
 

Lampiran 2 

PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN 

 

A. Profil Perusahaan 

B. Profil Nara Sumber 

C. Gambaran masing-masing program CSR 

D. Pertanyaan 

Bulding Human Capital 

1. Apakah perusahaan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat melalui 

program CSR ? 

2. Dengan cara atau program apa pemberdayaan masyarakat tersebut 

dilakukan ? 

3. Apa manfaat dari pemberdayaan masyarakat tersebut baik bagi perusahaan 

maupun bagi masyarakat ? 

4. Apakah pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan secara 

berkesinambungan ? 

Strengthein Economies 

1. Apakah perusahaan memberikan/ mengadakan community service 

(pemberian bantua) yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ? 



 

2. Dalam bentuk apa community service diberikan ? 

Assessing Social Chesion 

1. Bagaimana strategi perusahaan dalam menjaga hubungan baik dengan 

masyarakat ? 

2. Apakah program CSR merupakan salah satu usaha perusahaan dalam 

menjalin hubungan baik dengan masyarakat ? 

Encouraging Good Governance 

1. Siapa (pihak-pihak) yang mengelola secara langsung program-program 

CSR ? 

2. Apakah perusahaan telah melakukan pengelolaan program CSR dengan 

baik ? 

Protecting the Environment 

1. Langkah apa yang dilaksanakan perusahaan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan ? 

2. Apakah program CSR merupakan salah satu usaha untuk menjaga 

kelestarian lingkungan ? 

Manfaat CSR bagi perusahaan 

1. Apa manfaat yang telah dirasakan oleh perusahaan dari program-program 

CSR yang dilaksanakan perusahaan ? (a. Mengurangi risiko dan tuduhan 



 

terhadap perlakuan tidak pantas, b. Perlindungan saat krisis, c. 

Mengaktifkan karyawan/ rasa memiliki dalam diri karyawan, d. 

Mempererat hubungan dengan stakeholder, e. Meningkatkan penjualan, f. 

Memperlancar ijin usaha, pajak, dll.) 

2. Menurut perusahaan manfaat apa yang dirasakan masyarakat dengan 

dilaksanakanya program CSR tersebut? 

Peran PR 

1. Apa peran PR dalam program CSR ? (perencana / pelaksana / perencana 

dan pelaksana) 

2. Kegiatan komunikasi apa yang dilakukan oleh PR untuk mendukung 

keberhasilan tujuan program-program CSR ? 

Tujuan  Perusahaan 

1. Tujuan apa yang ingin dicapai perusahaan dari pelaksanaan program-

program CSR tersebut ? 

Ketepatan Informasi 

1. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh perusahaan melalui masing-

masing program CSR ? 

2. Dalam bentuk apa pesan-pesan tersebut dikemas ? 

 



 

Proses Komunikasi 

1. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pengkomunikasian pesan-pesan 

dalam program CSR ? 

2. Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN 

PUBLIC RELATIONS OFFICERPT.COCA-COLA AMATIL INDONESIA IBU 

IDA LUKITOWATI 

MENGENAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

 

no Pertanyaan Coca-Cola Foundations 

Indonesia 

Coke Farm 

Building Human Capital 

1. Apakah perusahaan 

melakukan usaha 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

program CSR ? 

 

iya Iya 

2.  Dengan cara atau 

program apa 

pemberdayaan 

masyarakat tersebut 

dilakukan ? 

 Membangun 

kesadaran siswa dan 

masyarakat mengenai 

pentingnya 

pendidikan 

 Memberikan fasilitas-
fasilitas yang dapat 

menunjang proses 

pendidikan 

masyarakat 

Mengajak masyarakat 

khusunya para petani di 

sekitar perusahaan untuk 

mengikiti pelatihan di 

coke farm untuk 

bercocok tanam dengan 

cara organik 

3. Apa manfaat dari 

pemberdayaan 

masyarakat tersebut bagi 

masyarakat ? 

 

 Memberikan fasilitas 

belajar bagi 

masyarakat 

 Menambah 
pengetahuan bagi 

masyarakat tentunya. 

 Jangka pendek, 

meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat 

 Jangka panjang, 
meningkatkan 

kesadaran untuk 

perduli lingkungan 



 

melalui bercocok 

tanam dengan cara 

organic, kemudian 

cara membuat 

kompos dengan 

limbah frestea, 

menanam bibit-bibit 

pohon untuk 

penghijauan lahan. 

4. Apa manfaat dari 

pemberdayaan 

masyarakat tersebut bagi 

perusahaan ? 

 Sebagai perwujudan 
tanggung jawab 

social perusahaan  

terhadap masyarakat 

dan lingkungan 

 Menjalin hubungan 

yang baik  dengan 

masyarakat. 

 Sebagai perwujudan 
tanggung jawab social 

perusahaan  terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan 

 Menjalin hubungan 

yang baik  dengan 

masyarakat, lembaga 

swadaya masyarakat, 

pemerintah dan 

tentunya komunitas. 

5. Apakah pemberdayaan 

masyarakat tersebut 

dilaksanakan secara 

berkesinambungan ? 

 

Iya, program-program 

Coca-Cola Foundations 

bukan program sesaat, 

tapi program ini kami 

rancang sebagai program 

yang berkelanjutan. 

Iya, Coke Farm 

merupakan program CSR 

unggulan kami. Yang 

menggabungkan dua 

pilar yaitu lingkungan 

dan komunitas. Program 

ini juga kami rancang 

sebagai program yang 

berkelanjutan sebagai 

penghubung antara 

perusahaan dengan 

komunitas. 

Strengthein Economies 

6. Apakah perusahaan 

memberikan/ 

mengadakan community 

service (pemberian 

bantuan) yang berkaitan 

dengan pelayanan 

masyarakat ? 

iya iya 

7. Dalam bentuk apa Banyak fasilitas-fasilitas  Perusahaan 



 

community service 

diberikan ? 

program Coca-Cola 

Foundations yang 

diberikan kepada 

masyarakat seperti : 

 Eco mobile, 

merupakan mobil 

yang berisi buku-

buku pelajaran, serta 

layanan internet dan 

LCD TV yang dapat 

digunakan untuk 

menonton film. Mobil 

ini berkeliling ke 

sekolah-sekolah 

untuk memberikan 

tambahan 

pengetahuan bagi 

para siswa. 

 Education mobile, 
hamper sama dengan 

eco mobil namun 

mobil Edu ini lebih 

besar dan memiliki 

fasilitas buku yang 

lebih bnayk 

dibandingkan dengan 

Eco mobile 

memfasilitasi seluruh 

keperluan petani yang 

bergabung dengan 

Coke Farm, seperti 

alat-alat pertanian, 

pembuatan kompos, 

pembibitan, sampai 

lahan pertanian. 

