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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang 

  Saat ini di Indonesia banyak sekali perusahaan besar bahkan dari negara 

asing mengeksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Keberadaan suatu 

perusahaan pada suatu wilayah tertentu telah menimbulkan berbagai dampak 

negatif, kesenjangan sosial dan ekonomi (Wahyudi,Isa dan Azheri Busyra 2008).  

Sebagai upaya menjalin hubungan baik perusahaan dengan masyarakat  maka 

dibutuhkan suatu organisasi yang berkaitan dengan komunikasi.  

Public relations  merupakan bagian dari komunikasi tersebut yang 

dibutuhkan oleh suatu organisasi perusahaan. Menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat yang ada disekitar dapat dilakukan oleh public relations sebagai 

perwakilan dari perusahaan. public relations dapat melakukan hubungan 

komunikasi dua arah (two way communications) antara perusahaan dengan 

masyarakat sehingga dapat menciptakan suatu tujuan tertentu demi mewujudkan 

citra positif bagi lembaga yang bersangkutan (Rosadi,Ruslan 2002:1).  

  Pada dasarnya public relations yang didefinisikan oleh J.C. Seidel yaitu 

sebagai  kelanjutan dari proses penetapan kebijaksanaan, penentuan pelayanan 

dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang-orang atau golongan agar 

orang atau lembaga itu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. 

Kedua, pelaksanaan kebijaksanaaan, pelayanan dan sikap adalah untuk menjamin 

adanya pengertian dan penghargaan yang sebaik-baiknya. 
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Dalam suatu organisasi atau perusahaan public relations mempunyai 

tujuan untuk memberikan kepuasan terhadap semua pihak yang berkepentingan 

dan menjembatani hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, salah satunya 

dengan program CSR (Corporate Social Responsibility).  

Di Indonesia sendiri secara konstitusi, tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat telah disinggung dalam UU No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Dimana  undang-undang yang telah di sah kan oleh DPR  

tersebut menegaskan bahwa CSR merupakan kewajiban bagian perusahaan yang 

bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam (Busyira dan Isa 2008:184).  

Dalam hal ini Konsep tanggung jawab sosial korporat sendiri melahirkan 

tantangan bagi praktisi public relations. Melalui konsep ini, citra atau reputasi 

organisasi harus diikhtiarkan agar tetap terjaga. Tak mengherankan bila banyak  

perusahaan yang kini terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR).  

Seperti perusahaan Chevron yang merupakan salah satu perusahaan asing 

yang bergerak dalam industri minyak dan gas bumi di daerah Kalimantan Timur. 

Keberadaan Chevron di Kalimantan Timur terbagi atas dua sektor yaitu sektor 

Utara (Santan dan Marangkayu Kutai) dan sektor Selatan (Lawe – lawe Penajam 

Paser Utara Balikpapan). Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Chevron 

beroperasi tersebut masih kurang dalam pengembangan Sumber Daya 

Manusianya. 
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Berdasarkan Peraturan BP Migas No.22 Tahun 2001 pada BAB VIII Pasal 

40 ayat 3,4,5, dan 6 menyatakan bahwa Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap 

yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ikut bertanggung jawab 

dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat (Pedoman Tata 

Kerja BP Migas No. 017/PTK/III/2005). Berdasarkan peraturan BP Migas 

tersebut perusahaan dituntut untuk melakukan Corporate Social Responsibility. 

Salah satu bentuk CSR Chevron Indonesia Company yaitu program Local 

Business Development (LBD). Local Business Development (LBD) ini bertujuan 

mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan dilingkungan tempat perusahaan 

tersebut berada. Melalui program Local Business Development (LBD)  perusahaan 

memainkan peran dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami suatu 

komunitas. Permasalahan sosial yang timbul biasanya terkait permasalahan 

ekonomi seperti tingkat pengangguran yang tinggi, sumber daya manusia yang tak 

berketerampilan, rendahnya sikap mental kewirausahaan atau tingkat 

produktivitas individu rendah. 

Permasalahan yang tengah terjadi ialah banyaknya perusahaan kecil lokal 

yang tidak memiliki akses untuk berkembang dengan mayoritas masyarakat yang 

berpendidikan rendah  menuntut untuk mendapatkan kontribusi dari berdirinya 

perusahaan di wilayah sekitar mereka tinggal. Dengan permasalahan dan 

fenomena yang terjadi, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: 

AKTIVITAS PUBLIC RELATIONS DALAM PELAKSANAAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  (Studi pada Policy Goverenment 
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and Public Affair (PGPA) Di Chevron Indonesia Company  Pasir Ridge,  

Balikpapan – Kalimantan Timur) 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Bagaimana aktivitas public relations dalam pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility di Chevron Indonesia Company Pasir Ridge, Balikpapan – 

Kalimantan Timur? 

1.3   Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas 

public relations dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Chevron 

Indonesia Company Pasir Ridge, Balikpapan – Kalimantan Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat yang positif baik secara 

akademis maupun secara praktis, yaitu: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah khasanah keilmuan bagi 

mahasiswa tentang aktivitas public relations Chevron dalam pelaksanaan CSR. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi para praktisi yang 

berkecimpung di dunia bisnis tentang dampak pentingnya tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai wujud kepedulian dan komitmen perusahaan dalam 
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mensejahterakan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pengertian dan Proses Public Relations 

1.5.1.1 Pengertian Public Relations 

Public Relations adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 

berlangsung dua arah secara timbal balik (Uchjana 2006:24). Sejarahwan 

Amerika, Robert Heilbroner menggambarkan Public Relations sebagai 

perkumpulan 100.000 orang yang terkait dengan profesinya dan kesulitannya 

adalah tidak satupun diantara mereka mempunyai definisi yang sama terhadap 

profesinya. Dengan kata lain lingkup kegiatan profesi Public Relations sangat 

tidak terbatas dan tugas dari Public Relations antara satu organisasi dengan 

organisasi lainnya sangat berbeda, namun keduanya terkait dengan praktik Public 

Relations (Nova, Firsan 2011:41). 

