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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, dan seringkali menarik 

perhatian khusus bagi para pihak investor dan para pelaku pemilik usaha untuk membangun sebuah 

perusahaan berskala nasional maupun skala internasional di Indonesia. Mulai dari perusahaan 

kecil, menengah bahkan besarpun sudah banyak ditemui di Indonesia. Dalam suatu perusahaan 

tidak hanya menitik beratkan pada proses memaksimalkan laba saja, namun saat ini pada proses 

kelangsungan sebuah perusahaan itu sendiri, perusahaan memiliki kewajiban baru yaitu kewajiban 

sosial yang harus dipenuhi untuk mensejahterakan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan 

tersebut. Disini masyarakat, lingkungan hidup, dan aspek sosial lainya mempunyai fungsi sebagai 

faktor utama dan mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan produksi serta eksistensi dari 

suatu perusahaan tersebut. Tanpa adanya dukungan serta keterlibatan dari faktor-faktor tersebut 

sebuah perusahaan akan sulit untuk berkembang dan memajukan perusahaanya tersebut, sebab 

akan muncul beberapa kemungkinan terjadinya pertentangan dari lingkungan sekitar apabila 

perusahaan tidak betanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada 

disekitarnya. 

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang adanya pertanggung jawaban sosial dari 

sebuah perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan juga 

dikenal dengan sebutan CSR (Corperate Social Responsibility). Corporate Social Responsibility 

(CSR), yaitu sebuah komitmen  perusahaan atau pada dunia bisnis yang bertujuan agar mampu dan 

turut berkontribusi, dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 
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tanggung jawab perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara aspek ekonomis, 

social dan lingkungan. Aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan meruapakn dampak yang 

paling di pertimbangkan dan di perhatikan dalam segala kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR), hal tersebut merupakan kontribusi langsung dari perusahaan demi kelancaran proses 

pembangunan dalam negeri (Mukti, 2010 :123). 

Pada saat ini penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)  khususnya di Indonesia 

menjadi salah satu perhatian khusus, melihat dengan adanya positive impact terhadap lingkungan 

dan masyarakat sekitar. Pada peraturan pemerintah Indonesia terkait Corporate Social 

Responsibility (CSR)  atau pertanggung jawaban sosial perusahaan, tercantum pada beberapa pasal 

dan UU dengan istilah yang berbeda-beda melihat dari jenis produksi dan perusahaan tersebut. 

Pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, terdapat pada pasal 1 angka 

3 yang menyatakan bahwa : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan 

untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya.” Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal 

berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 15 

huruf b tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 

menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 

budaya masyarakat setempat” (Mukti, 2010 :112). 

Substansi Corporate Social Responsibility (CSR)  yaitu kemampuan perusahaan dalam 

rangka untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas, dan stakeholder yang terkait baik 
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lokal, nasional, maupun global. Secara singkat Corporate Social Responsibility (CSR)  

mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi 

hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Corporate Social Responsibility (CSR)  

menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktik bisnis yang etis dan sustainable 

secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Yustisia, 2013). Tidak mengherankan kalau kemudian 

Corporate Social Responsibility (CSR)  dianggap sebagai jawaban terhadap praktik bisnis yang 

selalu mengedepankan laba sebesar-besarnya sebagai tujuan utama. (Elvinaro Dkk, 2011 : 35).  

 Perhatian kusus terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)  oleh suatu 

perusahaan, merupakan suatu sistem  yang bertujuan agar tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

terlaksana dengan baik serta dapat menjadi program berkelanjutan dan dapat diterima oleh 

masyarakat yang menerima dan ikut menikmati tanggung jawab sosial yang diberikan oleh 

perusahaan. Seperti konsep rantai makanan, Perusahaan, Corporate Social Responsibility (CSR), 

Masyarakat, dan lingkungan. Setiap faktor memiliki fungsi dan peranya masing-masing. Sebuah 

perusahaan tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan masyarakat dan lingkungan, sehingga 

Corporate Social Responsibility (CSR)  muncul sebagai instrumen untuk menyatukan tujuan 

perusahaan dan dukungan masyarakat serta lingkungan sekitar. Sehingga pada prosesnya siklus 

tersebut akan saling memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Mengingat 

bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai lingkungan eksternal. 

