
Analisis Penerapan ModelCorporate Social Responsibility padaEast 
Java Bali Nusra Region PT.Indosat OfficeSurabaya  

 

 

Oleh: AFIANTI MUSLIHANINGRUM (02220110)  

Communication Science 
Dibuat: 2007-01-24 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: penerapan CSR, model CSR 

Seining dengan perkembangan ekonomi dewasa ini maka dunia usaha turut berkembang dan 

menjadi sangat kompetitif Perusahaan akan berhadapan dengan publik yang sangat menentukan 

keberlanjutan usaha. Konsep CSR (corporate social responsibility) atau tanggung jawab sosial 

merupakan salah sate strategi perusahaan dalam menduduki posisi penting pada masyarakat. PT. 

Indosat dalam hat ini mencoba untuk menerapkan konsep CSR sebagai begun yang penting 

untuk dilaksanakan, karma kegiatannya selalu berhubungan dengan masyarakat sebagai 

stakeholder perusahaan. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan praktik CSR 

pada PT.Indosat office Surabaya. 

Penerapan CSR yang dimaksud adalah suatu pelaksanaan program tanggung jawab sosial 

perusahaan pada masyarakat khususnya masyarakat disekitar perusahaan itu beroperasi. 

Kelangsungan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungan serrate, tapi juga 

tanggung jawab sosialnya. Ada beberapa model CSR menurut Garriga, Elizabet and Domenec 

Mele yang depot digunakan untuk menganalisis penerapan praktik CSR tersebut yaitu model 

instrumental, politik, integrasi dan etika. Empat Model CSR tersebut jugs ditambah dengan tiga 

ideology yaitu the business of business, corporate Yoltrntarisrn, corporate involuntarism. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang pengumpulan datanya berdasarkan hash 

wawancara, observasi dan dokurnentasi. Dari pengumpulan data tersebut didapat due informan 

kunci dan lima informan pendukung. Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan 

teknik trianggulasi somber dan metode. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan di PT.Indosat office Surabaya didapat bahwa penerapan 

CSR melalui praktik yang dilakukan memiliki empat fokus yaitu pendidikan, kesehatan, sosial 

budaya, dan ekonomi. Keempatnya memiliki target penerima, mekanisme, tujuan dan kendala 

yang berbeda-beda. Dari keempat fokus tersebut bidang pendidikan adalah yang menjadi pilihan 

PT.Indosat untuk dijadikan terra utama pada praktik CSR setup tahunnya. Setelah dianalisis 

setup programnya disimpulkan bahwa penerapan praktik CSR yang dilakukan lebih mengarah 

pada sate model CSR menurut Garriga, Elizabet, and Domenec Mele yaitu model integratif den 

memakai ideology the business and business. Model dan ideology ini mencoba memadukan 

antara tuntutan masyarakat pada perusahaan dengan kegiatan bisnis perusahaan. Karma secara 

tidak langsung praktik CSR yang dilakukan bisa jugs menjadi strategi bisnis 

 

kegiatan bisnis perusahaan. Karena secara tidak langsung praktik CSR yang dilak-ukan bisa juga 

menjadi strategi bisnis perusahaan dalam meningkatkan nilai filantropisnya. Strategi bisnis yang 

dilakukan ini lebih bersifat reaktif dan hanya satu program yang bersifat proaktif atau jangka 

panjang. Dari penelitian ini diharapkan nantinya akan dihasilkan penelitian-penelitian yang lebih 

baik dan jelas baik dari segi metode maupun konsep yang digunakan. Untuk PT.Indosat office 

Surabaya, penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi masukan perusahaan dalam 

melakukan praktik CSR pada masyarakat agar menjadi lebih baik dan jelas di segala hal. 



 


