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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Banyaknya eksploitasi alam yang tidak memperhatikan dampak dari aktivitas 

bisnis perusahaan menyebabkan kondisi lingkungan hidup yang semakin rusak dan 

tercemar. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang biasa disebut Walhi, 

menyatakan bahwa selama ini telah terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber 

daya alam. Pada Desember 2017 lalu, Indonesia dinyatakan tengah berada dalam kondisi 

lingkungan yang serius. Dengan kata lain dapat diartikan sebagai keadaan darurat karena 

kerusakan lingkungan hidup. Hal ini berasal dari kegiatan monopoli penguasaan sumber 

daya alam yang tidak ramah lingkungan sehingga berakibat pada kondisi lingkungan 

hidup. 

Beberapa tahun terakhir sering kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari 

masyarakat yang ditujukan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus pencemaran 

lingkungan akibat dari adanya aktivitas bisnis perusahaan. Sebagai contoh, PT. Lapindo 

Brantas Inc (LBI), semburan lumpur lapindo yang tak kunjung berhenti semenjak 29 Mei 

2006. Selain sebagai akibat dari ketidaktegasan pemerintah, juga merupakan contoh fatal 

akibat ketidakpekaan perusahaan terhadap konsep CSR (Corporate Social 

Responsibility). Masih banyak lagi kasus-kasus tentang ketidakseimbangan aktivitas 

bisnis dengan lingkungannya.    
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Disisi lain, kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya 

menjaga pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan 

hidup. Kesadaran yang rendah ini dapat dilihat dalam perilaku masyarakat sehari-hari, 

misalnya membuang sampah sembarangan yang menyebabkan saluran air tidak lancar, 

menebang pohon sesukanya tanpa adanya penanaman kembali, membangun lahan di 

daerah sepanjang aliran sungai, dsb. Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap 

pelestarian lingkungan bukanlah hal yang mudah. Perlu kerjasama dari semua pihak, baik 

dari masyarakat, pemerintah maupun perusahaan. Waktu yang diperlukan pun cukup 

panjang untuk membangun kesadaran itu. Jika masyarakat dilibatkan secara aktif, akan 

lebih mudah untuk mempengaruhi sikap masyarakat tentang kesadaran akan pelestarian 

lingkungan.  

Dilihat dari sisi perusahaan pun semestinya perusahaan-perusahaan 

mengedepankan keseimbangan antara profit dan kewajiban menjaga kelestarian 

lingkungan demi kesinambungan lingkungan itu sendiri. Konsep CSR (Corporate Social 

Responsibility) merupakan konsep yang wajib dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

sebagai bentuk tanggungjawab terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut 

berdiri. Oleh karena itu CSR merupakan rencana yang ideal untuk membentuk 

perusahaan yang tidak sekedar mengarah pada keuntungan semata tetapi juga memiliki 

dampak sosial serta lingkungan yang berkelanjutan.  

Dulu pelaksanaan CSR memang masih bersifat sukarela. Beberapa perusahaan 

tidak menjalankan program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai 

pengeluaran biaya. Tetapi untuk saat ini pandangan tersebut dinilai sangat keliru, 

meskipun CSR tidak memberikan hasil keuangan dalam jangka pendek, namun secara 
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langsung maupun tidak langsung CSR akan menghasilkan hasil yang baik di masa depan. 

Sebenarnya jika perusahaan terlibat dalam program CSR adapun beberapa kepentingan 

akan tercapai yang salah satunya adalah untuk menghindari kerugian perusahaan akibat 

dari reaksi nyata masyarakat seperti demonstrasi sebagai akibat dari gagalnya perusahaan 

dalam mengelola lingkungan hidup sekitarnya.  

Saat ini praktik CSR (Coorporate Social Responsibility) atau yang lebih dikenal 

dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan semakin populer di Indonesia. Di Indonesia, 

CSR semakin menguat terutama setelah diputuskan dalam UU PT No. 40 Tahun 2007. 

Disebutkan pada Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut 

menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tangung jawab social dan 

lingkungan.  

Ayat (2) berbunyi tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan 

kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  Ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas 

menyatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.  

Kota Malang merupakan salah satu kota yang melakukan pembangunan dengan 

dana CSR perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir 
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Kota Malang sedang gencar dalam melakukan renovasi dan pembangunan dengan 

mengandalkan dana CSR Perusahaan. Salah satu perusahaan di Malang yang 

melaksanakan program CSR yaitu PT Selecta.  

