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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat dan diiringi dengan 

meningkatnya persaingan, maka perusahaan diharuskan untuk semakin 

meningkatkan kinerjanya. Hal ini dilakukan demi meningkatkan profit perusahaan 

dan kinerja seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Ketatnya persaingan 

seringkali melatar belakangi perusahaan untuk menghalalkan segala cara agar 

perusahaannya tetap baik. 

Namun sering kali perusahaan kurang memperhatikan pada karyawannya 

sendiri maupun lingkungan sekitar. Padahal, perusahaan baik berskala besar 

ataupun kecil merupakan bagian dari lingkungan bisnis global. Setiap perusahaan 

memiliki hubungan yang kompleks dengan masyarakat, komunitas dan 

organisasi-organisasi tertentu. Secara langsung ataupun tidak, perusahaan 

terpengaruh dengan isu-isu, kejadian-kejadian sosial maupun tekanan dari seluruh 

dunia. 

Suatu hubungan yang kuat dalam sebuah perusahaan dapat membawa 

keberhasilan suatu program untuk melampaui rintangan yang paling sulit 

sekalipun. Adapapun tujuan dari pembinaan dengan publik eksternal yaitu untuk 

mempererat hubungan dengan orang-orang di luar perusahaan tersebut hingga 

terbentuklah opini public yang baik terhadap perusahaan tersebut. Sehingga 

timbul perhatian besar terhadap kepentingan public dan tindakan/ perilaku yang 



2 

sesuai dengan kepentingan publik tersebut akan meningkatkan simpati maupun 

kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. 

Menurut Rhenald Kesali (1994: 63) menyatakan bahwa, para pihak atau 

publik adalah “setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan 

yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan”. Maka dari 

itu, publik bisa juga dinyatakan sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu organisasi atau 

perusahaan.  

Dalam beberapa dekade terakhir perusahaan, terutama perusahaan besar 

telah memberi pengaruh yang sangat besar kepada seluruh aspek kehidupan 

masyarakat luas. Perusahaan, pemerintah dan masyarakat luas adalah satu 

kesatuan yang interdependent, saling tergantung satu sama lain. Perusahaan-

perusahaan memberikan peluang kerja, menyumbang pendapatan negara melalui 

pajak, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan barang dan jasa. Pemerintah 

membuat peraturan-peraturan yang pada intinya memberikan perlindungan dan 

jaminan kepada perusahaan. Sedangkan masyarakat membeli barang dan jasa, 

menyediakan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi, jika kebijakan perusahaan 

memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada masyarakat, tindakan-

tindakan masyarakat juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

 Indonesia melaksanakan kegiatan Corporate Social Responbility (CSR) 

baru dimulai beberapa tahun belakangan ini. Tuntutan masyarakat dan 

perkembangan demokrasi serta derasnya arus globalisasi dan pasar bebas, 
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sehingga memunculkan kesadaran dari dunia industri tentang pentingnya 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Walaupun sudah lama 

prinsip-prinsip CSR diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam lingkup 

hukum perusahaan. Namun amat disesalkan dari hasil survey yang dilakukan oleh 

Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta menunjukkan 

bahwa 166 atau 44,27% perusahaan menyatakan tidak melakukan kegiatan CSR 

dan 209 atau 55,75% perusahaan melakukan kegiatan CSR. Sedangkan bentuk 

CSR yang dijalankan meliputi; pertama, kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), 

kedua, sumbangan pada lembaga agama (50 perusahaan), ketiga, sumbangan pada 

yayasan sosial (39) perusahaan) keempat, pengembangan komunitas (4 

perusahaan).1 Survei ini juga mengemukakan bahwa CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak manajemen perusahaan 

sendiri.  

 Hasil Program Penilaian Peringkat Perusahaan (PROPER) 2004-2005 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dari 466 perusahaan 

dipantau ada 72 perusahaan mendapat rapor hitam, 150 merah, 221 biru, 23 hijau, 

dan tidak ada yang berperingkat emas. Dengan begitu banyaknya perusahaan yang 

mendapat rapor hitam dan merah, menunjukkan bahwa mereka tidak menerapkan 

tanggung jawab lingkungan. Disamping itu dalam prakteknya tidak semua 

perusahaan menerapkan CSR. Bagi kebanyakan perusahaan, CSR dianggap 

sebagai parasit yang dapat membebani biaya “capital maintenance”. Kalaupun 

ada yang melakukan CSR, itupun dilakukan untuk adu gengsi. Jarang ada CSR 
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yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat 

(http://www.legalitas.org Diakses14 Oktober 2010). 

Seiring dengan semakin besar dan luasnya pengaruh perusahaan terhadap 

kehidupan masyarakat, perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap 

keseluruhan lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Oleh karena 

itu, suatu perusahaan mempunyai kewajiban sosial untuk membantu organisasi 

kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan dan kemasyarakatan di 

lingkungan perusahaan tersebut atau program CSR atau tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah menerapkan 

program Corporate Social Responsibility adalah PT. Kereta Api Indonesia (PT. 