Semua fasilitas 

diberikan kepada 

perusahaan 

 Bagi masyarakat 

maupun lembaga-

lembaga yang ingin 

melakukan 

penghijauan lahan 

juga dapat meminta 

bibit dari Coke Farm 

secara gratis tentunya 

melalui prosedur yang 

berlaku. 

Assessing Social Chesion 

8. Bagaimana strategi 

perusahaan dalam 

menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat ? 

Untuk dapat menjalin 

hubungan yang baik 

dengan masyarakat, 

salah satu caranya adalah 

dengan program-

program CSR. Dengan 

melaksanakan program 

CSR dengan sendirinya 

akan terjalin hubungan 

yang baik dengan 

masyarakat.  

Melalui program Coke 

Farm ini perusahaan 

ingin menjalinhubungan 

yang baik dengan 

komunitas perusahaan. 

Dengan memberdayakan 

komunitas, menjalin 

komunikasi yang intens 

dengan mereka jadi akan 

tercipta saling pengertian 

antara perusahaan 

dengan komunitas. 

9. Apakah program CSR 

merupakan salah satu 

Iya seperti yang sudah 

saya jeaskan tadi 

Iya tentu saja 



 

usaha perusahaan dalam 

menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat ? 

Encouraging Good Governance 

10. Siapa (pihak-pihak) 

yang mengelola secara 

langsung program-

program CSR ? 

Tim Public Relations Tim Public Relations 

11. Apakah perusahaan 

telah melakukan 

pengelolaan program 

CSR dengan baik ? 

Ya 

 

Ya, terbukti dari 

beberapa penghargaan 

yang telah diperoleh dari 

program Coke Farm. 

Protecting the Environment 

12. Langkah apa yang 

dilaksanakan perusahaan 

untuk menjaga 

kelestarian lingkungan ? 

 Menumbuhkan 

kesadaran masyarakat 

akan pentingnya 

menjaga alam melalui 

film-film yang 

diputar di Eco mobile 

juga workshop 

 Menyediakan fasilitas 
buku-buku yang 

berkaitan dengan 

lingkungan serta 

pemebrdayaanya. 

 Memberikan 

pelatihan kepad 

apetani untuk 

bercocok tanam 

dengan cara organic 

 Memberikan 
pelatihan untuk 

membuat kompos dari 

bekas limbah frestea 

 Mengajak petani 
untuk melakukan 

pembibitan-

pembibitan beraneka 

ragam jenis tanaman 

pohon yang akan 

digunakan u ntuk 

penghijauan lahan 

13. Apakah program CSR 

merupakan salah satu 

usaha untuk menjaga 

kelestarian lingkungan ? 

Iya  Iya  

Manfaat CSR 

14. Apa manfaat yang telah 

dirasakan oleh 

perusahaan dari 

 Menjalin hubungan 
yang baik dengan 

stakeholder 

 Menjalin hubungan 
yang harmonis 

dengan komunitas 



 

program-program CSR 

yang dilaksanakan 

perusahaan ? 

 Membuka jalan untuk 

bekerjasama dengan 

berbagai institusi 

 Meningkatkan rasa 
memiliki (bangga) 

dalam diri karyawan 

terhadap masyarakat 

dan lingkunganya 

 Perusahaan diterima 
positif di masyarakat 

perusahaan 

 Perusahaan diterima 

positif di masyarakat 

15. Manfaat apa yang 

diberikan perusahaan 

kepada masyarakat 

melalui program CSR 

 Menigkatkan fasilitas 
belajar bagi 

masyarakat 

 Menambah 
pengetahuan 

masyarakat 

 Meningkatkan 

kesadaran mengenai 

pelestarian 

lingkungan 

 Meningkatkan 
perekonomian 

komunitas 

 Menambah 
ketrampilan 

komunitas 

 

Peran PR 

16. Apa peran PR dalam 

program CSR ? 

Sebagai perencana dan 

pelaksana 

Sebagai perencana dan 

pelaksana 

17. Kegiatan komunikasi 

apa yang dilakukan oleh 

PR untuk mendukung 

keberhasilan tujuan 

program-program CSR ? 

 Melakukan 
komunikasi 

interpersonal dengan 

coordinator program 

untuk mengetahui 

kemajuan serta 

kendala-kendala yang 

dihadapi program 

CCFI 

 Menggunakan WEB 

sebagai sarana 

publikasi program 

Coca-Cola 

Foundations 

 Melakukan 
komunikasi langsung 

dengan komunitas 

 Menjalin kerjasama 

dengan media massa 

 Mempublikasikan 
Coke Farm melalui 

majalah internal 

perusahaan 

Tujuan  Perusahaan 

18. Tujuan apa yang ingin  Membangun citra 
positif perusahaan 

 Perusahaan ingin 
menjalin hubungan 



 

dicapai perusahaan dari 

pelaksanaan program-

program CSR tersebut ? 

sebagai perusahaan 

yang memiliki 

keperdulian terhadap 

masalah pendidikan 

masyarakat 

yang baik dengan 

komunitas 

 Mendapatkan citra 

yang positif sebagai 

perusahaan yang 

memiliki keperdulian 

terhadap komunitas 

serta lingkunganya 

Ketepatan Informasi 

19. Pesan apa yang ingin 

disampaikan oleh 

perusahaan melalui 

masing-masing program 

CSR ? 

 Pendidikan 
merupakan hal yang 

sangat penting untuk 

diperhatikan oleh 

berbagai pihak 

 Menjaga kelestarian 
lingkungan dengan 

penanaman bibit-bibit 

pohon adalah langkah 

utama sebagai wujud 

keperdulian 

perusahaan terhadap 

lingkungan 

 Menjadikan Coke 
Farm sebagai peluang 

usaha bagi komunitas 

seperti pembuatan 

kompos dan 

pembibitan berbagai 

macam tanaman 

20. Dalam bentuk apa 

pesan-pesan tersebut 

dikemas ? 

Program Coca-Cola 

Foundations Indonesia 

Program Coke Farm 

Proses Komunikasi 

21. Kendala apa yang 

dihadapi dalam proses 

pengkomunikasian 

pesan-pesan dalam 

program CSR ? 

 Biasanya maslah 
terjadi pada jadwal 

kunjunagan Eco 

mobile mengingat 

banyak sekali 

sekolah-sekolah 

yang ada di 

indonesia. 

