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Kesuksesan yang ingin diraih dalam dunia bisnis sangat berkaitan dengan kinerja sosial dari 

suatu perusahaan. Hal ini dapat diimplementasikan dalam program community relation sebagai 

wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan itu sebagai perusahaan yang hadir 

dalam lingkungan masyarakat mau tidak mau PT. Sasa Inti harus mampu menempatkan diri 

sebagai tetangga yang baik, sebagai pendatang yang baik, yang ramah harus mampu 

menunjukkan itikad baiknya dalam upaya menjalin tali silahturahmi. 

Menempatkan masyarakat atau komunitas disekitar perusahaan sebagai mitra dan tetangga yang 

baik dengan memahami apa yang mereka butuhkan merupakan upaya yang dilakukan 

perusahaan dalam program community relation. Sehingga mereka dapat pula memahami dan 

memenuhi harapan perusahaan, dan keberadaan peruahaan dapat memberi kontribusi positif bagi 

kehidupan komunitas.  

Humas sebagai fungsi terpenting dalam perusahaan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk 

dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan harapan perusahaan dalam menjalankan 

program community relation. Kedudukan humas dalam perusahaan juga memberikan pengaruh 

terhadap implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, karena efektif tidaknya kegiatan 

humas tersebut tergantung pada ruang gerak humas dalam manajemen perusahaan sendiri. 

Semakin luas ruang gerak humas maka semakin maksimal pula kerja humas dan akan efektif 

pula program kerja yang dijalankannya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas community relation dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan aktivitas community relation yang dilakukan oleh humas PT. Sasa Inti 

Gending dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif yang berupaya menggambarkan aktivitas 

community relation PT. Sasa Inti Gending dalam merealisasikan tanggung jawab sosial melalui 

humas sebagai mediatornya. Data dikumpulkan melalui teknik indepth interview atau wawancara 

mendalam dengan para informan baik itu informan kunci maupun informan pembanding, dan 

dokumentasi dari PT. Sasa Inti dan dokumentasi milik peneliti sendiri. Untuk mendapatkan 

jumlah informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan memberikan 

beberapa kriteria pada masing-masing sumber informan. Dari teknik tersebut diperoleh 3 orang 

informan kunci dari PT. Sasa Inti Gending dan 12 orang dari masyarakat desa Gending sebagai 

informan pemdukung yang nantinya akan digunakan pada pemeriksaan keabsahan data. 

Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik trianggulasi 

sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas community relation yang dilakukan oleh humas 

PT. Sasa Inti Gending terkait dengan pemberian tanggung jawab sosial perusahaan melalui 4 

tahap yaitu pengumpulan fakta; fakta diperoleh berdasarkan laporan dari masyarakat, 

perencanaan program; perencanaan program dilakukan bersama-sama dengan pihak top 



manajemen, pelaksanaan; pelaksanaan program dilakukan dengan menggunakan media langsung 

dan diharapkan dapat lebih tepat pada sasaran kegiatan, dan evaluasi; keberhasilan program 

dinilai dari puas tidaknya masyarakat pada tanggung jawab sosial yang telah diberikan. Dari 

pelaksanaan program tersebut diketahui bahwa masyarakat cukup puas dengan implementasi 

tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam program community relation. Masyarakat menilai 

aktivitas yang telah dilakukan humas sudah cukup baik karena segala bantuan yang diminta oleh 

masyarakat selalu dapat dipenuhi oleh perusahaan. 

 