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan diimplementasikan kepada seluruh stakeholders. 

Arti dari stakeholder sendiri adalah suatu kelompok manusia atau individu, komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta 

kepentingan dan juga memiliki kekuasaan terhadap suatu perusahaan. Stakeholder utama didalam 

perusahaan yaitu perusahaan dan pemerintah. Selain itu, yang termasuk dari Stakeholder disini 
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antara lain yaitu pengusaha, para pekerja dan serikat pekerja, para pengusaha pemasok, masyarakat 

(konsumen), perusahaan pengguna, masyarakat sekitar dan juga pemerintah.  Tanggung jawab 

sosial perusahaan disini melihat bagaimana para Stakeholder yang dimaksut diatas dapat terpenuhi 

beberapa kebutuhan serta kepentingan stakeholder nya. Stakeholder ini sendiri timbul sejak 

adanya kesadaran akan keberlanjutan perusahaaan dalam jangka panjang yang ternyata lebih 

penting dari pada peningkatan keuntungan perusahaan semata. Selain mempunyai kewajiban 

ekonomis dan legal kepada stakeholder, perusahaan juga diharapkan memiliki perhatian kepada 

stakeholdersnya. 

Di Indonesia, praktik Corporate Social Responsibility (CSR)  mengambil dua bentuk. 

Pertama, tanggung jawab institusional perusahaan yang terkait dengan peraturan perundang-

undangan. Misalnya, BUMN disyaratkan memberikan sumbangan dari keuntungan tahunan, atau 

pengusaha hak penguasaan hutan (HPH) Diwajibkan melaksanakan program pembinaan 

masyarakat desa hutan. Kedua, tanggung jawab sukarela yang tidak terikat dengan peraturan 

perundang-undangan, tetapi dianggap penting dikerjakan perusahaan, baik oleh kebutuhan internal 

perusahaan maupun pertimbangan moral, sosial dan kemanusiaan (Jacky, 2015). Bentuk tanggung 

jawab sosial suatu perusahaan atau yang sering disebut sebagai Corporate Social Responsibility 

(CSR) itu memiliki bentuk yang bermacam-macam tergantung bagaimana program yang sudah 

ditetapkan oleh suatu perusahaan dan sudah disetujui bersama oleh pihak perusahaan, bentuk 

kegiatan tersebut mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat berupa pemberian bantuan dalam bentuk ilmu (pendidikan) dan bisa juga melalui 

perbaikan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan atau daerah yang sudah di tentukan oleh 

perusahaan, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas 
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masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada dan juga bantuan kesehatan bagi 

masyarakat. 

Program dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) ini dikelola dengan 

mengikutsertakan masyarakat serta mengedepankan suatu masyarakat untuk mengurusi 

keberlanjutan program yang sudah dibuat oleh suatu perusahaan agar memiliki manfaat yang 

bersifat jangka panjang bagi kehidupan mereka. Dalam hal ini perusahaan terutama divisi atau 

bidang yang bertugas sebagai pelaksana kegiaatan Corporate Social Responsibility (CSR)  agar 

ikut berperan penting sebagai pendamping masyarakat, yang menjembatani komunikasi antara 

perusahaan dengan masyarakat dan sebaliknya serta bisa saling sharing dengan masyarakat 

penerima Corporate Social Responsibility (CSR). Apabila ada hal-hal yang harus di perbaiki dan 

bisa menjadi masukan untuk perusahaan dan perusahaan bisa dengan lapang dada menerima segala 

kritikan yang diberikan oleh masyarakat yang tentunya dapat berguna serta berfungsi sebagai 

keberlangsungan kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) suatu perusahaan.  