 Banyak sekolah-
sekolah yang masih 

belum mngetahui 

 Program Coke Farm 
pertama kali 

dilaksanakan pada 

tahun 2009, awalnya 

agak sulit untuk 

mencari patner kerja 

dalam menjalankan 

coke farm. Pada 

akhirnya kami 

bekerjasama dengan 

fakultas pertanian 

UKSW untuk 



 

program ini 

sehingga kami 

masih perlu banyak 

mensosialisasikan 

program ini kepada 

masyarakat. 

memberikan 

pelatihan-pelatihan 

kepada petani kami. 

22. Bagaimana mengatasi 

kendala-kendala tersebut 

? 

 Memperbaiki relasi 
dengan berbagai 

sekolah serta 

lembaga-lembaga 

yang terkait dengan 

program Coca-Cola 

Foundations 

Indonesia. 

 Memperbanyak 

publikasi agar 

semakin banyak 

masyarakat yang 

mengetahui program-

program perusahaan 
 

 Perusahaan terus 
berusaha untuk 

menjalin hubungan 

dengan berbagai 

lembaga perduli 

lingkungan serta 

Dinas Lingkungan 

hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4 

PERTANYAAN UNTUK PERUSAHAAN 

E. Profil nara sumber 

F. Gambaran pelaksanaan program CSR 

G. Pertanyaan 

Bulding Human Capital 

5. Apakah perusahaan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat melalui 

program CSR ? 

6. Dengan cara atau program apa pemberdayaan masyarakat tersebut 

dilakukan ? 

7. Apa manfaat dari pemberdayaan masyarakat tersebut baik bagi perusahaan 

maupun bagi masyarakat ? 

8. Apakah pemberdayaan masyarakat tersebut dilaksanakan secara 

berkesinambungan ? 

Strengthein Economies 

3. Apakah perusahaan memberikan/ mengadakan community service 

(pemberian bantua) yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ? 

4. Dalam bentuk apa community service diberikan ? 



 

5. Apakah perusahaan mengembangkan kualitas ekonomi masyarakat 

melalui program CSR ? 

Assessing Social Chesion 

3. Apakah program CSR merupakan salah satu usaha perusahaan dalam 

menjalin hubungan baik dengan masyarakat ? 

Encouraging Good Governance 

3. Apakah program CSR diorganisir oleh perusahaan secara baik ? 

4. Apakah pelaksanaan program CSR dapat dikatakan berhasil ? 

Protecting the Environment 

3. Apakah program CSR merupakan salah satu usaha untuk menjaga 

kelestarian lingkungan ? 

Manfaat CSR  

3. Manfaat apa yang dirasakan masyarakat dengan dilaksanakanya program 

CSR tersebut ? 

4. Apakah harapan masyarakat terhadap program CSR dan perusahaan ? 

Peran PR 

3. Apa perusahaan melakukan kegiatan publikasi dan sosialisasi program 

CSR dengan baik ? 



 

4. Apakah perusahaan mendengarkan atau memperhatikan keinginan 

masyarakat ? 

5. Apakah terjalin hubungan ( Komunikasi ) timbale balik antara perusahaan 

dengan masyarakat ? 

Tujuan  Perusahaan 

2. Kesan masyarakat terhadap perusahaan ? 

3. Kesan masyarakat terhadap program CSR ? 

4. Apakah masyarakat menyambut dengan positif program CSR yang 

dilaksanakan perusahaan ? 

5. Apakah program CSR mempengaruhi kesan masyarakat terhadap 

perusahaan ? 

Ketepatan Informasi 

3. Apakah perusahaan memaparkan dengan jelas tujuan dan manfaat 

program CSR ? 

4. Apa pesan perusahaan dalam masing-masing program CSR ? 

5. Bagaimana kesan masyarakat terhadap kemasan kegiatan CSR 

perusahaan ? 

6. Apakah pesan perusahaan telah dikemas dalam kegiatan atau program 

CSR yang tepat? 

 



 

Lampiran 5 

 

HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN 

MENGENAI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

n

o 

Pertanyaan Bapak 

Mugijanto 

Koordinator 

pelaksana 

Coca-Cola 

Foundations 

Indonesia 

Bapak Doni 

kristiawan 

manajer 

operasional 

eco mobile 

Bapak 

Purwanto 

petani binaan 

coke farm 

Bapak Marno 

petani binaan 

coke farm 

Bapak  Yuli 

kepala dusun 

Randugunting 

 

Ibu Anissa 

Warga dusun 

Randugunting 

Building Human Capital 

1

. 
Apakah 

perusahaan 

melakukan 

usaha 

pemberdayaa

n masyarakat 

melalui 

program CSR 

? 

 

Ya Ya Ya Ya Iya, sedikit Sepertinya iya 

2

.  

Dengan cara 

atau program 

apa saja  

pemberdayaa

n masyarakat 

tersebut 

dilakukan 

perusahaan ? 

Mengingatk

an siswa 

akan 

pentingnya 

belajar 

Mengajak 

anak-anak 

untuk 

memperhatika

n keadaan 

lingkungan 

melalui 

workshop Eco 

mobile 

Kami di ajak 

untuk ikut 

denga 

program 

Coke Farm 

Coca-Cola 

Kami diajari 

caranya 

membuat 

kompos, diberi 

peralatan 

untuk bertani 

Yang saya tahu 

dilingkungan 

randugunting 

Coca-Cola 

mendirikan 

sawah itu, kalau 

selebihnya 

Coca-Cola 

kurang 

memperhatikan 

warga 

Wah saya kurang tahu, 

Cuma itu dibeoakang ada 

sawahnya Coca-Cola 

3

. 
Apa manfaat 

dari 

 Menambah 

fasilitas 

belajar 

 Menambah 

pengetahua

n 

 Saya jadi 

tahu 

caranya 

 Penghasilan 

saya 

bertambah 

 Mambantu 

perekonomia

n petani di 

 Untuk yang bergabung 

dengan Coca-Cola ya 

lumayan penghasilan 



 

pemberdayaa

n masyarakat 

tersebut bagi 

masyarakat ? 

 

untuk 

masyarakat 

khusunya 

para siswa 

 Menambah 

pengetahua

n 

masyarakat 

masyarakat 

 Menambah 

kesadaran 

masyarakat 

akan 

pentingnya 

lenjaga 

kelestarian 

lingkungan 

hidup 

membuat 

kompos 

 Menamba

h 

penghasil

an saya 

mbak 

 Jadi punya 

tambahan 

panen 

desa 

Randuguntin

g 

tambahan kalau untuk 

warga biasa yatidak ada 

4

. 

Apa 

pemberdayaa

n masyarakat 

tersebut 

dilaksanakan 

secara 

berkesinamb

ungan ? 

