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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

DATA HASIL WAWANCARA 

DATA NARASUMBER 

NO NAMA JABATAN 

1 

 

2 

GIGIH PRIHANTORO 

 

ROKHIM 

PGA ( Personalia dan General Affair ) & HSE ( 

Health, Safety, Environment ) 

KA.SATPAM 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara untuk PGA ( Personalia dan General Affair ) & HSE ( 

Health, Safety, Environment ) 

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong perusahaan melaksanakan CSR 

2. Apakah CSR adalah kewajiban bagi perusahaan 

3. Keuntungan apa yang dipetik perusahaan yang melakukan program CSR 

4. Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan dari bisnisnya 

dengan melakukan CSR tujuan ini dapat terpenuhi 

5. Bagaimana penerapan pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan? 
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6. Untuk penerapan pelaksanaan program CSR pada aspek lingkungan, 

contohnya apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan ? 

7. Untuk penerapan pelaksanaan program CSR pada aspek Ekonomi, apa saja 

yang sudah dilakukan perusahaan ? 

Pedoman wawancara Kepala Satpam perusahaan  

1. Bagaimana kondisi perusahaan tahun 2013, 2014, 2015 dalam 

melaksanakan CSR ? 

2. Apakah pernah ada kendala untuk melakukan kegiatan CSR diperusahaan 

SPINDO ? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam melakukan CSR 

tersebut ? 

4. Apakah hasil yang didapat atau keputusan dari masing-masing pihak ? 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

1. Transkip wawancara peneliti dengan kepala departemen PGA 

Nama  : Gigih Prihanto 

Jabatan  : Kepala Departemen PGA 

Hari/Tanggal : 25 juni 2016 

Pukul  : 08.47 

Tempat   : PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 

Peneliti : Faktor-faktor apakah yang mendorong perusahaan 

melaksanakan CSR 
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Gigih Prihantoro : faktor pendorong perusahaan melakukan CSR, ya 

faktor internal,eksternal dan faktor pemerintah. Dalam faktor tersebut 

SPINDO sadar akan dampak lingkungan yang berada disekitar pabrik, 

SPINDO berusaha untuk melaksanakan CSR agar lingkungan di 

sekitar pabrik tidak berdampak buruk, untuk itu perusahaan 

menerapkan tindakan CSR. 

Peneliti : Apakah CSR adalah kewajiban bagi perusahaan 

Gigih Prihantoro : tentu, CSR wajib untuk setiap perusahaan karna 

memang itulah yang harus dilaksanakan agar tetap seimbang dengan 

lingkungan sosial masyarakat juga. 

Peneliti :Keuntungan apa yang dipetik perusahaan yang melakukan 

program CSR 

Gigih Prihantoro : banyak, seperti kelancaran untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Perusahaan menjalin hubungan baik dengan 

lingkungan dan masyarakat sekitar perusahaan, dapat berpastisipasi 

dalam pengelolahan dan sama-sama melestarikan lingkungan. 

Peneliti : Apa sajakah yang sudah dilakukan perusahaan dalam CSR 

Gigih Prihantoro : Bantuan atau sumbangan rutin bagi masyarakat 

sekitar, untuk hari nasional dan hari-hari besar. 

Peneliti : Untuk penerapan pelaksanaan program CSR pada aspek 

lingkungan, contohnya apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan 
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? 

Gigih Prihantoro : perusahaan membantu program lingkungan dalam 

pembenahan selokan di lingkungan warga sekitar. Perusahaan 

memilah-milah limbah hasil produksi dan meminimalkan limbah. 

Peneliti : Untuk penerapan pelaksanaan program CSR pada aspek 

Ekonomi, apa saja yang sudah dilakukan perusahaan ? 

Gigih Prihantoro : perusahaan telah melakukan pembangunan 

infrastruktur, seperti pemberian bantuan rambu-rambu. Pemberian 

kompensasi pembangunan dusun sebesar 2.000.000 tiap bulan. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

2. Transkip wawancara peneliti dengan kepala satpam  

Nama  : Rokhim 

Jabatan  : Kepala satpam 

Hari/Tanggal : 25 juni 2016 

Pukul  : 09.30 

Tempat   : PT. Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 

Peneliti : Bagaimana kondisi perusahaan tahun 2013, 2014, 2015 

dalam melaksanakan CSR 

Rokhim : Kondisi perusahaan cukup baik. 
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Peneliti : Apakah pernah ada kendala untuk melakukan kegiatan CSR 

diperusahaan SPINDO 

Rokhim : Pernah, pada tahun 2014 lalu. 

Peneliti : Apa kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

melakukan CSR tersebut 

Rokhim : Kendalanya itu warga sekitar meminta agar karyawan yang 

berasal dari lingkungan perusahaan dipekerjakan kembali, karena 

sebelumnya sudah diberhentikan .  

Peneliti : Apakah hasil yang didapat atau keputusan dari masing-

masing pihak? 

Rokhim : Perusahaan mengadakan pertemuan, rapat guna 

membicarakan bagaimana seharusnya agar masyarakat dan perusahaan 

dapat kembali damai. Perusahaan memenihi permintaan warga untuk 

kembali sebagai karyawan pabrik PT.SPINDO. 
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Lampiran 2 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