Perkembangan CSR dikemukakan oleh John Elkington (1997) dalam Wibisono (2007:32) 

yang terkenal dengan “The Triple Bottom Line”, yang memberi pandangan dalam menjalankan 

tanggung jawab sosialnya perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada 3P yaitu: selain 

mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) suatu perusahaan yang diberikan kepada 

masyarakat antara lain seperti program pendidikan, beasiswa, pelatihan, kesehatan, kemitraan, 

pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan taman hijau, dan juga bisa berupa 

bantuan bencana alam. Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berada di sekitar 
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wilayah perusahaan dan diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan bertujuan agar 

masyarakat dapat mengetahui bahwa dengan adanya perusahaan tersebut dapat berdampak positif 

bagi suatu kelompok masyarakat atau individu sebagai bentuk tugas tanggung jawab perusahaan 

atas permasalahan sosial di sekitar secara merata. Maka dari itu lingkungan dan masyarakat wajib 

diikutsertakan dalam keberlangungan perusahaan itu sendiri dan pada akhirnya juga akan 

menguntungkan pihak perusahaan itu sendiri dengan melaksanakan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan keuntungan bagi masyarakat 

penerimanya. Dan dengan adanya program yang sudah diterapkan oleh suatu perusahaan maka 

masyarakat disini sebagai penikmat atau pemakai fasilitas tersebut mempunyai makna tersendiri 

bagi masyarakat tersebut, baik makna positif atau makna negative terkait pemberian tanggung 

jawab suatu perusahaan tersebut. 

 Kota Malang sendiri adalah kota yang di penuhi berbagai bentuk industri/perusahaan, 

Mulai dari industri/perusahaan kecil, menengah dan atas. Dari tahun ketahun industri/perusahaan 

yang berada di kota Malang bertambah jumlahnya. Dan tidak sedikit pula industri/perusahaan yang 

berada di kota Malang menerapkan program Corporate Social Responsibility (CSR)  di perusahaan 

mereka. Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)  nya pun beragam mulai dari program 

pendidikan, kesehatan, lingkungan dsb. Salah satu perusahaan yang menerapkan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) dikota Malang yaitu PT. Bentoel Group yang bertempat Jl. 

Raya Karanglo.  Selain itu PT. Bentoel Group ini dalam menjalankan kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR)  perusahaan mereka juga melibatkan pemerintah untuk mendukung segala 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)  yang mereka lakukan khususnya di kota Malang. 

Pada tahun 2010 PT. Bentoel Group mulai merancang tema dan jenis kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR), pada saat itu program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. 
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Bentoel Group hanya difokuskan pada kegiatan pengembangan masyarakat di bidang lingkungan 

hidup dan penanggulangan dampak bencana alam. Namun sekarang kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR)  PT. Bentoel Group ini focus pada beberapa tema utama, yaitu  Kontribusi 

untuk mendukung perlindungan lingkungan, Kontribusi untuk mendukung pemberdayaan, 

Kontribusi untuk lembaga- lembaga amal, Kontribusi untuk organisasi sosial, Kontribusi untuk 

mendukung kehidupan bermasyarakat dan Kontribusi untuk manajemen bencana. Beberapa waktu 

lalu ada beberapa kegiatan PT. Bentoel sebagai bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility 

(CSR)  perusahaan mereka, salah satunya yaitu Penyerahan bantuan ratusan paket perlengkapan 

computer sebagai wujud dukungan terhadap program pembangunan Kota Malang ke arah Smart 

City. Penyerahan bantuan ratusan paket perlengkapan komputer tersebut diserahkan kepada 

sekolah, yayasan, lembaga dan komunitas di Kota Malang yang dilakukan bersama-sama oleh 

Walikota Malang, H. Moh. Anton dan Presiden Komisaris Bentoel Group Hendro Martowardojo 

kepada masyarakat pada tanggal 6 Juni 2017. Selain kegiatan tersebut PT. Bentoel Group sendiri 

juga peduli terhadap lingkungan yang ada di kota Malang dengan memperbaharui 

taman/lingkungan hijau yang mulai tidak terawat menjadi taman hijau yang banyak di gemari 

masyarakat dan memiliki banyak manfaat yang bisa di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat 

yang berada di kota Malang maupun yang berada di luar kota Malang, seperti Taman Bentoel 

Trunojoyo, Taman Kunang-Kunang, Hidden Paradise di Taman Slamet, taman Dieng. Ini 

merupakan wujud nyata terjalinnya kerjasama yang baik antara PT. Bentoel Group dan Pemerintah 