Ya  Ya  Ya  Ya . Ya kalau 

program 

sawahnya 

iya, kalau 

yang lainya 

saya tidak 

tahu 

Iya  

Strengthein Economies 

5

. 
Apakah 

perusahaan 

memberikan/ 

mengadakan 

community 

service 

(pemberian 

bantuan) 

yang 

berkaitan 

dengan 

pelayanan 

masyarakat ? 

Ya  Ya  Ya  Ya  Tidak  Tidak  

6

. 
Dalam 

bentuk apa 

community 

service 

diberikan ? 

Perusahaan 

memberikan 

beasiswa bagi 

pelajar yang 

berprestasi, 

selain itu 

perusahaan 

juga 

Eco mobile 

mengunjungi 

sekolah-

sekolah untuk 

melakuakn 

workshop 

mengenai 

lingkungan 

Perusahaan 

menyediakan 

lahan untuk 

kami, selain 

itu semua 

bibit sampai 

peralatan 

pertanian 

Kami diberi 

tempat, alat-

alat dan 

pelatihan. Juga 

diberi produk 

dari Coca-

Cola 

Sebenarnya 

Coca-cola 

kurang 

memperhatikan 

komunitas, 

hanya beberapa 

program saja 

yang dijalankan. 

Kalau untuk dua program 

itu saya kurang pahan tapi 

ada klinik di Coca-Cola 

yang bisa dimanfaatkan 

warga juga mobil 

ambulance dan pemadam 

kebakaran. Masjid juga 

terbuka untuk umum 



 

mmberikan 

fasilitas 

tambahan 

dalam belajar 

seperti buku 

dan internet 

hidup diertai 

fasilitas buku-

buku, 

permainan, 

dan internet. 

disediakan 

oleh 

perusahaan 

Banyak 

proposal-

proposal dari 

kami yang tidak 

ditanggapi oleh 

coca-cola 

7

.  

Apakah 

perusahaan 

mengembang

kan kualitas 

ekonomi 

masyarakat 

melalui 

program CSR 

? 

 

Tidak secara 

langsung tapi 

iya untuk 

jangka panjang 

karena 

program ini 

adalah salah 

satu program 

yang 

menunjang 

pendidikan 

masyarakat 

Tidak dalam 

jangka pendek 

Iya  Iya  Iya untuk petani 

yang bergabung 

dengan coke 

farm kalau 

untuk warga 

yang lain ya 

tidak 

Iya untuk yang ikut coke 

farm 

Assessing Social Chesion 

8

. 

Apakah 

program CSR 

merupakan 

salah satu 

usaha 

perusahaan 

dalam 

menjalin 

hubungan 

baik dengan 

masyarakat ? 

 

Ya  

Melalui 

program ini 

perusahaan 

menunjukan 

keperdulianya 

terhadap 

pendidikan 

serta 

lingkungan 

terutama di 

sekolah-

sekolah  

Ya  

Perusahaan 

memperhatika

n pendidikan 

masyarakat 

yang masih 

minim 

fasilitas. 

Dengan 

adanya 

program ini 

perusahaan 

semakin dekat 

dengan 

masyarakat 

Iya Iya  Iya seharusnya 

seperti itu, tetapi 

program-

programnya 

kurang dapat 

dirasakan oleh 

masyarakat. 

Hubungan 

antara 

perusahaan 

dengan 

masyarakat 

kurang baik 

karena tidak ada 

komunikasi 

yang baik. Kami 

sering 

mengirimkan 

proposal-

proposal 

kegiatan namun 

tetap tidak 

ditanggapi 

Iya  



 

perusahaan. 

Encouraging Good Governance 

9

. 

Apakah 

program CSR 

diorganisir 

oleh 

perusahaan 

secara baik ? 

 

Ya  

Perusahaan 

mengemas 

program ini 

dengan cara 

yang 

mengasikan 

sehingga anak-

anak lebih 

cepat 

menyerap 

informasi. 

Ya 

Program ini 

dilaksanakan 

dengan cara 

yang santai 

dan 

menyenangkan

. Konsepnya 

adalah belajar 

dan bermain 

jadi cara ini 

snagat efektif 

untuk para 

siswa 

Iya sudah 

cukup baik 

Iya  Kalau menurut 

saya kurang 

karena banyak 

prpgram yang 

tidak dapat 

dirasakan oleh 

warga desa 

randugunting. 

Hanaya da 

beberapa 

program saja yg 

kami ketahui 

selebihnya kami 

tidak tahu. 

Cukup baik, tapi 

programnya buat warga 

lain kok tidak ada 

1

0

. 

Apakah 

pelaksanaan 

program CSR 

dapat 

dikatakan 

berhasil ? 

 

Ya 

 

Ya  Iya  Iya  Belum  Belum  

Protecting the Environment 

1

1

. 

Apakah 

program CSR 

merupakan 

salah satu 

usaha untuk 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan ? 

 

Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  

Manfaat CSR 

1

2

. 

Manfaat apa 

yang 

dirasakan 

masyarakat 

dengan 

dilaksanakan

Kesadaran 

warga akan 

pentinya 

pendidikan dan 

melestarikan 

lingkungan 

 Membantu 
sekolah 

untuk 

memberika

n tambahan 

fasilitas 

 Menambah 
penghasilan 

kami 

 Menambah 

pengetahua

n bertani 

 Penghasilan 
saya 

bertambah 

Sebenarnya 

kalau 

programnya 

dijalankan 

dengan baik bisa 

benyak 

Penghasilan warga yang 

bergabung dengan swah 

bertambah, masyarakat 

bisa memanfaatkan 

bebrapa fasilitas 

perusahaan seperti masjid, 



 

ya program 

CSR tersebut 

? 

 

belajar 

 Menambah 

pengetahua

n 

 

memebrikan 

manfaat bagi 

masyarakat. Tapi 

kalau sejauh ini 

wagra tidak 

merasakan 

manfaat dari 

Coca-Cola. 

poliklinik. Kalau yang 

lainya saya tidak tahu 

1

3

. 

Apakah 

harapan anda 

terhadap 

program CSR 

dan 

perusahaan ? 

 

Semoga 

program ini 

dapat terus 

berjalan dan 

dapat diterima 

oleh 

masyarakat 

Perusahaan 

terus 

mengembangk

an program-

program ini 

dengan 

menambah 

unit mobil 

sehingga bisa 

lebih sering 

melakukan 

workshop ke 

sekolah-

sekolah . 

Kami 

berharap 

coca-cola 

semakin 

banyak 

memberikan 

pelatihan dan 

bantuan 

sehingga 

penghasilan 

petani bisa 

lebih 

meningkat 

Saya bisa terus 

bergabung 

dengan coca-

cola. 