Dalam definisi kerja International Public Relations Associations (IPRA) 

berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar public relations antara lain: 

1. Public relations merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

memperoleh good will , kepercayaan, saling pengertian, dan citra baik 

dari masyarakat. 

2. Public relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang 

harmonis antara suatu lembaga atau organisasi dengan pihak 
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masyarakat melalui suatu proses komunikasi timbal balik, hubungan 

yang harmonis, saling mempercayai dan menciptakan citra yang positif 

(Ruslan, Rosady 2008:8). 

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, dan Glen M.Broom mendifinisikan 

Public Relations merupakan fungsi manajemen yang membentuk dan memelihara 

hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakat, yang 

menjadi sandaran keberhasilan atau kegagalannya (Nova, Firsan 2011:45).  

McNamara mendefinisikan Public Relations sebagai akivitas berkelanjutan untuk 

menjamin perusahaan memiliki citra yang kuat di mata public (Iriantara, Yosal 

2004:44) 

Profesor Melvin Sharpe dan Koordinator public relations di Ball State 

University mengemukakan public relations  “mengharmoniskan” hubungan 

jangka panjang di antara individu dan organisasi di masyarakat (Nova, Firsan 

2011:43).     

1.5.1.2 Proses Public Relations 

  Proses dalam kegiatan Public Relations merupakan proses yang 

berkelanjutan. Proses yang berkesinambungan tersebut akan terus berlangsung 

selama organisasi yang kegiatan Public Relations sebagai fungsi manajemen terus 

bertahan. Dalam proses Public Relations yang terus berjalan ada kegiatan rutin 

mengingat organisasi perlu menanggapi dinamika lingkungan. Kegiatan rutin 

tersebut dilakukan para petugas Public Relations untuk peristiwa – peristiwa yang 

tak terduga. Menurut Cutlip dan Center, proses Public Relations  mencakup empat 
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tahapan yaitu: (a) Pengumpulan fakta, (b) Perencanaan dan Program, (c) Aksi dan 

Komunikasi, (c) Evaluasi program (Iriantara, Yosal 2004:55). 

 

Proses Public Relations 

 

Gambar 1.1 Prose Public Relations  

Menurut Cutlip dan Center 

 

1.5.2 Aktivitas Public Relations 

 Aktivitas public relations merupakan proses yang berkelanjutan dan terus 

berjalan mengingat lingkungan organisasi bergerak secara dinamis. Aktivitas 

public relations dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh kondisi internal 

maupun eksternalnya, public relations harus terus berusaha menjaga agar relasi 
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antara organisasi dan publiknya tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan 

sehingga membawa kemaslahatan baik bagi organisasi maupun pada publiknya. 

 Kegiatan internal yang dimaksud ialah aktivitas yang dilakukan public 

relations terhadap khalayak yang ada didalam organisasi atau perusahaan dalam 

hal ini ialah karyawan atau pimpinan perusahaan dan aktivitas eksternal ialah 

kegiatan public realations yang berhubungan dengan khalayak luar yang tidak 

berhubungan dengan organisasi. 

 Eksternal relations menentukan khalayak mana yang menjadi sasaran 

pembinaan hubungan tergantung dari sifat dan ruang lingkup dari organisasi atau 

perusahaan itu sendiri. Relasi perusahaan tidak akan sama dengan relasi jawatan 

pemerintah atau instansi militer, walaupun demikian yang menjadi sasaran 

khalayak dan harus tetap selalu berhubungan adalah: 

1. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar (Community Relations) 

Hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan perlu 

dipelihara dan dibina dengan baik, karena pada suatu ketika mereka pasti 

dibutuhkan lebih – lebih apabila terjadi musibah terhadap perusahaan atau 

organisasi. Hubungan dapat dilakukan dengan orang-orang yang disegani 

oleh masyarakat dalam hal ini bisa tokoh masyarakat. Hubungan bisa 

dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk datang dan 

berpartisipasi menghadiri kegiatan perusahaan, membantu apabila 

masyarakat mendapat suatu masalah. Pada intinya public relations perlu 

selalu berkomunikasi dengan mereka untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan atau organisasi beserta para karyawan tidak mengasingkan diri 
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dari lingkungan sekitarnya, kebijakan bertetangga (neighbourhoad policy) 

perlu selalu dibina dan dipelihara. 

2. Hubungan dengan Pemerintah (Goverment Relations) 

Sebuah perusahaan tidak bisa tidak berhubungan dengan 

pemerintah setempat. Hal ini sangat berguna untuk memelihara 

komunikasi yang nantinya banyak membantu hubungan eksternal public 

relations. Bila terjadi kesulitan – kesulitan dapat segera dipecahkan, 

karena hubungan yang baik telah terpelihara sejak semula. 

3. Hubungan dengan Pers (Press Relations) 

Dalam hal ini yang dimaksud pers ialah pers dalam arti luas, yaitu 

media massa. Surat kabar, majalah, kantor berita, radio siaran, dan televisi 

siaran merupakan media massa yang banyak membantu organisasi atau 

perusahaan  yang berfungsi untuk mencapai khalayak yang tersebar luas. 

Hubungan yang baik senantiasa terpelihara dengan media massa akan 

dapat membantu lancarnya publikasi (Onong, 1986:176-178).  