Kota Malang. Selain itu PT. Bentoel juga sangat peduli dengan keadaan sekitar dan mencoba untuk 

membantu lewat program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan mereka seperti 

membantu Desa Arjosari dalam pengadaan Proyek Fasilitas Air Bersih dan PT. Bentoel Group 

memberikan bantuan medis dan obatobatan bagi para pengungsi erupsi Gunung Kelud di Pujon, 
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Malang, karna dengan adanya bencana alam Letusan Gunung Kelud, salah satu gunung berapi 

paling aktif di Jawa Timur berdampak pada penduduk yang salah satunya bertempat tinggal di 

daerah Pujon, serta menyediakan mobil ambulan yang selalu siap membantu para korban selama 

dua minggu. 

Salah satu bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)  PT. Bentoel Group yang 

akan di bahas dalam skripsi ini yaitu tentang Taman Bentoel Trunojoyo. Pada awal 2014, PT. 

Bentoel Group telah menyetujui untuk melaksanakan perbaikan pada taman kota yang terabaikan 

yang berlokasi di depan stasiun kereta api utama Malang di Jalan Trunojoyo. Perbaikan tersebut 

dilakukan setelah melihat kondisi taman yang tidak terawat dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima. 

Melalui serangkaian kegiatan konsultasi dengan Walikota Malang, PT. Bentoel Group telah 

mengubah taman tersebut menjadi sebuah tempat publik yang ramah lingkungan, informatif dan 

interaktif untuk dinikmati oleh para penduduk, masyarakat, serta wisatawan yang datang 

berkunjung. Taman ini terbagi menjadi dua area, dimana satu area memiliki perpustakaan mini 

yang dilengkapi dengan akses Wi-Fi gratis, area refleksologi, tempat khusus bagi ibu menyusui, 

taman bermain, dan air mancur. Area kedua yang terletak di seberang Taman Kuliner Arema yang 

terkenal akan kios-kios makanan lokalnya, memiliki area lain yang dapat digunakan untuk 

berbagai macam kegiatan sosial. Walikota Malang, Bapak Haji Mochammad Anton, meresmikan 

Taman Bentoel Trunojoyo pada 1 Juni 2014 dan sejak saat itu Taman Bentoel Trunojoyo menjadi 

tempat wisata yang cukup digemari bagi warga Malang dan masyarakat umum yang bertempat 

tinggal di luar Malang. 

Melihat dari tujuan awal PT. Bentoel Group yang ingin memperbaharui taman Bentoel 

trunojoyo yang sebelumnya kumuh dan tidak terawat menjadi sebuat taman yang ramah 

lingkungan pun mulai banyak mengundang respon positif masyarakat yang menikmati taman 
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Bentoel Trunojoyo tersebut. Mulai dari adanya berbagai fasilitas yang di suguhkan ditaman 

tersebut seperti perpustakaan dengan penataan yang menarik sehingga mengundang masyarakat 

untuk berkunjung serta penataan taman yang menarik perhatian masyarakat sekitar untuk 

menikmatinya. Melihat dari penjelasan di atas penulis bermaksud untuk lebih memahami serta 

mengetahui, bagaimana timbal balik yang terjadi dalam praktik Corporate Social Responsibility 

(CSR)  pada suatu perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Sehingga penulis berusaha 

melakukan sebuah penelitain dengan judul Interpretasi Masyarakat Terhadap Implementasi 

Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group di Taman Bentoel 

Trunojoyo Malang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana interpretasi masyarakat terhadap 

implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group di Taman 

Bentoel Trunojoyo malang ?“ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana interpretasi masyarakat terhadap implementasi 

program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group malang pada salah satu 

program Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu perbaikan taman turnojoyo yang sekarang 

menjadi Taman Bentoel Trunojoyo Malang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis, adapun rinciannya sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dilihat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau kritikan dan 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan menambahkan kajian 

ilmu sosiologi khusunya dalam mengkaji teori yang berkaitan dengan konsep interaksi 

simbolik dalam sebuah masyarakat. Serta dapat mengetahui Bagaimana interpretasi 

masyarakat khususnya terhadap implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT. Bentoel Group malang pada salah satu program Corporate Social Responsibility (CSR) di 

