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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam beberapa waktu terakhir ini program Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan semakin 

marak digunakan oleh berbagai perusahaan. Konsep ini memiliki tujuan 

yang saling terkait dengan para targetnya, mulai dari jajaran direksi 

perusahaan, pemerintahan, masyarakat hingga lingkungan sekitar. Program 

CSR dibuat untuk menjalankan komitmen perusahaan untuk lebih peduli 

terhadap lingkungan sosial dan ekonomi dari masyarakatnya sehingga 

dapat mengurangi resiko timbulnya masalah dengan berbagai pihak.  

Perlu diperhatikan bahwa perusahaan merupakan bagian dari 

lingkungan bisnis global, dimana perusahaan memberi pengaruh yang 

besar pada kemajuan lingkungan sekitarnya. Dalam CSR terdapat konsep 

“3P” yang dikembangkan oleh Suharto yang mengatakan bahwa Triple 

Bottom Lines (Elkington, 1998) serta menambahkan dengan satu line 

tambahan, yakni procedure. “4P” (profit, people, planet, dan prosedure) 

Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya 

(profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan 

(planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat 

dan profesional (Suharto, 2008). 

Program CSR juga telah menjadi strategi yang paling baik  untuk 

pencitraan diri sebuah perusahaan. Hal ini didorong oleh pembuatan 

program CSR yang menarik dan sesuai dengan tujuan-tujuan serta 

keinginan apa yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Semakin 

program itu menarik dan sesuai dengan visi misi perusahaan maka secara 

tidak langsung akan menarik para peliput berita untuk memuat berita itu di 

surat kabar atau media elektronik. 

Saat ini perusahaan bukan hanya sekedar sebuah penggerak di 

bidang ekonomi yang berujung pada keuntungan profit, seperti yang 
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dijelaskan oleh Ambadar (2008) mendefinisikan CSR merupakan salah 

satu upaya perusahaan untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam 

menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, 

fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup.  

PT. Kievit Indonesia berdiri pada tahun 2005 di Salatiga,  

perusahaan ini menggunakan program CSR untuk mendapatkan perhatian 

para stakeholder. Pada tahun 2007 PT. Kievit Indonesia memiliki 

permasalahan dengan limbahnya. Dikabarkan pada Suara Merdeka 

(Sabtu,15/09/07) menemukan bahwa limbah dari PT. Kievit Indonesia 

telah mencemari tanah lahan persawahan milik warga Dukuh Cabean 

Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti. Kasus tersebut sempat 

membuat geger masyarakat dan perusahaan. Perusahaan besar seperti PT. 

Kievit Indonesia memiliki pembuangan akhir yang disebut limbah industri. 

Ketika limbah bermasalah maka akan timbul berita yang dapat merusak 

citra dari perusahaan itu sendiri. Sehingga PT.Kievit Indonesia membuat 

program CSR guna menanggulangi dampak negatif dari berita tersebut.   

Program yang dibuat sebagai bentuk terimakasih karena 

perusahaan di perbolehkan untuk membangun pabriknya di pemukiman 

warga. Sebagai wujud terimakasihnya itu maka perusahaan membuat 

berbagai kegiatan yang membuat masyarakat dan lingkungan sekitar turut 

ikut merasakan dampak positif dari pembangunan pabrik. Upaya yang 

diprogramkan dan dibuat sebagai bentuk dari program CSR PT. KIEVIT 

INDONESIA, sebagai berikut : 

 Program penghijauan pemberian bibit tanaman buah ke Kantor 

Lingkungan Hidup dalam rangka pencanangan Hutan Kota wilayah 

kecamatan Argomulyo Salatiga pada bulan Februari 2009 dan 

program penghijauan pengadaan bibit tanaman buah di desa 

Noborejo Salatiga dalam rangka program CSR FE-UKSW pada 

bulan November 2009. Program tersebut diharapkan untuk 

menumbuhkan kembali kepedulian pemerintah untuk 

menghijaukan Salatiga, menambah daerah hijau di taman kota 
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Salatiga, dan pengelolaan tata ruang untuk menjadikan Salatiga 

lebih asri lagi. 

 Program Makanan Tambahan (susu) untuk BALITA dan kader 

Posyandu di lingkungan RW.09 Klaseman dan RW.14 Cabean 

Kelurahan Mangunsari bertempat di Puskesmas Mangunsari pada 

bulan Desember 2009 dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali 

sampai dengan sekarang. Program tersebut mendapat perhatian 

lebih dari Lurah Cabean yang turut serta ketika program tersebut 

diadakan. Program tersebut dimaksudkan untuk menekan angka 

gizi buruk pada balita di wilayah Cabean. Program yang dilakukan 

secara rutin ini selalu ditunggu oleh ibu-ibu yang biasa mengikuti 

Posyandu, selain pemberian susu ditambahkan pula buah-buahan 

yang menjadi asupan tambahan pada balita.  

 Pemberdayaan Karang Taruna-Pagayuban Ngundi Upoyo Upo 

RW.09 Klaseman untuk mengelola usaha limbah sampah kering 

(plastic, sak, dan duplek) dalam meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar mulai tahun 2008 sampai 

sekarang. Kegiatan rutin ini membantu remaja yang ada disana 

dengan dibekali cara memanfaatkan limbah yang ada disekitar 

rumah dan menjadikan pemasukan untuk para remaja yang ada 

disekitar wilayah Klaseman.  