1.5.3 Merencanakan Program Public Relations 

 Rumusan perencanaan yang matang, akan menghasilkan suatu program 

kerja humas yang efektif. Merencanakan program humas berdasarkan fakta dan 

landasan berfikir sehat, membuat seseorang menjadi tahu arah dan tujuan yang 

ingin dicapainya. Oleh karena itu, sekali lagi yang perlu ditekankan bahwa 

penelitian merupakan yang sangat penting dalam membuat suatu proses 

perencanaan humas. 
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 Sebelum seorang praktisi membuat perencanaan program kerja humas 

terlebih dahulu harus benar – benar paham akan tujuan yang ingin dicapai 

organisasi atau perusahaan. Apabila dalam membuat perencanaan program kerja 

humas tanpa mengetahui tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu, maka akan 

timbul hambatan – hambatan seperti: 

1. Kegagalan manajemen menyertakan para pelaksana untuk turut serta 

mempertimbangkan perumusan kebijaksanaan dan program – program 

organisasi.  

2. Kurang tercapainya kesepakatan mengenaitujuan – tujuan dari pelaksanaan 

program humas. 

3. Kurangnya waktu karena tersita oleh pembahasan – pembahasan mengenai 

masalah sehari – hari. 

4. Kelambatan dan keadaan frustasi yang dialami oleh para pelaksana, karena 

kurangnya koordinasi dengan departemen terkait lainnya. 

5. Kebanyakan para pelaksana dalam hal nilai akhir dari publisitas menjadi 

berkurang dari hari ke hari (Zulkarnain, 2003:89-91). 

1.5.4 Perencanaan Program Public Relations 

 Suatu program public relations baik itu yang berjangka panjang maupun 

pendek (untuk satu peristiwa tunggal), harus direncanakan dengan cermat dan hati 

– hati sehingga akan diperoleh hasil – hasil yang nyata. Tanpa adanya suatu 

program yan terencana, seorang public relations akan terpaksa beroperasi secara 

instingtif sehingga ia mudah kehilangan arah. Bahkan dia akan selalu tergoda 

mengerjakan hal – hal baru, sementara hal – hal yang lama belum terselesaikan. 
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Pada akhirnya akan sulit memastikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai 

dan apa saja hasil – hasil konkrit yang telah dibuahkannya.  

 Dalam perencanaan program public relations terdapat salah satu model 

perencanaa public relations. Salah satu model perencanaan ini disebut dengan 

“model enam langkah”. Model ini sudah diterima secara luas oleh para praktisi 

PR profesional. Adapun keenam tahapannya yaitu sebagai berikut (Linggar, 2000: 

75-97): 

1. Pengenalan situasi 

Pengenalan situasi merupakan tumpuan perencanaan logis. 

Artinya, segenap prosedur penyusunan rencana harus didasarkan pada 

tujuan. Kunci pertama dalam menyusun suatu rencana secara logis adalah 

pemahaman terhadap situasi situasi yang ada. Misalnya, kita harus 

mengetaahui secara pasti seperti aapa citra organisasi di mata 

khalayaknya. 

2. Penetapan tujuan. 

Setiap tujuan organisasi dalam pengertian yang luas akan jauh 

lebih mudah dijangkau apabila usaha mencapainya juga disertai dengan 

kegiatan – kegiatan public relations. Sehubungan dengan keterbatasan 

sumber daya, khususnya dana maka harus memilih sebagi8an diantaranya 

yang relatif paling penting dan mendesak.  

3. Definisi khalayak atau sasaran. 



12 
 

Khalayak adalah kelompok atau orang – orang yang berkomunikasi 

dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Ada 

sembilan khalayak utama yang paling sering menjadi subjek khalayak dari 

berbagai macam organisasi secara umum yaitu (Linggar, 2000: 18 -19): 

a. Masyarakat umum. 

b. Calon pegawai. 

c. Pegawai. 

d. Mitra usaha pemasok jasa atau berbagai macam barang yang 

merupakan kebutuhan rutin dari organisasi atau perusahaan 

yang bersangkutan. 

e. Para investor, kalangan perbankan, dan pemegang saham. 

f. Para distributor. 

g. Konsumen dan pemakaian prodek organisasi. 

h. Para pemimpin pendapat umum. 

i. Pemerintah. 

Sebesar apapun suatu organisasi tidak mungkin menjangkau semua 

orang.  Organisasi harus menentukan sebagian diantaranya yang sekiranya 

paling dibutuhkan. Dengan jenis dan jumlah khalayakyang lebih terbatas, 

suatu organisasi akanlebih efisien dalam menggarapnya (Linggar, 2000: 

81). 
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4. Pemilihan media public relations. 

Media PR yaitu media massa, event media, media sarana (logo, 

warna, dan lambang), media pertemuan (presentasi, diskusi, rapat, 

seminar, dan workshop), media personal (lobby dan negitiation), dan 

hingga media internal PR (company profile, annual report, dan printed 

material) (Rosady, 1999: 48-49).  

5. Perencanaan anggaran. 

Semua program, pelaksanaan kegiatan, pencapaian tujuan dan 

target diperkirakan dan diperinci secara sistematis. Tanpa biaya atau 

dukungan pendanaan, program yang disusun itu akan menemui kegagalan 

dan tidak berjalan sebagaimana mestinya (Rosady, 1999: 49).  

6. Pengukuran hasil atau evaluasi. 

Tahapan ini dijalankan untuk memastikan perusahaan telah 

mencapai apa yang sudah ditetapkan atau belum (Iriantara, 2004:39). 

1.5.5 Corporate Social Responsibility 

1.5.5.1 Pengertian Corporate Social Responsibility 

Menurut Ghana sesungguhnya tanggung jawab sosial perusahaan 

memberikan kapasitas dalam membangun corporate building menuju terjaminnya 

going concern perusahaan. Di dalamnya termasuk upaya peka (respect) terhadap 

adopsi sistemik berbagai budaya (kearifan lokal) ke dalam strategi bisnis 
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perusahaan, termasuk keterampilan karyawan, masyarakat, dan pemerintah (Hadi, 

Noor  2011:46-47). 