Taman Bentoel Trunojoyo Malang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait 

dalam penelitian ini, diantaranya : 

1.4.2.1 Bagi Jurusan Sosiologi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya bisa menjadi referensi dan memberikan 

sumbangsih serta masukan bagi mahasiswa/i khususnya dalam penelitian mengenai 

implementasi suatu program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam suatu perusahaan 

yang ditujukan untuk masyarakat umum serta dapat memahami persoalan-persoalan baru 

mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih memahami bahwa 
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tanggung jawab sosial di suatu perusahaan harus menjadi kewajiban untuk dijalankan sebagai 

tanggung jawab sosial mereka terhadap lingkungan yang ada disekitar perusahaan tersebut. 

1.4.2.2 Bagi Pihak Perusahaan pemberi CSR 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini perusahaan PT. Bentoel Group bisa melihat 

bagaimana interpretasi masyarakat terhadap program Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang sudah dilakukan oleh PT. Bentoel Group Malang. Khususnya program Corporate Social 

Responsibility (CSR) di Taman Bentoel Trunojoyo, serta interpretasi dari masyarakat bisa 

menjadikan kritikan atau masukan untuk perusahaan dalam menjalankan serta mensukseskan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Bentoel Group tersebut. 

1.4.2.3 Bagi pihak masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memahami makna dari 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) suatu perusahaan sehingga masyarakat yang 

berperan sebagai pengguna atau penerima program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT. Bentoel Group malang yang ikut menikmati fasilitas yang ada di Taman Bentoel 

Trunojoyo serta dapat menjaga dan melestarikan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan dan 

juga menggunakannya dengan baik, sehingga dapat menjadikan taman tersebut menjadi 

pembangunan berkelanjutan yang memiliki banyak manfaat bagi penggunanya. 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Interpretasi 

Konsep interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap 

sesuatu tafsiran. Interpretasi sendiri yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 
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mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. 

Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian 

informasi yang di terimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang komplek menjadi sederhana 

(Saeful, 2010). Dalam penelitian ini melihat bagaimana interpretasi suatu masyarakat atau 

bagaimana pandangan, kesan, pendapat suatu masyarakat terhadap program Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang sudah dilakukan oleh PT. Bentoel Group Malang khususnya program 

Corporate Social Responsibility (CSR) di Taman Bentoel Trunojoyo. 

1.5.2 Masyarakat 

Penelitian mengenai program Corporate Social Responsibility (CSR PT. Bentoel Goup ini 

masyarakat dalah sebagi objek penelitian. Koenjaranigrat (2009:116) Secara etimologis, konsep 

masyarakat dalam bahasa Inggris masyarakat di sebut society asal kata socius yang berarti 

“kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab “syaraka” yang berarti “ikut serta, 

berpartisipasi”. Saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan 

oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan unsur-unsur kekuatan kaida dalam lingkungan 

sosial yang merupakan suatu kesatuan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling 

“bergaul” atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai perasaan agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, 

merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para 

warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Dalam penelitian 

ini masyarkat sekitar terutama masyarakat yang mengunjungi Taman Bentoel Turnojoyo adalah 

objek atau seseorang yang menjadi pokok pembicaraan dalam penelitian mengenai Interpretasi 
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Masyarakat Terhadap Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Bentoel 

Group di Taman Bentoel Trunojoyo Malang. 

1.5.3 Implementasi 

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar 

webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk 

menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to 

implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi dikemukakan oleh Mclaughin 

(Dalam Nurdin dan Usman, 2004) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme 

suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Suatu kegiatan tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan 

dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

Dalam penelitian ini mencoba melihat bagaimana implementasi dari program salah satu 

perusahaan yang ada dikota Malang, yaitu PT. Bentoel Group Malang. Salah satu bentuk program 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) yang akan di teliti disini yaitu implementasi Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) berupa pembaharuan Taman Bentoel Trunojoyo dikota Malang. 