PT Selecta merupakan taman wisata yang berada di Desa Tulungrejo, Kecamatan 

Bumiaji, kota Batu. Selecta bergerak dalam bisnis jasa pariwisata meliputi Taman 

Rekreasi, Perhotelan, dan Restoran. Saat ini Selecta sudah menjadi perusahaan berbasis 

Persero yang dimiliki oleh 1100 pemegang saham. PT Selecta merupakan perusahaan 

berbasis PT (Perseroan Terbatas) yang memiliki budaya kerja yang unik. Pengelolaan 

usahanya mirip dengan Koperasi yang seluruh kegiatannya berlandaskan asas 

kekeluargaan dan kebersamaan.  

PT Selecta tidak melupakan asalnya sebagai perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam, PT Selecta melaksanakan 

program CSR yang tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar semata 

namun juga peduli terhadap lingkungan. Tidak banyak perusahaan lain yang membuat 

program CSR dengan tema peduli terhadap lingkungan. Salah satu program CSR PT 

Selecta yaitu Penghijauan. Bermula dari kondisi lingkungan hidup yang semakin 

memburuk di Indonesia, PT Selecta berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan di 

sekitarnya melalui program Penghijauan. Program penghijauan dilakukan sekali setiap 

tahunnya pada saat perayaan hari jadi PT Selecta. Program penghijauan ini memusatkan 

perhatian khususnya pada lingkungan di sekitar desa Tulungrejo. Program penghijauan 

ini meliputi penanaman pohon, penataan gorong-gorong dan aliran limbah serta 

penanganan volume sampah. Adapun tempat-tempat pelaksanaan penanaman pohon 

yaitu pada lahan-lahan kosong yang ada di desa Tulungrejo, seperti area jalan utama 
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Selecta, kebun gandar, lapangan desa Tulungrejo serta area di belakang pasar. Perbaikan 

saluran air dan penanganan volume sampah dikhususkan dilakukan di sepanjang daerah 

dusun Gondang. 

Selain program CSR Penghijauan, kegiatan CSR PT Selecta yang telah dilakukan 

saat ini juga sudah mulai beragam. Kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat setempat karena perusahaan beroperasi ditengah-tengah lingkungan 

masyarakat sehingga manfaat utama CSR dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Adapun kegiatan CSR yang dilakukan PT Selecta yaitu santunan kepada anak yatim piatu, 

pemberian beasiswa, memberikan kontribusi untuk acara rutin pemerintahan baik di Batu 

maupun Malang, memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal, dsb. 

Program-program tersebut adalah bentuk kontribusi perusahaan pada masyarakat di 

berbagai bidang yaitu pendidikan, kesejahteraan, social ekonomi serta pengelolaan 

lingkungan hidup.  

Perusahaan yang konsisten dalam menerapkan CSR dalam jangka panjang akan 

mendapat keuntungan dalam bentuk kepercayaan dari stakeholders-nya. Fakta 

menunjukkan adanya korelasi positif antara perusahaan yang menerapkan CSR dalam 

aktifitas usahanya dengan apresiasi masyarakat.  Secara umum, dapat dipahami bahwa 

CSR sebagai program perusahaan yang berlandaskan 3BL (Triple Bottom Line). CSR 

yang dilaksanakan tidak bersifat sesaat (short term), tetapi harus berkesinambungan (long 

term). Tidak sekedar membagi kedermawanan tetapi berusaha untuk menjaga agar 

berlangsung secara sustainable. Oleh karena itu diharapkan perusahaan tidak hanya 

melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan semata, melainkan juga ikut 

memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.  
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Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkingston’s membagi CSR menjadi tiga 

bagian yang dikenal dengan “Triple Bottom Line”. Bagian-bagian tersebut mencakup 

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (Economic Prosperity), peningkatan kualitas 

lingkungan (Environmental Quality), dan keadilan social (Social Justice). Ia menekankan 

bahwa jika suatu perusahaan ingin mempraktikkan konsep pembangunan 

berkesinambungan wajib memperhatikan “Triple P” yaitu Profit, Planet, and People.  