Seperti rumusan tanggung jawab sosial yang diberikan Bowen (2008:16) 

sebagai berikut:  

“It refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those 

decisions. Or to follow those lines of action which are desireable in terms of the 

objectives and values of our society”. 

 Definisi tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh Bowen telah 

memberi landasan awal bagi pengenalan kewajiban pelaku bisnis untuk 

menetapkan tujuan bisnis yang selaras dengan tujuan dan  nilai-nilai masyarakat. 

Definisi menurut Lord Holme dan Richard Watts  Corporate Social 

Responsibility merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia bisnis untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dengan 

meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarga mereka serta masyarakat 

lokal dan masyarakat pada umumnya. Definisi tersebut hampir sejalan dengan 

pendapat Kotler dan Lee mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek 

bisnis yang diskresioner dan kontribusi sumber daya perusahaan (Solihin, Ismail 

2008: 95). 

Institute of Chartered Accountans, England, and Wales mengatakan bahwa 

CSR merupakan jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu 

memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya, seraya 

memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka. 
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Sedangkan definisi CSR menurut Canadian Goverment ialah kegiatan usaha yang 

mengintegrasikan ekonimi, lingkungan dan sosial kedalam nilai, budaya, 

pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara 

transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan 

berkembang. 

Jorg Andriof dan Malcolm Me Intosch  menegaskan bahwa CSR meliputi 

semua dimensi dari dampak, hubungan, dan tanggung jawab perusahaan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. Dampak ini akan memperlihatkan sebuah 

pengaruh yang tersebar luas di dalam masyarakat (Busyira dan Isa 2008:63). 

Menurut Chambers et.al. corporate social responsibility dapat diartikan 

sebagai melakukan tindakan sosial (termasuk lingkungan hidup) lebih dari batas – 

batas yang dituntut peraturan perundang – undangan (Iriantara, 2004 : 49). 

Sedangkan Natufe mendefinisikan corporate social responsibility sebagai 

komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan 

sumbangan pada pembangunan ekonomi serta memperbaiki mutu hidup angkatan 

kerja, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan (Iriantara, 

2004 : 49)  

Tanggung jawab sosial  perusahaan merupakan salah satu dari beberapa 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Dalam hal 

ini pemangku kepentingan yang dimaksud adalah orang atau kelompok yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakkan, 

maupun operasi perusahaan.  



16 
 

Jones mengklasifikasikan pemangku kepentingan tersebut dalam dua 

kategori, yaitu: 

1. Inside Stakeholders : Orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap  

perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan tersebut.  

Kategori di dalam Inside Stakeholders yaitu : Pemegang saham 

(Stockholders), managers, dan employers. 

2. Outside Stakeholders :  Terdiri atas orang-orang maupun kelompok yang 

bukan termasuk dalam organisasi perusahaan, namun memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh tindakan yang 

dilakukan perusahaan. 

Kategori di dalam Outside Stakeholders, yaitu : Pelanggan (customers), 

pemasok (suppliers), pemerintah (goverment), masyarakat lokal, dan 

masyarakat secara umum (Solihin, Ismail 2008:6). 

CSR Asia mendefinisikan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan 

untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders. 

Mengenai Guadiance on Social Responsibility ISO 26000 memberikan definisi 

tentang CSR.  

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sebuah 

organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk 
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perilaku trasnparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan 

termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh 

(draft ISO 26000, 2008). 

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan 

untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak 

yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana 

perusahaan tersebut berada, yang  dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya 

secara berkelanjutan (Suharto, Edi 2010:124-125). 

Berdasarkan sifatnya, pelaksanaan program CSR dapat dibagi menjadi dua 

yaitu Community Development dan Relations Development (Nova, Firsan 

2011:56). 

1.5.5.2  Sejarah  Corporate Social Responsibility  

Sejarah merupakan torehan kejadian masa lampau yang mengungkapkan 

fenomena realitas sosial yang bisa menjadi kajian menarik dan bermanfaat di 

masa kini dan mendatang. Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF 

(Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, Feminisasi). Pelaksanaan CSR tidak 

semata-mata didorong oleh fenomena DEAF, akan tetapi karena mempunyai 

manfaat bagi perusahaan.  

Dengan memahami sejarah tentang obyek kajian akan bermakna bagi 

pengungkapan realitas sosial yang lebih obyektif. Corporate Social Responsibility 
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(CSR) telah ada sejak Abad 17 dan mengalami perkembangan kajian yang 

mencerminkan dinamika implementatif yang terus mengalami perubahan.  

Bila dilihat dari perspektif  sejarah singkat CSR dari masa ke masa 

perkembangan CSR ini dapat dikelompokkan menurut periodisasi sebagai berikut: 

1 Periode Tahun 1700-an SM 

Tanggung Jawab Sosial Korporasi (Corporate Social 

Responsibility) telah menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak 

lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 

hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam 

menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi 

pelanggannya. 

Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati 

diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan ijin penjualan 

minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung 

di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang lain. 

Perhatian para pembuat kebijakan tentang CSR menunjukkan telah 

adanya kesadaran bahwa terdapat potensi timbulnya dampak buruk 

dari kegiatan usaha. Dampak buruk tersebut tentunya harus direduksi 

sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kemaslahatan 

masyarakat sekaligus tetap ramah terhadap iklim usaha. 

2 Periode 1920 – 1950 
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Tahun 1920-an merupakan awal dari dikenalnya konsep 

“responsibility and responsiveness” dalam praktek dunia usaha 

(Cermati, Windsor, D 2001:229). Sedangkan para ahli yang lain 

berargumentasi bahwa asal usul dari CSR adalah pada tahun 1930-an.  