1.5.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) memiliki beberapa definisi yang 

dikemukakan oleh banyak ahli. Definisi CSR berasal dari konsep dan pemikiran yang dicetuskan 

oleh John Elkington (1997) dalam bukunya yang berjudul “Cannibals with Forks, The Triple 



14 
 

Bottom Line of Twentieth Century Business”, dimana dalam buku tersebut Elkington 

mengemukakan konsep “3P” (profit, people, dan planet) yang menerangkan bahwa dalam 

menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar profit/keuntungan ekonomis sebuah 

korporasi harus dapat memberikan kontribusi positif bagi people (masyarakat) dan berperan aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Wibisono, 2007). Menurut ISO 26000, Corporate 

Sosial Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak 

dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, 

sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi 

dengan organisasi secara menyeluruh (Isma Rosyida dan Fredian Tonny Nasdian, 2011: 52). 

Tanggung jawab perusahaan sebagai bentuk program Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau 

tanggung jawab sosial nya PT. Bentoel Group memiliki banyak focus utama serta kegiatannya. 

Salah satu programnya yaitu Taman Bentoel Trunojoyo. 

1.6  Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah 

suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Data dihimpun dari 

proses pengamatan, mencangkup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan hasil 

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan 

yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (describe and explore), serta menggambarkan dan 

menjelaskan (describe and explain). Hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang mana 
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peneliti berusaha menjelaskandan mendeskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative 

dalam konteks waktu dan situasi tertentu (Machmud,2016:51) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata 

dalam Machmud (2016:136-137) penelitian menggambarkan fenomena yang ada terjadi sekarang 

atau saat lampau terhadap variabel mandiri  tanpa dibandingkan dengan serta dihubungkan dengan 

variabel lain. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian dideskripsikan dengan 

apa adanya tanpa memanipulasi atau pengubahan pada variabel bebas tetapi menggambarkan 

kondisi apa adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

Jadi alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan jenis 

penelitian kualitatif deskriptif karna hasil dari penelitian ini dideskripsikan berdasarkan ungkapan, 

tanggapan serta keinginan dan harapan masyarakat tentang implementasi kegiatan Corporate 

Social Responsibility PT. Bentoel selama ini. 

1.6.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai salah satu program Corporate Social Responsibility PT. Bentoel 

Group dilakukan pada masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Malang dan juga sering 

berkunjung ke Taman Bentoel Trunojoyo, tepatnya di kawasan Jl. Trunojoyo, Klojen, Kota 

Malang, Jawa Timur dan berada di sebelah barat stasiun kota baru Malang. 

1.6.3 Subyek Penelitian 

Penentuan instrument yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mengenai respon 

masyarakat terhadap implementasi salah satu program Corporate Social Responsibily PT. Bentoel 

Group Malang mengunakan teknik purposive sampling. Maksud dari penelitian yang 

menggunakan teknik purposive sampling ini adalah peneliti sendiri memiliki kriteria-kriteria 

khusus untuk menemukan subjek penelitiannya. Maka dari itu peneliti harus mengambil sampel 
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penelitiannya berdasarkan tujuan tertentu, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu, sebagai 

berikut : 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat, karakteristik tertentu. Yaitu 

Masyarakat umum dari berbagi profesi dan berusia diatas 17 tahun yang menggunakan 

Taman Bentoel Trunojoyo. 

2. Subyek yang dipilih harus sesuai dengan ciri-ciri diatas. Subyek yang dipilih adalah 

masyarakat pengunjung yang sering mengunjungi Taman Bentoel Trunojoyo yaitu 

berkunjung lebih dari 1 kali dalam seminggu. 

3. Masyarakat yang menjadi subyek adalah masyarakat pengunjung yang berdomisili asli di 

Malang dan juga berdomisili di luar Malang. 

1.6.4 Teknik pengumpulan data 

1.6.4.1 Observasi  

Data yang menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula dengan cara pengamatan, 

yakni mengamati gejala gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penghilatan dan 

pengematan) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang di tangkap tadi, dicatat 

dan selanjutnya catatan tersebut dianlisis. Tujuan pengamatan terutama membuat catatan atau 

deskripsi mengenai prilaku tersebut atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. 

