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BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era modernitas seperti saat ini membuat kemajuan yang begitu pesat

dalam dunia bisnis. Perusahaan-perusahaan dalam bidang produk maupun

jasa kini tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan produksi, distribusi

maupun promosi saja ataupun permasalahan yang bersifat laba atau rugi saja.

Namun kini jauh lebih kompleks dari permasalahan tersebut yaitu menjaga

hubungan baik dengan para stakeholder dari perusahaan

Salah satu bentuk upaya menjaga hubungan baik dengan stakeholder

yaitu dengan melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Program Corporate Social Responsibility (CSR) sangat dibutuhkan oleh

perusahaan, dengan berbagai langkah manajemen komunikasi yang disusun

sedemikian rupa dapat membentuk opini publik yang positif terhadap

perusahaan. Terlebih lagi perusahaan-perusahaan sering dianggap memiliki

dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun lingkungan sosial sekitar

perusahaan beroperasi.

Di Indonesia CSR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan. Sehingga mewajibkan setiap perusahaan untuk

melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Setelah diundang-

undangkan peraturan tentang kewajiban CSR, perusahaan-perusahaan di

Indonesia berlomba-lomba untuk melaksanakan program CSR.
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Pada hakekatnya perusahaan perlu mendapat dukungan dari para

stakeholder-nya. Dukungan tersebut mau tidak mau harus didapatkan demi

kelangsungan hidup perusahaan. Masyarakat ikut menentukan eksistensi

perusahaan dalam dunia bisnis. Tanpa dukungan dan jalinan kemitraaan dari

stakeholder maka perusahaan lambat laun akan mengalami masalah secara

sosial maupun ekonomi akibat  tekanan yang menyudutkan dari berbagai

pihak bahkan juga dapat merusak citra perusahaan tersebut

Hal ini pun juga dilakukan oleh salah satu perusahaan nasional yang

bergerak dalam industri rokok yaitu Bentoel Grup. Bentoel Grup merupakan

produsen rokok terbesar keempat di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 7

persen. Selain dikarenakan limbah dari pabrik, produk Bentoel Grup

dianggap memiliki banyak sekali dampak negatif. Rokok memiliki dampak

negatif bagi kesehatan orang yang merokok (aktif) maupun orang yang tidak

merokok (pasif). Rokok menjadi perdebatan diberbagai kalangan karena

berbagai dampak negatif bagi kesehatan.

Namun, bagi pemerintah industri rokok merupakan salah satu

penyumbang pendapatan terbesar negara melalui cukai rokok. Selama kurun

waktu 10 tahun terakhir, pendapatan negara melalui cukai rokok selalu

meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 95% pendapatan

negara melalui cukai didapat dari pendapatan cukai rokok. Pada tahun 2007

pendapatan negara dari cukai rokok sebesar Rp. 43,54 triliun atau setara

97,45% terhadap total pendapatan cukai dan ditahun 2016 pendapatan cukai

rokok sebesar Rp. 137,94 triliun atau setara 96,11% total pendapatan cukai.
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The Tobacco Atlas 3rd Edition pada tahun 2009 menyebutkan bahwa

perokok di Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN, dengan

persentase 46.16% dari keseluruhan penduduk negara-negara ASEAN.

Sedangkan peringkat kedua, Filipina hanya memiliki persentase sebesar

16.62%. Kemudian, hal ini dilengkapi dengan data dari riset kesehatan dasar

(Riskesdas), pada tahun 2017 menunjukkan jumlah perokok di Indonesia

mencapai 29,3%. Dua dari tiga pria di Indonesia merupakan seorang perokok,

dan sebanyak 60 persen mulai merokok dari usia 9 sampai 16 tahun.

Tingginya jumlah perokok juga berimbas dengan meningkatnya

pasien akibat dari konsumsi rokok. Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik, di Indonesia penduduk meninggal akibat rokok mencapai 200.000

orang per tahun dan sekitar 6 juta orang per tahun di seluruh dunia.

Bebagai dampak negatif tersebut dapat mempengaruhi citra dan

reputasi perusahaan Bentoel Grup dimata para stakeholder perusahaan.

Bentoel Grup memilih satu dari lima tema program CSR untuk dilaksanakan

di Kota Malang yaitu kontribusi untuk mendukung perlindungan lingkungan

yang berkelanjutan. Bentoel Grup ingin berkontribusi untuk mendukung

perlindungan lingkungan di Kota Malang yang dimana pusat bisnis Bentoel

Grup berada. Selama 4 tahun berturut-turut  Bentoel Grup secara konsisten

mengeluarkan CSR untuk pembangunan Kota Malang melalui renovasi

taman-taman yang berada di Kota Malang.

Kegiatan CSR Bentoel Grup renovasi taman-taman di Kota Malang

dimulai tahun 2014 dengan melaksanakan perenovasian Taman Kota yang

berlokasi di depan Stasiun Kotabaru Malang di Jalan Trunojoyo. Kemudian



4

dilanjutkan pada tahun 2015 Bentoel Grup memrenovasi Taman Kunang-

Kunang di Jalan Jakarta Kota Malang yang telah cukup lama diabaikan.

Selanjutnya tahun 2016, Bentoel Grup melalui kegiatan CSR merenovasi

Taman Slamet yang berada di Jalan Slamet Kota Malang. Dan pada tahun

2017 Bentoel Grup merenovasi Taman Dieng dan mempercantik jalur

pedestarian sepanjang Jalan Terusan Dieng.

Menjadi sebuah hal yang menarik bagi peneliti, bahwa terdapat

manajemen komunikasi Bentoel Grup dalam mengemas CSR bertema

lingkungan sehingga mampu menjaga hubungan baik dengan para

stakeholder dari perusahaan. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti

“Manajemen Komunikasi Perusahaan Dalam Mensukseskan Pelaksanaan

Program Corporate Social Responbility (CSR) (Studi Pada Program CSR

Bentoel Grup 2014-2018 di Kota Malang)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang peneliti jelaskan di atas, peneliti mencoba

merumuskan rumusan masalah yaitu “Bagaimana manajemen komunikasi

Bentoel Grup dalam mensukseskan pelaksanaan program Corporate Social

Responbility (CSR)?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen

komunikasi Bentoel Grup dalam mensukseskan pelaksanaan program

corporate social responbility (CSR).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
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1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi para peneliti

lain maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberi manfaat

guna menambah kekayaan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

strategi komunikasi CSR dan citra perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

perusahaan dalam merancang program-program komunikasi pada masa

mendatang. Selain itu penelitian ini juga dapat memberikan masukan

sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi perusahaan agar kedepan dapat

merancang program komunikasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.