 Harapan saya 
sederhana saja 

supaya 

perusahaan 

lebih perduli 

dan membuka 

diri terhadap 

warga 

randugunting 

mengingat 

bahwa coca-

cola terletak di 

desa 

randugunting. 

 Perusahaan 
bisa membuat 

kegiatan yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

warga 

 Perusahaan 

lebih 

menanggapi 

surat-surat dari 

warga. 

Harapan saya agar 

perusahaan lebih banyak 

memberikan bantuan yang 

nyata bagi warga sekitar 

perusahaan. 

Peran PR 

1

4

. 

Apa 

perusahaan 

melakukan 

kegiatan 

publikasi dan 

sosialisasi 

program CSR 

Ya  Ya  Iya   Iya  Tidak  Tidak  



 

dengan baik ? 

 

1

5

. 

Apakah 

perusahaan 

mendengarka

n atau 

memperhatik

an keinginan 

masyarakat ? 

 

Ya  Ya  Iya  Iya  Tidak  Tidak  

1

6

. 

Apakah 

terjalin 

hubungan 

(Komunikasi) 

timbale balik 

antara 

perusahaan 

dengan 

masyarakat ? 

 

Ya  Ya  Iya  Iya  Tidak  Tidak  

Tujuan  Perusahaan 

1

7

. 

Kesan 

masyarakat 

terhadap 

perusahaan ? 

 

Perusahaan 

memiliki 

kemampuan 

untuk menjalin 

hubungan yang 

baik dengan 

masyarakat. 

Perusahaan 

memiliki 

keperdulian 

terhadap 

masalah 

pendidikan 

masyarakat 

Perusahaan 

memiliki 

keperdulian 

terhadap 

warga sekitar 

Perusahaan 

memiliki 

keperdulian 

terhadap petani 

coca-cola 

kurang memiliki 

keperdulian 

kepada 

lingkunagn 

sekitar 

perusahaan, 

terbukti dari 

selalu 

ditolaknya 

proposal-

proposal 

bantuan yang 

kami ajukan 

selama ini. 

Selain itu kami 

juga tidak 

merasakan 

program-

program nyata 

Perusahaan sudah 

melakukan beberapa 

program untuk masyarakat 

namun masih kurang 

perduli kepada warga lain 

yang tidak mengikuti 

program yang ada. 



 

dari coca-cola 

1

8

. 

Kesan 

masyarakat 

terhadap 

program CSR 

? 

 

Baik 

Masyarakat 

banyak yang 

menyambut 

dengan baik 

program ini 

Baik 

Para siswa 

sangat antusias 

dengan 

program ini 

Baik 

setelah 

bergabung 

dengan coke 

farm dan 

diberi 

pelatihan 

penghasilan 

saya 

bertambah 

dari 200.000 

menjadi 

450.000 

perbulan 

Baik  

setelah 

bergabung 

dengan Coke 

Farm 

penghasilan 

meningkat 

Sebenarnya 

warga kurang 

emnegtahui 

program-

program CSR 

yang dilakukan 

coca-cola. 

Hanya sawah itu 

saja yang itupun 

karena sawah 

tersebut berada 

di desa 

randugunting 

Program yang dilakukan 

coca-cola sudah cukup 

baik hanya sasaran 

program tersebut yang 

harus diperluas. Sehingga 

warga banyak yang bisa 

merasakan manfaat 

program. 

1

9

. 

Apakah 

masyarakat 

menyambut 

dengan 

positif 

program CSR 

yang 

dilaksanakan 

perusahaan ? 

 

Ya  Ya  Iya  Iya  Tentunya iya 

kalau program 

tersebut berjalan 

dengan baik dan 

memberikan 

manfaat bagi 

warga karena itu 

yang kami tuntut 

dari coca-cola 

Iya  

2

0

. 

Apakah 

program CSR 

mempengaru

hi kesan 

masyarakat 

terhadap 

perusahaan ? 

 

Ya  

Perusahaan 

tidak 

memikirkan 

kepentinganya 

sendiri 

Ya  

Bagaimanapun 

perusahaan 

membawa 

sebuah merek 

kedalam 

lingkungan 

sekolah, 

namun 

kegiatan CCFI 

lebih 

diutamanakn 

dari pada 

kegiatan 

promosi yang 

pada dasarnya 

akan lebih 

Iya  Iya  Tentu saja akan 

sangat 

berpengaruh 

Iya  



 

menguntungka

n perusahaan. 

Ketepatan Informasi 

2

1

. 

Apakah 

perusahaan 

memaparkan 

dengan jelas 

tujuan dan 

manfaat 

program CSR 

? 

 

Ya  Ya  Iya  Iya  Tidak  Tidak  

2

2

. 

Apa pesan 

perusahaan 

dalam 

masing-

masing 

program CSR 

? 

 

Meningkatkan 

mutu dan 

fasilitas 

pendidikan, 

serta terus 

menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

Meningkatkan 

kualitas 

pendidikan 

untuk generasi 

penerus yang 

perduli pada 

lingkungan. 

perduli pa a 

lingkungan 

dengan 

pembibitan 

pohon, 

pemanfaatan 

limbah teh 

untuk 

kompos dan 

bertani 

dengan cara 

organic  

Lebih perduli 

pada 

kelestarian 

lingkungan 

  

2

3

. 

Bagaimana 

kesan 

masyarakat 

terhadap 

kemasan 

kegiatan CSR 

perusahaan ? 

 

Masyarakat 

menyambut 

antusias 

terhadap 

program ini 

Para siswa 

sangat senang 

dan antusias 

dengan 

program yang 

dilaksanakan 

oleh Coca-

Cola 

Kegiatan ini 

sangat bagus, 

sesuai dengan 

kebutuhan 

kami 

Saya sangat 

senang dengan 

program ini. 

Sangat 

bermanfaat 

untuk kami 

  

2

4

. 

Apakah 

pesan 

perusahaan 

telah dikemas 

dalam 

kegiatan atau 

program CSR 

yang tepat? 

 

Sudah  Sudah  Sudah  Sudah  Belum  Belum  



 

 

Lampiran 6 

Hasil Observasi 

Jumad, 12 Mei 2012 

Berdasarkan saran dari pembimbing untuk melakukan pra penelitian maka 

pada tanggal 16 mei 2012 peneliti dating ke kantor PT.Coca-Cola Amatil Indonesia 

Central Java untuk membicarakan lebih lanjut mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan. Perusahaan yang diwakili oleh Ibu Ida menanyakan seluk beluk 

penelitian dan data apa saja yang diperlukan. Ibu Ida juga menyarankan beberapa 

program-program CSR unggulan perusahaan untuk diteliti seperti Coca-Cola For 

Borobudur yang baru saja dilaksanakan oleh perusahaan. Beliau meminya peneliti 

untuk memikirkan dulu program apa yang akan diteliti. 