KAI). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebuah perusahaan jasa 

angkutan darat yang cukup besar yang berdiri sejak 28 September 1945. Dalam 

kegiatan operasionalnya, PT. Kereta Api Indonesia memiliki beberapa cabang 

yang salah satunya adalah PT. Kereta Api Indonesia Daop VII Madiun. 

Perusahaan jasa tersebut, merupakan satuan dari PT. KAI (Persero) pusat yang 

berada di Bandung. 

Demi mendukung kegiatan operasionalnya maka PT. KAI memiliki 

sebuah divisi Humas, yang memiliki bagian untuk menghubungkan antara 

perusahaan dengan public eksternal maupun public internal. Divisi humas PT. 

KAI Daop VII Madiun bertugas untuk menjaga citra maupun reputasi PT. KAI 

(Persero) yang diakibatkan oleh beberapa kasus kecelakaan kereta api. Salah satu 

contoh kasus dimana divisi humas dalam menjaga reputasi perusahaan adalah 
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tentang kecelakaan kereta api yakni tergulingnya kereta api ekonomi logawa di 

saradan pada bulan Juni tahun 2010 lalu. 

Akibat kecelakaan kereta api yang terjadi tentu saja berakibat pada 

reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Sehingga mengharuskan divisi 

humas untuk bekerja keras dalam menangani krisis tersebut, agar reputasi 

perusahaan PT. KAI tetap terjaga dan tidak mengakibatkan sebuah ketakutan pada 

pelanggan.  

 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh divisi humas dalam 

meningkatkan citra PT. KAI adalah dengan lebih meningkatkan kembali 

pelaksanaan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan yang 

dilakukan oleh PT. KAI Daop VII Madiun dalam program CSR diantaranya 

adalah Program Kemitraan (PKBL) dan Community Relations (sumbangan kepada 

yayasan dan beasiswa). Dimana dalam program kemitraan/ mitra binaan PT.KAI 

memberikan piutang lancar terhadap beberapa pedagang usaha kecil yang berada 

di sekitar/ wilayah operasional PT.KAI Daop VII Madiun. Dimana kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan tersebut yang dilaksanakan oleh divisi Humas 

Daop VII Madiun telah berlangsung sejak berdirinya PT. KAI (Persero) Daop VII 

Madiun hingga sekarang.  

PT. KAI Daop VII Madiun telah memberikan informasi mengenai 

pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut kepada public 

eksternal. Informasi mengenai kegiatan CSR tersebut diberikan oleh PT.KAI 

Daop VII Madiun melalui berbagai media, yaitu media cetak (Koran,buklet) dan 

media elektronik (website). Sebuah informasi yang diberikan oleh PT. KAI 
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tersebut merupakan suatu bentuk transparasi perusahaan kepada public eksternal. 

Namun, informasi yang diberikan belum tentu tepat dan dapat diperhatikan 

dengan sebaik-baiknya oleh public eksternal. 

Dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, maka PT. 

KAI daop VII Madiun telah melakukan kegiatan berupa kepedulian pada 

lingkungan sekitar, peduli pada kesehatan, peduli pada keamanan, peduli pada 

perekonomian, dan peduli pada pendidikan. Sehingga kegiatan ini menimbulkan 

citra perusahaan sebagai perusahaan peduli sosial. 

Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan juga merupakan tolak ukur 

untuk citra dan peningkatan citra perusahaan. Seberapa jauh perusahaan ikut andil 

dalam mengembangkan masyarakat, tidak hanya komunitas sekitar perusahaan 

melainkan masyarakat luas akan sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan itu 

sendiri setelah adanya praktik CSR (Elvinaro, 2009: 266). 

Peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan ini karena manfaat yang 

didapatkan dari hasil penelitian adalah dengan mempelajari sistem berjalannnya 

informasi mengenai kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan 

oleh divisi Humas, sehingga diharapkan dapat memberi wawasan bagi peneliti 

mengenai pentingnya informasi kegiatan Corporate Social Responsibility pada 

suatu perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya sebagai peneliti ingin 

mengetahui “Korelasi antara Informasi Kegiatan Corporate Social 

Responsibility dengan Citra PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai 

Perusahaan Peduli Sosial”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

akan diteliti adalah Apakah ada Korelasi antara Informasi Kegiatan 

Corporate Social Responsibility dengan Citra PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) sebagai Perusahaan Peduli Sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui Korelasi antara Informasi Kegiatan Corporate Social 

Responsibility dengan Citra PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai 

Perusahaan Peduli Sosial. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang komunikasi 

yang berkaitan dengan masalah Corporate Social Responsibility. 

D.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai 

penelitian berikutnya dan sekaligus sebagai informasi untuk perusahaan 

yang terkait yaitu PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

 