Literatur-literatur awal yang membahas CSR pada tahun 1950-an 

menyebut CSR sebagai Social Responsibility (SR bukan CSR). Tidak 

disebutkannya kata corporate dalam istilah tersebut kemungkinan 

besar disebabkan pengaruh dan dominasi korporasi modern belum 

terjadi atau belum disadari.  

Menurut Howard R. Bowen dalam bukunya: “Social Responsibility 

of The Businessman” dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR 

modern. Dalam buku itu Bowen (1953:6) memberikan definisi awal 

dari CSR sebagai:  

“… obligation of businessman to pursue those policies, to make 

those decision or to follow those line of action wich are desirable in 

term of the objectives and values of our society” (Busyira dan Isa 

2008:20). 

 

Walaupun judul dan isi buku Bowen bias gender (hanya 

menyebutkan businessman tanpa mencantumkan businesswoman), 

sejak penerbitan buku tersebut definisi CSR yang diberikan Bowen 

memberikan pengaruh besar kepada literatur-literatur CSR yang terbit 

setelahnya. Sumbangsih besar pada peletakan fondasi CSR tersebut 

membuat Bowen pantas disebut sebagai Bapak CSR.  

Pada prinsipnya bowen merumuskan konsep CSR sebagai suatu 

kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam 
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suatu tindakan, yang mana tindakan tersebut harus sesuai dengan 

kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Atas 

dasar pendapatnya tentang CSR maka Bowen dinyatakan sebagai 

bapak dari CSR Modern (Busyira dan Isa 2008:20). 

3. Tahun 1960-an 

Menurut Caroll pada dekade ini ditandai satu pertumbuhan yang 

signifikan didalam usaha untuk menyusun dengan teliti dan menguraikan 

apa yang dimaksud dengan CSR (Carroll, AB 1999:270). Pada tahun 

1960-an banyak usaha dilakukan untuk memberikan formalisasi definisi 

CSR, salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu adalah Keith 

Davis.  

Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang 

mendalam atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis 

mengutarakan “Iron Law of Responsibility” yang menyatakan bahwa 

tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan kedudukan sosial yang 

mereka miliki (social responsibilities of businessmen need to be 

commensurate with their social power).  

Sehingga, dalam jangka panjang pengusaha yang tidak 

menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan 

anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki 

sekarang. Kata corporate mulai dicantumkan pada masa ini. Hal ini bisa 
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jadi dikarenakan sumbangsih Davis yang telah menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi. 

4. Tahun 1970-an 

Pada Dekade ini pusat perhatian tertuju pada pendapat Milton 

Friedman’s tentang tanggung jawab “minimalis” dari suatu perusahaan 

yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Ia menyatakan “..what does it 

mean to say that business has responsibility? Only people can have 

responsibility. A corporation is an artificial person and in this sense may 

have artificial responsibilities” (Busyira dan Isa 2008:21-22).  

Kemudian pada Tahun 1971, US Committee for Economic 

Development (CED) memandang CSR dari perspektif peran dunia usaha 

didalam konteks CSR. CED merumuskan CSR dengan 

menggambarkannya dalam lingkaran konsentris.  

Lingkaran dalam merupakan tanggung jawab dasar dari korporasi 

untuk penerapan kebijakan yang efektif atas pertimbangan ekonomi (profit 

dan pertumbuhan). Lingkaran tengah menggambarkan tanggung jawab 

korporasi untuk lebih sensitif terhadap nilai-nilai dan prioritas sosial yang 

berlaku dalam menentukan kebijakan mana yang akan diambil. Lingkaran 

luar menggambarkan tanggung jawab yang mungkin akan muncul seiring 

dengan meningkatnya peran serta korporasi dalam menjaga lingkungan 

dan masyarakat. 

Tahun 1975 juga ditandai dengan pengembangan definisi CSR. 

Dalam artikel yang berjudul “Dimensions of Corporate Social 
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Performance”, S. Prakash Sethi memberikan penjelasan atas perilaku 

korporasi yang dikenal dengan social obligation, social responsibility, dan 

social responsiveness. Perkembangan tiga tingkatan konsep dari CSR 

tersebut, social obligation berkaitan dengan aturan hukum dan pembatasan 

pasar.  

5. Tahun 1980-an 

Pada dekade ini istilah CSR telah menjadi perdebatan secara global 

dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Era ini ditandai dengan usaha-

usaha yang lebih terarah untuk lebih mengartikulasika secara tepat apa 

sebenarnya corporate responsibility. Walaupun telah menyinggung 

masalah CSR pada 1954 , Empu teori manajemen Peter F. Drucker baru 

mulai membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984 . 

Drucker (1984:62) berpendapat: ”But the proper „social responsibility‟ of 

business is to tame the dragon, that is to turn a social problem into 

economic opportunity and economic benefit, into productive capacity, into 

human competence, into well-paid jobs, and into wealth”.  

 

Dalam hal ini, Drucker telah melangkah lebih lanjut dengan memberikan 

ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya 

dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang 

menguntungkan.  

Tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission 

on Environment and Development (WCED) dalam laporannya yang 

berjudul “Our Common Future” menyatakan bahwa: 

“....sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the 

present without compromising the ability to meet those of the future”. 
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Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda 

politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan 

pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini 

menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

6. Tahun 1990-an 

Pada Era ini tidak banyak penulis yang membicarakan tentang 

pengertian CSR, akan tetapi menggunakan konsep CSR sebagai “point-of-

departure” untuk tema dan konsep yang terkait dengan CSR (Busyira dan 

Isa 2008:25). Pada perkembangan pengaruh global terhadap CSR terus 

berlangsung selama dekade 1990-an, sedangkan peran pemerintah tetap 

saja tidak jelas. 