(Rianto, 2004 : 70) 

Pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti tentang masalah yang diteliti, sangat 

bermanfaat dalam menangkap gejala yang diamati. Hal ini berhubungan dengan menafsirkan 

gegala yang bersangkutan, tafsiran dari apa yang dilihat, banyak bergantung pada kerangka 

pemikiran yang berakar pada pola-pola kebudayaan yang telah mejadi bagian dari akal pikiran 
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peneliti yang bersangkutan. Dalam pengamatan, peneliti perlu berusaha agaryang diamati tidak 

mengetahui atau merasa diamati. Karena jika mereka tahu mereka akan curiga sehingga ada 

kemungkinan tingkah lakunya mungkin akan dibuat-buat atai tidak wajar lagi. (Rianto, 2004 : 71) 

Observasi ini dilakukan peneliti di Taman Bentoel Trunojoyo, peneliti melihat apa saja 

kegiatan yang berada di taman tersebut disetiap harinya mulai dari hari senin-minggu dan di jam 

pagi, siang, sore, malam dan disitu peneliti melihat bagaimana aktivitas masyarakat menggunakan 

taman tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing.  

1.6.4.2 Wawancara  

Menurut Irawan metode wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

digunakan dengan instrumen lainnya. Tetapi sebagai metode, wawancara merupakan satu-satunya 

alat yang diperlukan berpusat pada informan (responden). Wawancara dalam penelitian kualitatif 

bersifat mendalam (in dept interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang telah disusun disesuaikan dengan 

keadaan dan ciri-ciri yang unik dari informan dan pelaksanaan wawancara mengalir seperti 

percakapan seharihari. (Anis Dkk.2014 : 61) 

Penelitian ini menggukan teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu menggunakan 

interview guide dengan menanyakan hal-hal yang terkait apa yang akan diteliti. Menyusun draf 

wawancara untuk menggali data yang selengkap-lengkapnya sebelum melakukan wawancara. 

Ketika wawancara peneliti juga harus memperhatikan serta memahami bagaimana karakter 

narasumber tersebut agar wawancara bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan mengenai peneltian tentang respon masyarakat terhadap implementasi Corporate 

Social Responsibility  PT. Bentoel Group Malang. 
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Wawancara disini dilakukan pada beberapa kriteria, yaitu masyarakat yang berusia diatas 

17 tahun karena sudah memiliki pemikiran yang rasional, masyarakat yang sering mengunjungi 

Taman Bentoel Trunojoyo yaitu berkunjung lebih dari 1 kali dalam seminggu, dan masyarakat 

yang berdomisili asli di Malang, karena masyarakat tersebut lebih mengetahui keadaan Taman 

Bentoel Trunojoyo sejak dulu hingga sekarang 

1.6.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah 

penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang 

dipersiapkan karna adanya kebutuhan oleh seorang peneliti. Dokumentasi dapat diartikan sebagai 

teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan foto, video, rekaman dll. (Anis Dkk, 2014 : 61) 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti akan dijadikan sebagai pelengkap saat proses 

wawancara peneliti kepada subyek peneliti. Dokumentasi tersebut berupa pengambilan gambar 

dan rekaman suara. Pengambilan gambar dilakukan ketika ada beberapa masyarakat yang 

menggunakan fasilitas yang disediakan di Taman Bentoel Trunojoyo tersebut. Beberapa rekaman 

suara dilakukan saat proses wawancara agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan apa 

yang disampaikan narasumber sehingga tidak bergantung dengan tulisan. 

1.6.5 Teknik Analisa Data 

Teknis analisis data yang digunakan dengan menggunakan model Miles and Huberman 

dalam Pawito (2007:104) yaitu interactive model. Analisis sudah dilakukan sejak merumuskan 

masalah, sebelum melakukan penelitian hingga penelitian mendapatkan hasil akhir.  

