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ABSTRAK 

Sichril Sidik. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 

PERTAMINA EP Asset 3 Subang Filed (Studi Deskriptif Pada Program CSR 

Budidaya Jamur Merang) 

  

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu garapan 

bidang Humas atau dalam aspek yang lebih khusus yang kemudian disebut divisi 

Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam menjalankan Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT. PERTAMINA EP Asset 3 Subang Field 

mengimplementasikannya dengan tahapan atau alur yang jelas yaitu Social 

maping, Forum Group Discussion, menentukan program CSR, Sosialisasi rencana 

kerja dan rencana strategis, implementasi dan evaluasi. Corporate Social 

Responsibility (CSR) program budidaya jamur merang digulirkan oleh masyarakat 

Desa Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang yang 

tergabung dalam kelompok sentosa dan kelompok cyber. 

 Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, mengetahui penerapan CSR 

program budidaya jamur merang dengan Social maping, kedua, mengetahui 

proses pelaksanaan CSR program budidaya jamur merang, ketiga, mengetahui 

implikasi dari pelaksanaan CSR program budidaya jamur merang.   

 Penelitian ini bertitik tolak dari Kewajiban melaksanakan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang tertuang dalam undang-undang nomer 40 tahun 

2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas bahwa wajib bagi setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam 

menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan demikian, sebagai 

perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi Sumber daya 

alam maka PT PERTAMINA EP Asset 3 Subang Field melaksanakan kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 Penelitian menggunakan metode Studi Deskriptif dengan Pendekatan 

Kualitatif, guna menjelajah dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang 

penelitian tanpa dibebani dan diarahkan oleh teori dan memakai konsep 

implementasi  CSR. Penelitian dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: 

Menentukan lokasi penelitian, Menentukan metode penelitian, Menentukan jenis 

dan sumber data, Menentukan teknik pemilihan informan Memilih teknik 

pengumpulan data dan akhirnya mengolah dan menganalisis data. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa Implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. PERTAMINA EP Asset 3 Subang Field pada 

program budidaya jamur merang Pertama, social maping digunakan sebagai awal 

perencanaan CSR kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap yang menjadi 

prosedur perusahaan, kedua Implementasi dilakukan dengan membagi peran 

antara perusahaan, pihak ketiga dan masyarakat, ketiga Implikasinya adalah 

memberikan manfaat dan pengaruh besar pada masyarakat dan perusahaan.  

 Berdasarkan temuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. PERTAMINA EP Asset 3 Subang 

Field pada program budidaya jamur merang dilakukan dengan perencanaan yang 

matang, implementasi yang serius sehingga menghasilkan implikasi yang baik. 


