengan cara observasi.  

d. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang dipakai oleh penulis yaitu dengan 

menggunakan tringulasi metode, dimana tringulasi metode ini digunakan 

untuk meneliti suatu hal dengan cara melaksanakan wawancara dan 

observasi.  

 Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam 

yang di perkuat dengan peneliti terjun langsung melaksanakan observasi di 

PT.Tirta Investama Danone Aqua Subang.   Tringulasi datapun dipakai oleh 
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peneliti supaya mendapat informasi dengan cara berbagai sumber data, 

seperti dokumentasi dan arsip. 

e. Teknik Analisis Data 

 Teknik analissi data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif 

berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan melalui 

reduksi data, penyajian data dan verifikasi terhadap teknik tersebut.  

a) Reduksi data 

Reduksi terhadap sebuah data merupakan proses pemilihan dan 

penyaringan data atau pengeloaan dengan menyederhanakan sebuah 

data yang telah di dapatkan dan berhasil di kumpulkan. Setelah data 

yang di butuhkan terkumpul maka data tersebut akan dipilih mana saja 

yang sangat dibutuhkan dan yang tidak terlalu dibutuhkan oleh peneliti 

untuk program yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi data yang 

pokok. 

b) Penyajian Data 

 Penyajian data dengan cara data dikelola untuk disederhanakan agar 

mudah di mengerti dan mudah dalam penganalisisan, setelah reduksi 

data. Pada nantinya data tersebut akan di pilih mana data – data yang 

saling berkaitan dengan permasalahan atau phenomena yang diteliti. 

c) Penarikan Kesimpulan 

 Hal yang paling terakhir yaitu penarikan kesimpulan, dimana data 

yang telah dicari dan disaring hingga telah di klasifikasikan menurut 
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kepentingannya masing – masing akan di Tarik kesimpulannya terhadap 

permasalahan dan phenomena yang terjadi. 

8. Jadwal Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT.Tirta Investama Subang 

beralamatkan di Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. 

Pemilihan PT.Tirta Investama subang menjadi objek penelitian dikarenakan 

pelaksanaan program CSR mengenai pembuatan taman Keanekaragaman 

Hayati yang menjadi menarik karena di saat genting masalah lingkungan, 

perusahaan yang berfokus kepada air kemasan ini melaksanakan CSR nya, dan 

bagaimana srategi yang dilakukan untuk program Taman Hayati PT.Tirta 

Investama Subang dalam pengelolaan dan implementasi CSR nya sendiri. 

Proses – proses penelitian ini akan dilakukan selama 5 bulan, mulai dari 

Observasi Lapangan hingga penyusunan skripsi. Adapun jadwal penelitian 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. 2 

 Rencana Jadwal Penelitian 

NO Daftar 

Kegiatan 

Janua

ri 

2020 

Februa

ri 

2020 

Mare

t 

2020 

Apri

l 

2020 

Mei 

2020 

Jun

i 

202

0 

Juli 

202

0 

Agustu

s 

2020 

1  Tahap Pertama: Observasi Lapangan dan Pengumpulan Data 
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penelitian 

        

 Penyusuna

n Proposal 

penelitian 

        

 Bimbingan 

Proposal 

Penelitian 

        

 Revisi 

Proposal 

Penelitian 

        

2 Tahap Kedua: Ushulan Penelitian 

 Sidang 

Ushulan 

Penelitian 

        

 Revisi 

Ushulan 

Penelitian 

        

3 Tahap Ketiga : Penyusunan Skripsi 
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 Pelaksanaa

n Penelitian 

        

 Analisis 

dan 

Pengolaan 

Data 

        

 Penulisan 

Laporan 

        

 Bimbingan 

Skripsi  

        

4 Sidang Keempat : Sidang Skripsi 

 Bimbingan 

Akhir 

Skripsi 

        

 Sidang 

Skripsi 

        

 Revisi 

Skripsi 

        

 