Penelitian kualitatif tidak mempunyai perangkat metode yang berbeda yang murni 

maknanya. Para peneliti kualitatif memanfaatkan semiotika, analisis naratif, isi, arsip dan fenomis, 
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bahkan statistika sekalipun. Mereka juga menggunakan pendekatan, metode, dan teknik 

etnometodologi, fenomenologi, hermeneutika, feminism, rhizomatika, dekonstruksionisme, 

wawancara, psikoanalisis, kajian-kajian kebudayaan, penelititian survey, obserfasi partisipatif, dan 

lain sebagainya. Semua praktik penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang 

beharga. Tidak ada metode praktik khusus yang lebih diunggulkan dari pada yang lain dan taka da 

satupun metode atau praktik yang dikesampingkan. (Anis Dkk, 2014 : 62) Tehnik analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan model interaktif  Miles dan Hubberman 

yang terdiri dari 4 tahapan yaitu, sebagai berikut: 

1.6.5.1 Pengumpulan data 

kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek 

penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam 

pengumpulan data ini peneliti menggumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian yaitu 

interpretasi masyarakat terhadap implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) 

PT. Bentoel Group di Taman Bentoel Trunojoyo. Pengumpulan data penelitian kualitatif tidak 

memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses 

pengumpulan data dapat dilakukan. (Dewi, 2017 : 14)  

1.6.5.2  Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan 

dilapangan (end note), dimana reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

yang berorientasi kualitatif berlangsung. (Anis Dkk, 2014 : 64) Setelah peneliti tersebut mulai 

menemui serta menemukan narasumber yang termasuk dalam penelitian ini maka akan diperoleh 

berbagai macam data. Data diperoleh berupa gagasan-gagasan serta pendapat/opini dan ungkapan 
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yang harus dapat dirubah oleh peneliti ke dalam tulisan. Data yang telah direduksi membuat 

peneliti dapat menyusun rancangan konsep yang masih tergolong pada jawaban yang diberikan 

oleh narasumber dan memberikan gambaran yang jelas pula , sehingga mempermudah peneliti 

untuk pengumpulan data selanjutnya.  

1.6.5.3 Data Display 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi yang terus 

berkembang menjadi sebuah siklus dan penyajian data bisa dilakukan dalam sebuah matrik. (Anik 

Dkk, 2014: 64) 

Penyajian data adalah menggabungkan beragam data yang diperoleh oleh peneliti selama 

melakukan penelitian ke dalam bentuk tulisan dengan dianalisis sampai memiliki alur tema yang 

jelas dan benar-benar dalam satu kesatuan karena dalam penelitian kualitatif data biasanya 

memiliki beraneka ragam perspektif, sehingga penyajian data akan sangat membantu dalam proses 

analisis selanjutnya. 

1.6.5.4 Kesimpulan/Verivikasi 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebagaian dari suatu kegiatan dari suatu 

kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Dimana, kesimpulan-kesimpulan di verifikasi selama 

penelitian berlangsung. Berikut skema proses kegiatan analisis data seperti terlihat pada gambar 

berikut: (Anis Dkk, 2014:64) 
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Skema 1.1 Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis Data Model Interaktif  

1.6.7 Validitas Data 

Penelitian kualitataif secara inhereen merupakan focus perhatian dengan beragam metode. 

Harus disadari bahwa penggunaan metode yang beragam atau triangulasi mencerminkan upaya 

untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang di kaji. 

Realita objektif tidak akan pernah dapat di pahami. Triangulasi bukanlah alat atau strategi validasi, 

namun merupakan alternative bagi validasi. Dengan demikian gabungan beragam metode, data-

data empiris, sudut pandang dan peneliti/pengamat dalam satu kajian tunggal sebaiknya dopahami 

sebagai strategi yang menambahkan ketaatan, keluasan dan kedalaman kedalam jenis penyelidikan 

apa saja. (Anis Dkk, 2014 : 65)  

Neuman menjelaskan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan 

cara : (Anis Dkk, 2014 : 65) 

Penyajian 

Data 

Pengumpula 

Data 

Penarikan/Pengujiaan 

Kesimpulan 

Reduksi 

Data 
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1. Ecological validity, fenomena yang hendak diteliti muncul tanpa kehadiran peneliti, 

sehingga tidak ada intervensi atau pengaruh keberadaan penetiti. 

2. Natural history, penelitian dari orang luar. 

3. Member validation, yang diteliti menyatakan benar (informan). 

4. Competent insider, kemampuan peneliti. 

 