 Agar peran perusahaan semakin dominan dalam melaksanakan 

tanggung jawab sosialpada setiap aktivitas usahanya, maka Solomon pada 

tahun 1997 menegaskan sebagai berikut:  

“now that businesses are often the most powerfull institutions in 

the world, the expanse of social responsibility has enlarged to include 

areas formerly considered the domain of governments...the more powerfull 

business becomes in the world, the more responsibility for the wellbeing of 

the world it will be expected to bear”. 

 

Mengingat semakin pentingnya CSR dalam memasuki abad 

millenium, maka carroll pada tahun 1999 mengusulkan agar konsep CSR 

sebagai suatu bagian penting dalam praktik dan bahasa bisnis. Dalam hal 

ini dikarenakan CSR merupakan tiang penyokong yang penting dari sekian 
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banyak teori – teori yang berkaitan dengan harapan publik atas masyarakat 

bisnis hari ini.  

1.5.5.3 Jenis Tanggung Jawab Perusahaan 

Secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung jawab 

yang berbeda-beda kepada pemangku kepentingan yang dijalankan secara 

seimbang. Ketiga jenis tanggung jawab perusahaan yaitu (Solihin, Ismail 2008:3-

5): 

1. Economic Responsibility 

Perusahaan koorporasi dibentuk dengan tujuan salah satunya untuk 

menghasilkan laba secara optimal. Para pengelola perusahaan 

koorporasi memiliki tanggung jawab ekonomi kepada para pemegang 

saham yang berupa laba dalam bentuk dividen dari hasil pengelolaan 

perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab 

ekonomi kepada para kreditor yang telah memberikan pinjaman bagi 

perusahaan.   

2. Legal Responsibilities 

Dalam beroperasi perusahaan korporasi harus mematuhi berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan. Tujuan dari diberlakukannya hukum agar suatu 

perusahaan tidak dirugikan oleh tindakan perusahaan pesaing lainnya. 

3. Social Responsibilities 



25 
 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis yang diskresioner dan 

kontribusi sumber daya perusahaan. 

1.5.5.4 Bentuk Tanggung Jawab Social 

Keberhasilan ekonomi dan finansial dunia usaha berkaitan erat dengan 

kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi. Pada intinya, 

CSR merupakan dari perusahaan untuk mengintegrasikan  kepeduliannya terhadap  

terhadap masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 

istilah “Triple Bottom Line”. Bentuk dari CSR ini dapat digolongkan dalam 4 

bentuk yaitu (Busyra dan Isa 2008:62-63) :  

1. Pengelolaan lingkungan kerja yang secara baik yaitu penyediaan 

lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang 

layak, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan 

keluarganya. 

2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat (khususnya 

masyarakat lokal). Community Development merupakan program 

dari kemitraan yang bertujuan untuk membantu peningkatan 

kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang 

cukup panjang.  

3. Penanganan kelestarian lingkungan yang dimulai dari lingkungan 

perusahaan seperti, penghematan penggunanan listrik, air, kertas, 
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sampai penanganan limbah yang dihasilkan perusahaan agar tidak 

mencemari lingkungan sekitar perusahaan. 

4. Investasi Sosial atau yang biasa dikenal dengan kegiatan amal 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan memberikan dukungan 

finansial maupun non finansial yang dilakukan oleh kelompok atau 

organisasi  pada kegiatan sosial dan lingkungan. Dimana program 

ini dapat membentuk corporate image. 

1.5.5.5 Manfaat Corporate Social Responsibility Bagi Perusahaan 

Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki empat manfaat bagi 

perusahaan yang melaksanakannya (Suharto, Edi 2010:52-53) : 

1. Brand Differentiation  

Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR dapat memberikan 

image (citra) perusahaan yang khas, etis, dan baik di mata public yang 

akhirnya menciptakan customer loyality. 

2. Human Resources 

Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, 

terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. 

3. License to Operate 

Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan 

public memudahkan memberi izin pada setiap bisnis yang akan 
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dilakukan. Hal ini karena dianggap telah memenuhi standar operasi 

dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. 

4. Risk Management 

Membangun budaya “doing the right thing” berguna bagi perusahaan 

dalam mengelola resiko-resiko bisnis. 

1.5.6 Policy Government and Public Affair (PGPA) 

 Policy Government and Public Affair Departement merupakan departemen 

kehumasan Chevron Indonesia Company yang mempunyai misi menyediakan 

dukungan yang profesional dan segera (responsive) terhadap usaha – usaha 

komunikasi secara internal, eksternal, maupun komunikasi terhadap pemerintah 

setempat dalam wilayah kerja Kalimantan Timur Operation (KLO). 

 Melalui misi ini dapat dilihat bahwa Policy Government and Public Affair 

Departement Chevron Indonesia Company melaksanakan fungsi pendukung 

terhadap keseluruhan usaha komunikasi yang di laksanakan Chevron Indonesia 

Company terhadap publik internal dan eksternalnya. 

 Usaha – usaha komunikasi yang dilakukan oleh Policy Government and 

Public Affair Departement Chevron Indonesia Company pada dasarnya berpusat 

pada visi misi perusahaan sendiri yaitu menjadi perusahaan energy dunia yang 

dikagumi karena karyawan, kemitraan, dan kinerjanya dengan menjadi relasi yang 

terbaik bagi publiknya, memiliki orang – orang terbaik , dan menghasilkan 

prestasi yang terbaik. 
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1.5.7 Job Description Policy Government and Public Affair (PGPA) 

Departementi Chevron Indonesia Company 

Tugas dari PGPA sama halnya dengan tugas humas disetiap perusahaan, 

yakni: 

1. Pembinaan hubungan baik dengan stakeholder dan mediasi konflik 

terhadap side effect kegiatan operasi perusahaan. 

2. Pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat melalui program CSR 

dan CD serta identifikasi kondisi sosial masyarakat di sekitar daerah 

Chevron operasi. 