Sebagai perusahaan multinasional, PT. Kievit Indonesia tidak 

menutup mata dengan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar 

lingkungan perusahaan. Perusahaan secara terus menerus membuat 

program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepeduliannya. PT. 

Kievit Indonesia sudah melakukan kewajiban-kewajiban tersebut untuk 

mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan membuat 

berbagai macam program CSR.  

Kini semakin banyak orang yang sadar akan isu lingkungan. 

Sebagai perusahaan penyedia bahan olahan, PT. Kievit Indonesia disorot 

oleh perusahaan yang menjadi pelanggan setia jasa mereka. 
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Perusahaan/media partner dari PT. Kievit seperti Friesland Campina yang 

kini bekerjasama dengan Kievit. Sebuah perusahaan besar seperti 

Friesland Campina sebelum memutuskan kerjasama tentunya memiliki 

banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan Kievit. Seperti 

bagaimana sepak terjang dari perusahaan, kinerja yang dibangun, hingga 

citra positif perusahaan tersebut begitu berpengaruh untuk perusahaan lain.  

Program CSR digunakan sebagai bentuk penyampaian komunikasi 

dari perusahaan kepada stakeholdernya guna mendapatkan citra baik dan 

positif, karena semua konsumen tentu saja memperhatikan bagaimana 

produsennya bekerja. Efektifitas dari pengelolaan sebuah kegiatan CSR 

mempengaruhi citra baik perusahaan itu sendiri, seperti yang dikatakan 

oleh Lord Jefftey dalam Ambadar (2008:15) Citra baik (goodwill), seperti 

halnya nama baik diperoleh dengan berbagai tindakan bijak dan dapat 

hilang karena satu tindakan bodoh saja. 

Hal tersebut yang membuat peneliti ingin melihat penerapan CSR 

yang telah dibuat apakah memiliki pengaruh terhadap citra dari sebuah 

perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar perusahaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

jauh mengenai “ Penerapan Program Corporate Social Responsibility 

Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan (Studi Kasus pada PT.KIEVIT 

INDONESIA)” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk 

memberdayakan masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan itu 

berdiri. Dimana perusahaan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosialnya 

melalui program CSR. Sehingga rumusan masalah yang dibuat adalah :  

1. Bagaimana PT. KIEVIT INDONESIA menerapkan program CSR nya 

sehingga dapat mempertahankan citra perusahaan? 
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2. Bagaimana dampak dari implementasi program CSR tersebut terhadap 

citra PT. KIEVIT INDONESIA? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian tersebut peneliti membatasi permasalahan agar 

lebih terfokus pada 2 program CSR yang telah dibuat oleh PT.Kievit 

Indonesia yaitu pada : 

a. Penerapan CSR Program Makanan Tambahan (susu) untuk BALITA 

dan kader Posyandu di lingkungan RW.09 Klaseman dan RW.14 

Cabean Kelurahan Mangunsari bertempat di Puskesmas Mangunsari 

pada bulan Desember 2009 dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali 

sampai dengan sekarang. 

b. Penerapan CSR Program Pemberdayaan Karang Taruna-Pagayuban 

Ngundi Upoyo Upo RW.09 Klaseman untuk mengelola usaha limbah 

sampah kering (plastic, sak, dan duplek) dalam meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar mulai tahun 2008 

sampai sekarang.  

 

1.4 Tujuan penelitian  

a. Secara Umum 

Pada penelitian ini, tujuan secara umumnya ialah untuk menemukan, 

mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan mengenai kasus 

yang diteliti sehingga proses program CSR tersebut dapat dibuktikan 

melalui data- data yang disajikan. Sehingga dapat dilihat dan 

dijelaskan bagaimana program CSR dapat mempertahankan Citra 

perusahaan, selain itu melihat dampak dari pelaksanaan program yang 

sudah dibuat dapat membangun Citra perusahaan. 

b. Secara Khusus 

Pada penelitian ini, tujuan secara khususnya ialah melihat 

implementasi penerapan program-program CSR yang telah dibuat 

terhadap citra PT. Kievit Indonesia di mata masyarakat Salatiga. 
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Kemudian menjelaskan dampak apa saja yang telah terjadi ketika 

program tersebut dijalankan perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas 

pengetahuan dibidang Program CSR perusahaan terutama  dalam 

penerapannya di PT. Kievit Indonesia. Selain itu hasil penelitian ini 

dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai 

objek penelitian yang sama. 

b. Secara Praktis 

- Bagi peneliti 

Sebagai wahana untuk latihan dan studi banding antara teori yang 

sudah didapatkan di bangku kuliah dengan praktek yang 

sebenarnya diterapkan dalam  dunia pekerjaan.  

- Bagi pihak PT. Kievit Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang evaluasi penerapan program-program CSR yang telah 

dibuatnya, sehingga dapat memberikan masukan-masukan lain 

untuk pembuatan program CSR kedepannya. Selain itu 

mengetahui konsep pelaksanaan program CSR yang dilakukan 

oleh PT. Kievit Indonesia  terkait dengan cara pandang perusahaan 

terhadap implementasi CSR serta strategi yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan CSR. 

 

 

 