Rabu, 16 Mei 2012 

 Peneliti datang ke kantor PT.Coca-Cola Amatil Indonesia Central Java untuk 

membicarakan kelanjutan penelitian. pada hari rabu ini Beliau juga menerima 

kunjungan dari UGM dan juga Politeknik Negeri Semarang.  Peneliti di ajak untuk 

turut mengikuti plant visit yang dipandu oleh Ibu Ida. Beliau juga menjelaskan bahwa 

salah satu manfaat dari plant visit ini adalah untuk menepis isu-isu yang tidak baik 

bagi perusahaan seperti isu bahwa kandungan produk Coca-Cola yang berbahaya bagi 

kesehatan. Setelah plant visit peneliti kembali berdiskusi mengenai kelanjutan 

penelitian terhadap program CSR Coca-Cola. Saat itu Ibu Ida menceritakan babnyak 

program yang dilaksanakan Coca-Cola. Beliau juga menceritakan manfaat dari 

program CSR yang dilaksanakan perusahaan. Disela-sela diskusi ternyata Ibu Ida 

kedatangan tamu yaitu kepala dusun Randugunting Bapak Yuli. Ternyata beliau 

dating bersmaa serombongan warga yang mengajukan tuntutan kepada perusahaan. 



 

Untuk mencegah kekacauan maka kemudian di adakan pertemuan di kantor corporate 

affairs antara perwakilan perusahaan, perwakilan warga serta ditengahi oleh 

kepolisian setempat untuk mendapatkan kesepakatan. 

Rabu, 16 Mei 2012 

 Pada saat pertemuan antara perwakilan warga dan perusahaan peneliti 

menunggu di kantor reseptionis Coca-Cola Amatil Central Java. Setelah kurang lebih 

2 jam menyampaikan tuntuntanya di depan gerbang perusahaan warga yang berdemo 

akhirnya membubarkan diri. Setelah itu peneliti berhasil bertemu dengan Bapak Yuli 

kepala Desa Randugunting yang turut serta dalam aksi demo tersebut untuk 

menanyakan beberapa hal. Salah satunya adalah mengapa warga sampai melakukan 

aksi demo tersebut. Bapak Yuli menjelaskan bahwa warga menuntut keperdulian 

perusahaan terhadap masyarakat yang selam ini di anggap tidak memperdulikan 

kepentingan masyarakat. 

Selasa, 5 Juni 2012 

 Menemui Ibu Vitri Utami tidak mudah karena beliau adalah public relations 

manager PT.Coca-Cola Amatil Indonesia Central Java dan Eas Java. Tentunya beliau 

sangat sibuk untuk menjalankan tugas-tugasnya. Untuk itu harus menetapkan tanggal 

dan waktu untuk dapat bertemu dengan Ibu Vitri. Setelah mengetahui jadwal 

kedatangan Ibu Vitri di kantor Central Java maka peneliti datang ke kantor supaya 

dapat bertemu langsung dnegan beliau. Dalam pertemuan siang itu  Peneliti 

menanyatkan program Coca-Cola Foundations dan juga Coke Fram yang dilakukan 

oleh perusahaan. Ibu vitri kemudian menjelakan tujuan, serta Visi dan Misi program 

Coca-Cola Foundations Indonesia. Dalam pertemuan siang itu peneliti juga 

berkesampatan untuk bertanya kepada Bapak Didik Suharso salah satu corporate 

affairs officer PT.Coca-Cola Amatil terkait dengan program Coca-Cola Foundations 

Indonesia. Setelah berdiskusi dengan ibu Vitri, beliau memberikan contack person 

Bapak Kristiawan manager operasional Eco Mobile salah satu program Coca-Cola 



 

Foundations serta Bapak Chandra regional manufacturing yang bisa dijadikan 

informan dalam penelitian ini. 

Jumad, 8 Juni 2012 

 pada tanggal 8 juni 2012 peneliti mendapat kabar bahwa bapak Kristiawan 

manager operasional Eco mobile berada di kantor untuk melihat salah satu unit Eco 

mobile yang rusak. Pada kesempatan itu peneliti berkesempatan untuk melihat 

langsunmg eco mobile dan juga dapat berdiskusi secara langsung dengan bapak Kris 

mengenai Eco Mobile. Pada kesempatan kali ini Bapak Kris menjelaskan tujuan serta 

apa itu program Eco mobile, bagaimana Eco mobile dijalankan serta bercerita banyak 

hal mengenai Eco Mobile. 

Jumad, 8 Juni 2012 

 Selain bertemu dengan Bapak Kris pada hari ini kebetulan adalah hari jumad 

dimana jumad merupakan jadwal kunjungan public relations untuk berkunjung ke 

lokasi Coke Farm salah satu program CSR PT.Coca-Cola Amatil Indonesia. Pada 

kesempatan hari itu  peneliti juga bertemu dengan Bapak Chandra, Regional 

manufacturing PT.Coca-Cola Amatil Indonesia beliau menjelaskan banyak mengenai 

program Coke Farm. Berbagai macam pelatihan yang dilakukan oleh Coke Farm 

serta hasil dari pelatihan Coke Farm. 

Jumad, 8 Juni 2012 

 Pada kesempatan ini peneliti juga di ajak oleh Ibu Ida untuk  bertemu dengan 

beberapa petani yang tergabung dengan program Coke Farm. Pada hari itu kurang 

lebih ada 6 petani yang berada di lokasi Coke Farm. Di antaranya adalah Bapak 

Marno dan Bapak Bejo Purwanto. Peneliti menanyakan beberapa hal kepada para 

petani mengenai program Coke Farm yang mereka ikuti. Parpetani menjelaskan 

bahwa dengan adanya program Coke Farm para petani merasa sangat terbantu karena 



 

banyak penegtahuan baru yang mereka dapatkan derta pendapatan mereka yang turut 

meningkat. 

Selasa, 12 Juni 2012 

 Akhirnya pada tanggal 12 Juni 2012 peneliti dapat  bertemu dengan Bapak 

Mugijanto beliau adalah coordinator Coca-Cola Foundations Indonesia. Beliau 

menjelaskan banyak hal dan menjawab pertanyaan peneliti dengan jelas. Beliau 

memperlengkap keterangan yang diberikan oleh Ibu Vitri Public Relations Manager 

Coca-Cola Amatil Indonesia. Seperti visi dan misi, tujuan serta program-program 

yang dijalankan oleh Coca-Cola Foundations Indonesia. 