3. Pengelolaan kegiatan publikasi dan penyampaian informasi kepada 

pers/publik, penerbitan media informasi perusahaan, dokumentasi, dan 

keprotokolan perusahaan baik yang diadakan di dalam maupun keluar 

yang berupa kunjungan kehormatan, penyelenggaraan pameran ditingkat 

pusat daerah. 

4. Pengelolaan mengenai kesehatan dan keselamatan serta menjalankan 

operasional yang sistematis, memiliki komitmen terhadap keunggulan 

operasi. 

Namun yang membedakannya, PGPA di Chevron Indonesia Company 

memiliki 3 bagian di dalam departemennya yaitu: 

1. Community Development (CD) merupakan wujud tanggung jawa 

perusahaan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan guna 

memajukan perkembangan di daerah operasi perusahaan sekaligus juga 

meningkatkan potensi ekonomi masyarakat khususnya yang ada di 
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sekitar kegiatan operasi perusahaan. Kegiatan dalam program CD yaitu 

merencanakan dan mengawasi kegiatan perkembangan masyarakat 

melalui program CSR. Program CD juga mengidentifikasi kondisi 

kegiatan sosial masyarakat disekitar daerah operasi perusahaan, 

misalnya: 

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi 

penyelenggaraan kegiatan program CSR dan CD. 

b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan identifikasi kondisi 

sosial masyarakat di sekitar operasi perusahaan / social mapping dan 

membuat kajian / analisis dan saran tentang keadaan sosial, politik, 

ekonomi, dan budaya masyarakat daerah sekitar operasi perusahaan 

untuk keperluan kelancaran operasi perusahaan. 

2. Government Relations (GR), merupakan wujud kerjasama antara para 

pemerintah terutama pemerintah setempat dengan perusahaan. Kegiatan 

GR Chevron yaitu: 

a. Membina hubungan baikdengan stakeholder dan mediasi konflik 

sehubungan dengan side effect kegiatan operasi perusahaan, 

misalnya merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tugas 

– tugas pembinaan hubungan dengan stakeholder dari berbagai 

elemen di lingkungan daerah operasi untuk mendukung kelancaran 

operasi perusahaan. 

b. Melaksanakan supervise, membina dan memelihara komitmen Good 

Corporate Government (GCG) 
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3. Communications merupakan jembatan untuk menghubungkan informasi 

yang berasal dari internal maupun eksternal yang akan diinformasikan 

kepada pemerintah, masyarakat, maupun karyawan Chevron agar tidak 

terjadi miss communications. Kegiatan dari communications meliputi: 

a. Merencanakan dan mengawasi kegiatan publikasi dan penyampaian 

informasi kepada pers/publik, penerbitan/pembuatan media 

informasi perusahaan. 

b. Dokumentasi dan protokol perusahaan baik yang diadakan di dalam 

maupun ke luar (kunjungan kehormatan). 

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan press clipping 

protokoler, dokumentasi, publikasi kegiatan di media internal 

perusahaan. 

1.5.8 Fungsi Policy Government and Public Affair (PGPA) Departement 

 Fungsi dari Policy Government and Public Affair (PGPA) Departement 

Chevron Indonesia Company adalah: 

1. Meningkatkan citra perusahaan. 

2. Membina hubungan baik dengan stakeholder. 

3. Mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

4. Menyampaikan materi informasi kepada pers dan publik. 

5. Melakukan kegiatan publikasi, dokumentasi, dan protokoler. 

6. Memediasi konflik dengan stakeholder untuk menciptakan situasi yang 

kondusif yang mendukung kelancaran perusahaan. 
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1.5.9 Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif batasan masalah disebut dengan fokus, yang 

berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono 2009:207). 

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, ruang lingkup pembahasan 

yang ada, dan supaya penelitian lebih mengarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Maka penelitian difokuskan pada strategi public relations Chevron 

melaui proses PR yaitu Fact Finding, Perencanaan, Aksi dan Komunikasi, serta 

Evaluasi. Dengan demikian, terdapat empat poin yang digunakan peneliti sebagai 

rumusan fokus penelitian. Adapun poin tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Fact finding ialah tahapan PR Chevron dalam mengumpulkan fakta yang 

berkaitan dengan opini, reaksi, dan sikap publik terhadap perusahaan. 

b. Perencanaan dan program ialah PR dalam menentukan strategi, membuat 

program, menentukan sasaran target, tujuan, pembentukkan tin, dan 

pemetaan wilayah dalam menjalankan program tersebut. 

c. Aksi dan Komunikasi ialah PR dalam mengkomunikasikan, 

mensosialisasikam, dan mengimplementasikan pelaksanaan CSR kepada 

sasaran target sehingga tujuan dari program ini tercapai. 

d.  Evaluasi ialah PR dalam melakukan penilaian atau evaluasi dari 

pelaksanaan CSR. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif yakni suatu penelitian yang berupaya untuk membuat penggambaran, 
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pemaparan, menggali secara utuh, menyeluruh dan mendalam tentang fenomena 

sosial yang dikaji, sehingga diperoleh penemuan-penemuan berupa pemahaman, 

penjelasan dan makna. 

Pada pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk membuat penjelasan 

data secara sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena dan realitas sosial 

yang terjadi pada daerah yang menjadi objek peneliti (Muslimin,2011:16). 