Dengan adanya CSR dapat mengurangi gangguan sosial yang sering terjadi akibat 

pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuhkembangkan dukungan dari 

masyarakat setempat. Jika masyarakat telah mendukung perusahaan, tanpa disadari citra 

perusahaan akan positif di mata masyarakat sekitar. Citra dari sebuah perusahaan tidak 

hanya berasal dari usaha yang direncanakan dan dibentuk dari dalam perusahaan itu 

sendiri, tetapi utamanya pada saat perusahaan berinteraksi dengan masyarakat. Citra yang 

baik tidak hanya untuk menarik minat khalayak tetapi juga dapat memperbaiki dan 

memberikan kepuasan yang berujung kepada loyalitas.  

Menurut Siswanto Sutojo yang dikutip dalam buku Handbook of Public Relation 

(2011:63) citra perusahaan dianggap sebagai pandangan masyarakat terhadap jati diri 

perusahaan. Penerapan program CSR akan meningkatkan citra dan reputasi perusahaan 

sehingga persepsi masyarakat kepada perusahaan selalu kearah yang positif. Suatu 

perusahaan tidak akan dapat bertahan lama apabila membatasi diri dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Pada umumnya, dalam penerapan CSR Perusahaan akan mengikutsertakan 

partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek program CSR. Hal tersebut 
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disebabkan karena masyarakat merupakan salah satu bagian yang penting karena 

masyarakat cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi perusahaan. Masyarakat 

merupakan bagian yang paling merasakan akibat produksi dari perusahaan, baik itu 

positif ataupun negatif. Dampak ini dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan 

lingkungan.   

Dengan diterapkannya kegiatan Penghijauan melalui CSR yang dilakukan oleh 

PT Selecta tentunya mendapat tanggapan yang berbeda-beda dikalangan masyarakat 

sekitar Selecta. Bisa jadi dengan adanya program Penghijauan ini citra perusahaan akan 

meningkat atau justru tidak menghasilkan efek terhadap citra perusahaan itu sendiri. 

Dengan adanya pendapat yang berbeda-beda pada setiap individu, peneliti ingin 

mengetahui apakah melalui implementasi program CSR Penghijauan dapat mengubah 

citra PT Selecta sebagai perusahaan yang tidak hanya menjalankan usaha di bidang 

Sumber Daya Alam namun sebagai perusahaan yang memang peduli terhadap 

lingkungan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh 

pemahaman masyarakat atas pelaksanaan program CSR Penghijauan yang dilakukan oleh 

PT Selecta dalam upaya meningkatkan citra perusahaan PT Selecta. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat mengenai implementasi 

kegiatan CSR Program Penghijauan PT Selecta terhadap citra perusahaan 

dikalangan warga masyarakat dusun Gondang Desa Tulungrejo, Bumiaji, Batu?  

2. Jika terdapat pengaruh, seberapa besarkah pengaruh antara pemahaman 

masyarakat mengenai implementasi kegiatan CSR Program Penghijauan PT 

Selecta terhadap citra perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak 

peneliti capai dalam penelitian yaitu:  

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman masyarakat tentang 

implementasi kegiatan CSR Program Penghijauan PT Selecta terhadap citra 

perusahaan di kalangan warga masyarakat dusun Gondang Desa Tulungrejo, 

Bumiaji, Batu.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman masyarakat tentang 

implementasi kegiatan CSR Program Penghijauan PT Selecta terhadap citra 

perusahaan di kalangan warga masyarakat dusun Gondang Desa Tulungrejo, 

Bumiaji, Batu.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap berdasarkan penelitian ini 

memberikan manfaat secara akademis dan praktis yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat Akademis

Berdasarkan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini 

memberikan kegunaan sebagai tambahan sumber informasi, wawasan dan sebagai 

referensi untuk mahasiswa yang ingin mempelajari dan memperdalam tentang 

pemahaman masyarakat tentang implementasi corporate social responsibility PT 

Selecta serta hubungannya dengan citra perusahaan. Penelitian ini juga dapat 

digunakan untuk menjadi literatur bagi mahasiswa yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan adanya penelitian ini peneliti berharap bahwa penelitian ini 

memberikan kegunaan secara praktis yaitu sebagai rujukan bagi PT Selecta 

sebagai catatan dan bahan penilaian program CSR yang telah dilaksanakan. Selain 

itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah dan memperluas 

informasi kepada semua pihak yang bersangkutan untuk mengembangkan 

penelitian kajian Ilmu Komunikasi, terutama dalam bidang CSR (Coorporate 

Sosial Responsibility) atau yang lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan.    