Senin, 25 Juni 2012 

 Peneliti kembali betemu dengan Ibu Ida public relations officer PT.Coca-Cola 

Amatil Indonesia untuk menanyakan beberapa hal lagi. Pada kesempatan kali ini ibu 

ida kembali menjelaskan wujud tanggung jawab perusahaan melalui serangkaian 

program-program CSR yang dijalankan oleh perusahaan.  Selain itu ibu ida juga 

menjelaskan tujuan, segmen, sasaran yang ingin dicapai perusahaan untuk 

membangun community relatiosn melalui program-program CSR yang dilaksanakan 

selama ini. 

 

Selasa, 3 Juli 2012 

 Ibu Ida pada kesempatan kali ini menjelaskan lebih lanjut tujuan utama 

perusahaan melaksanakan program Coke Farm adalah untuk membangun relasi 

dengan komunitas. Program ini merupakan penggabungan dua pilar yaitu keperdulian 

lingkungan dan komunitas.  Ibu ida menjleskan pentingnya menjaga relasi dengan 

komunitas karena dukungan dari komunitas merupakan suatu hal pokok utrama 

mengingat perusahaan tumbuh dan berkembang di lingkungan tersebut.  



 

 Menurut ibu ida banyak program-program yang memang ditujukan untuk 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Di berbagai daerah pabrik Coca-Cola pasti 

mempunyai program khussu untuk komunitas setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 7 

Hasil Wawancara 

Dengan Ibu Ida Lukitowati tanggal 25 Juni 2012 

 

Apa alasan Coca-Cola terus melaksanakan program CSR ? 

Jawab : 

PT.Coca-Cola Amatil Indonesia berusaha untuk tetap eksis dan terus 

berkembang.  Coca-Cola sadar akan pentingnya melaksanakan program-program 

CSR untuk pengembangan masyarakat sebagai wujud tanggug jawab perusahaan. 

Sejauh ini perusahaan selalu berusaha untuk melakukan berbagai program CSR 

sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat maupun 

lingkungan. Program-program CSR yang dijalankan merupakan salah satu kegiatan 

eksternal perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak luar. Dan 

sejauh ini semuanya berjalan baik terbukti dari banyaknya program CSR Coca-Cola 

yang mendapatkan penghargaan baik dari pemerintah local maupun nasional. 

Dan sebagai wujud keperdulian perusahaan, Coca-Cola selalu terlibat aktif 

memberikan kontribusi bagi masyarakat sebagai timbal balik kepada masyarakat atas 

loyalitas terhadap Coca-Cola. PT.Coca-Cola Amatil Indonesia mewujudkan tanggung 

jawab social perusahaanya dalam berbagai program kegiatan diantaranya Coca-Cola 

Foundations Indonesia dan juga Coke Farm dan yang paling terbaru adalah Coca-

Cola For Borobudur. 

 

Bisa bercerita lagi bu soal Coke Farm dan Coca-Cola Foundations Indonesia ? 

Jawab : 



 

Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) meluncurkan program Coke Farm 

pertama kalinya pada tahun 2009. Tujuan didirikanya Coke Farm itu  untuk 

menciptakan Program CSR yang berkelanjutan salah satunya dengan cara 

membangun kehidupan komunitas lokal dan memiliki nilai ekonomis. Kami 

mengumpulkan petani-petani di sekitar perusahaan untuk bergabung dengan 

perusahaan. Coca-Cola bekerjasama dengan berbagai pakar dari LSM untuk 

menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuan para petani mengenai dunia agrikultur. Di Jawa Tengan kita 

bekerjasama dengan UKSW itu. Melalui program Coke Farm perusahaan ingin 

meningkatkan hubungan baik dengan para stakeholder serta mengajak meayarakat 

untuk lebih mencintai lingkungan serta menunjukan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan dan komunitas. 

Kalau untuk program Coca-Cola Foundations, pertama kali diluncurkan tahun 

2000, program-program Coca-Cola Foundations lebih berfokus kepada 

pengembangan komunitas di sector pendidikan. Sebagai wujud keperdulian Coca-

Cola terhadap dunia pendidikan Indonesia. Banyak program dari Coca-Cola 

Foundations mulai dari beasiswa, perpustkaan, intek, Eco Mobile, Educationsla 

mobile, dsb. 

Kedua program ini dijalankan perusahaan selain sebagai wujud tanggung 

jawab social perusahaan juga memiliki tujuan atau sasaran jangka panjang yang ingin 

dicapai, kami berharap program ini dapat memberikan pengetahuan serta mengangkat 

perekonomian masyarakat khususnya komunitas. Untuk Coke Farm secara lansgung 

dapat memberikan keuntungan berupa ketrampilan tambahan dan kedepan dapat 

meningkatkan penghasilan, sedangkan untuk Coca-Cola Foundations memang tidak 

berdampak lansgumg pada tingkat pendapatan masyarakat namun dengan 

memeberikan pendidikan serta pengetahuan kaan menjadi bekal pengetahuan yang 

berguna dimasa mendatang. 

 



 

 

Dalam menajalnkan aktivitas CSR apakah perusahaan memiliki criteria-kriteria atau 

tolok ukur tertentu sesuai satndart yang diberlakukan di perusahaan ? 

Jawab : 

Coca-Cola Amatil Indonesia memiliki 4 pilar kunci sebagai parameter dalam 

menjalankan berbagai program CSR & Sustainability. Keempat pilar tersebut antara 

lain melindungi dan melestarikan lingkungan hidup (environment), menyediakan 

berbagai variasi pilihan kepada pelanggan (market place), mempertahankan budaya 

dan nilai-nilai positif dalam perusahaan (work place) , serta berkontribusi dalam 

perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat (Community) di area perusahaan 

beroperasi 

 

 

 

Apakah ada kegiatan public relations yang ditujukan untuk menyebarluaskan 

informasi kepada masyarakat ? 

Jawab : 

Iya, tentu saja itukan salah satu tugas PR sebagai jembatan antara perusahaan 

dengan masyarakat, salah satunya adalah untuk meneybar luaskan informasi 

mengenai program-program yang sedang kami jalankan sehingga masyarakat 

mengetahui, mengikuti serta mendukung program-program tersebut. 

Kegiatan apa saja yang dilakukan public relations untuk memberikan informasi/ 

untuk mengkomunikasikan program-program CSR yang dijalankan oleh perusahaan ? 

Jawab : 

Ya banyak yang dilakukan, kita memanfaatkan media-media tentunya, juga 

melalui komunikasi langsung seperti yang kita lakukan setiap hari jumad.  Coca-Cola 

kan punya majalah Interna perusahaan disitu ada riubrik khusus yang snegaja kita 



 

buat untuk artikel-artikel program-program CSR, kemudian media-media lain seperti 

Koran, kita juga punya Web resmi Coca-Cola Amatil, Web Coca-Cola Foundations 

Indonesia, dan yang terbaru kita juga memaanfaatkan media facebook dan twitter 

sebagai media berkomunikasi dengan masyarakat. kan lagi negtren ya itu facebook 

dan twitter jadi kita juga pakai media facebook dan twitter untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat 

 

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, menurut Ibu mana yang paling efektif untuk menjalin 

komunikasi dengan komunitas perusahaan ? 