1.6.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang 

bermaksud untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dasar penelitian yang digunakan peneliti adalah naturalistik. Dasar 

penelitian ini biasa digunakan dalam penelitian kualitatif yang menekankan pada 

kealamihan sumber data, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting) (Sugiyono, 2010:1). Peneliti meneliti tentang aktivitas 

Public Relations dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility sesuai 

dengan keadaan alamiah di lokasi penelitian tanpa adanya rekayasa dari pihak 

manapun. 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Chevron Indonesia Company yang berlokasi di 

Pasir Ridge, Balikpapan- Kalimantan Timur. Penulis melakukan penelitian di 
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perusahaan tersebut karena Chevron termasuk perusahaan asing yang berlokasi di 

Indonesia dan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Di 

mana keberadaan perusahaan tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi 

masyarakat sekitar daerah operasi. Banyaknya perusahaan kecil lokal yang tidak 

memiliki akses untuk berkembang yang mana mayoritas background pendidikan 

masyarakat masih rendah. 

Disini penulis meneliti bagaimana aktivitas Public Relations dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Penetapan subjek dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu peneliti menggunakan pertimbangan khusus dalam 

menentukan subjek untuk diwawancarai (Sugiyono, 2009:219). Adapun kriteria 

subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Subjek peneliti yang masih terlibat secara aktif dalam pelaksanaan 

CSR dalam kegiatan Local Bussines Development (LBD) yaitu PR 

Specialist, tim Community Development, tim Supply Chain 

Management (SCM), tim planner LBD, dan tim user LBD. 

2. Masyarakat lokal yang telah menjadi vendor Local Bussines 

Development (LBD) minimal satu tahun. Hal ini dikarenakan 

program LBD diperuntukkan untuk pengusaha kecil lokal yang 

notabennya masyarakat lokal sekitar Chevron. 

Adapun subjek penelitian yang memenuhi kriteria tersebut yakni: 
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1. Tunggul Haribowo selaku PR specialist Chevron Indonesia Company 

KLO. 

2. Etty Nuzuliyanti selaku Community Development Chevron Indonesia 

Company KLO. 

3. Suhardi selaku Community Development Chevron Indonesia Company 

KLO. 

4. Deden selaku Community Development Chevron Indonesia Company 

KLO. 

5. M. Subhan A selaku Supply Chain Management (SCM) Chevron 

Indonesia Company KLO. 

6. Karyubi selaku Supply Chain Management (SCM) Chevron Indonesia 

Company KLO. 

7. Bambang selaku planner Local Bussines Development (LBD) Chevron 

Indonesia Company KLO. 

8. Irwan selaku user Local Bussines Development (LBD) Chevron 

Indonesia Company KLO. 

9. H. Abdul Anas selaku masyarakat lokal yang telah menjadi vendor 

LBD selama empat tahun. 

10. Baharudin selaku masyarakat lokal yang telah menjadi vendor LBD 

selama tiga tahun. 

11. Zainal. A selaku masyarakat lokal yang telah menjadi vendor LBD 

selama dua tahun. 
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1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Wawancara Semiterstruktur 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 

dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan 

(Sugiyono,2010 :73). 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan PR 

specialist Chevron, tiga orang dari tim Community Development, dua orang dari 

tim Supply Chain Management (SCM), tim planner LBD, tim user LBD, vendor 

LBD. Tujuan dari interview ini adalah untuk mengetahui aktivitas Public 

Relations dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen 

seperti laporan-laporan, arsip, buku, catatan-catatan, maupun data-data yang 

berkaitan dengan obyek yang akan diteliti dalam perusahaan tersebut. Data berasal 

dari catatan penting, baik dari lembaga atau perusahaan maupun perorangan yang 

bersangkutan (Hamidi 2004:72). 
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Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh arsip – arsip yang 

berkenaaan dengan program Local Bussines Development (LBD). Adapun yang 

diperoleh peneliti yakni data kontrak project LBD tahun 2011, data vendor LBD 

2011, dan buku pedoman program LBD.    

c. Observasi  

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan 

mengamati langsung di lapangan. Teknik ini menjadi kajian pendahuluan untuk 

mengenal pasti lingkungan yang menjadi tempat penelitian (Muslimin,2011:24). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke 

lapangan tentang implementasi program LBD sebagai aktivitas Public Relations 

dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility.. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Dalam hal analysis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “Data 

analysis is the process of systematically searching and arranging the interview 

transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your 

own understanding of them and to enable you to present what you have 

discovered to others”. Analysis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain (Sugiyono 2010 : 88).  

Penelitian ini mengamati aktivitas Public Relations dalam pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility melalui program LBD Chevron, melakukan 
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deskripsi terhadap semua yang dilihat, didengar, dirasakan dalam fakta dan realita 

yang diperoleh pada saat melakukan riset dan observasi di lapangan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan 

dengan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2009 : 247): 

1. Data Reduction 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Apabila peneliti semakin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan 

rumit. Untuk itu perlu segera dilakukananalisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi  akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

2. Data Display 

Setelah data di reduksi selanjutnya masuk tahapan data display. Dimana 

dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles 

dan Huberman (1984) menyatakan bahwa “the most frequent from of 

display data for qualitative research data in the past has been narrative 

text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing / Verification 
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Menurut Miles dan Huberman langkah ke tiga dalam analisis data 

kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukungpada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahapan awal didukung oleh bukti – bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

 

 

Gambar 1.2 Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (dalam 

Muslimin 2011:26) 
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1.6.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam keabsahan data ialah dengan 

menggunakan trianggulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu (Sugiyono 2010:125).  

Melalui cara ini peneliti mampu menarik kesimpulan tidak hanya dari satu 

sudut pandang, sehingga kebenaran data lebih diterima. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam teknik ini peneliti berupaya 

mengakses dari sumber-sumber yang berbeda guna memperoleh data yang 

berkenaan dengan penelitian. Hal ini berarti peneliti telah membandingkan data 

yang diperoleh dari suatu sumber dengan sumber yang lainnya. Sedangkan 

triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 

2010:127). Setelah melakukan wawancara tentang Local Business Development 

untuk menguji kredibilitasnya maka peneliti dapat mengeceknya dengan teknik 

yang berbeda. 

 