Jawab : 

Semuanya pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, tapi yang paling 

efektif komunikasi lansgung seperti yang kita lakukan setiap jumad, setiap hari jumad 

merupakan jadwal Public Relations untuk berkunjung ke Coke Farm, dengan 

kunjungan itu public relations dapat melihat bagaimana perkembangan Coke Farm, 

bagaimana pelaksanaan dan pelatihan yang dilakukan, melihat hasil panen, serta 

untuk berkomunikasi secara langsung dengan petani-petani yang tergabung dalam 

Coke Farm sehingga dapat tercipta komunikasi dua arah. Jadi kita bisa tau bagaimana 

tanggapan masyarakat, harapan-harapan serta keinginan masyarakat. 

 

Strategi komunikasi / teknik penyampaikan informasi yang diberikan pada 

masyarakat tentang pelaksanaak program CSR perusahaan ? 

Jawab: 

Tidak ada strategi khusus.public relations hanya terus berusaha mendekatkan 

diri pada masyarakat agar keberadaan perusahaan semakin diterima dengan baik oleh 

masyarakat. 

Pokoknya kami selalu menjaga hubungan baik dengan berbagi pihak seperti 

pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga lain terkait dengan program CSR. 

Untuk menjalin hubungan baik dengan kimunitas kami lakukan dengan 



 

melaksanakan program coke farm, sedangakn untuk menjaga hubungan baik dengan 

pemerintah kami melaksanakan tanggung jawab perusahaan seperti yang diatur oleh 

undang-undang. Juga turut aktif dalam upaya pemerintah dalam upaya penghijauan 

seperti untuk memperingati hari Bumi, Coca-Cola menyumbang 200 bibit pohon 

jambu merah kepada Dinas Lingkungan Hidup, bibit tersebut kita ambil dari  Coke 

Farm kita sendiri, sebagai salah satu bentuk keperdulian perusahaan kepada 

lingkungan dengan kerjasama seperti ini akan memepererat hubungan antara 

perusahaan dengan Dinas Lingkungan Hidup sehingga perusahaan bersama-sama 

dengan Dinas Lingkungan Hidup bisa melestarikan lingkungan. 

 

 

Seberapa sering Public Relations melakukan komunikasi dengan komunitas ? 

Jawab : 

ya jadi sebisa mungkin kita memang melakukan komunikasi sesering 

mungkin dengan komunitas melalui berbagai cara seperti kita berkomunikasi tatap 

muka secara langsung maupun melalui media-media lain. Seperti tujuan utama dari 

program Corporate Social Responsibility PT.Coca-Cola Amatil Indonesia yaitu 

menjadi program CSR yang berkelanjutan sehingga dapat menjalin hubungan yang 

berkelanjutan pula dengan masyarakat. 

kalau di Coke Farm kita kan punya jadwal kunjungan setiap haru jumad, itu 

salah satu cara untuk menjaga komunikasi antara PR dengan komunitas. Contohnya 

saja setiap masa tanam perusahaan selalu berkonsultasi dengan petani menanyakan 

kebutuhan produk apa, mendiskusikan penanaman jenis tanaman yang sesuai. 

Pemanenan serta penjualan hasil panen dan lain sebagainya. 

kalau untuk program Coca-Cola Foundations Indonesia karena lokasinya 

berubah-ubah PR tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat jadi 

ada coordinator dari program-program tersebut dan coordinator yang akan 

bertanggung jawab melaporkan seluruh kegiatan kepada PR. Jadi disetiap program 

tersebut dijalankan disitu pula proses komunikasi dilakukan, sehingga komunikasi 



 

yang terjadi berlansgung secara terus menerus seiring dengan dilaksanakanya 

program CSR tersebut. 

 

 

Dalam menjalankan tugasnya, apakah PR memberikan informasi sebenar-benarnya 

atau tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh PR ? 

Jawab : 

iya dong, sebagai praktisi public relations kami punya etika-etika tersendiri 

dalam menjalankan tugas kami, salah satunya ya public relations tidak boleh 

berbohong tetapi public relations harus menjalankan tugasnya secara terbuka dan 

jujur sesuai untuk menciptakan kesepahaman antara perusahaan dengan masyarakat. 

 

 

Apakah program CSR yang dijalankan perusahaan sebagai upaya untuk menutupi 

dampak negative yang ditimbulkan oleh perusahaan ? 

Jawab : 

Bukan untuk menutupi ya, tapi memang sebagai kesadaran dan tanggung 

jawab perusahaan. Kalau mengenai dampak yang ditimbulkan perusahaan, kami 

sudah meminimalisasi semua dampak negative. Seperti limbah kami mengolah 

limbah sesuai dengan standart yang sudah ditetapkan, kemudian dalam proses 

produksinya kami juga menjaga keamanan bahan-bahan, kebersihan serta 

keselamatan kerja karyawan kami. Limbah air kami olah kembali sehingga aman 

digunakan dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman serta untuk disalurkan ke 

toilet-toilet perusahaan. Sedangkan limbah teh kita gunakan sebagai kompos, limbah 

kaleng dan botol kami manfaatkan untuk media tanam di coke farm. 

Jadi sebelum limbah-limbah menjadi masalah yang menghambat proses 

produksi, merusak hubungan antara perusahaan dengan komunitas, juga 

mengakibatkan pencemaran lingkungan, kami berupaya mengolah limbah. Kemudian 

memikirkan cara yang paling efektif untuk mengurangi jumlah limbah. Akhirnya 



 

kami memutuskan untuk mengolah limbah tersebut agar menjadi barang yang 

bermanfaat, seperti mengolah limbah teh produksi frestea menjadi kompos yang bisa 

dimanfaatkan oleh komunitas, juga menggunakan bekas botol-botol produk untuk 

menanam bibit-bibit tanaman di Coke Farm. Selain mengurangi limbah perusahaan, 

kegiatan ini juga mendatangkan manfaat bagi komunitas. Masyarakat dapat 

merasakan hasil rupiah yang didapat dari mengolah limbah sedangkan perusahaan 

dapat mengurangi pengeluaran untuk pengolahan limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 8 

Foto Coke Farm 
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Lampiran 10 

Foto Eco Mobile 

  

 

  

  



 

  

 

 

 

 

 


