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Di Indonesia, peran swasta atau perusahaan untuk ikut bertanggung jawab 

terhadap permasalahan sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsbility), telah 
diatur didalam suatu undang-undang resmi yang sah dan legal, yaitu Undang-Undang no 
40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Setiap bentuk perusahaan profit memiliki 
hubungan dan keterlibatan dengan masyarakat. Pada kenyataannya saat ini hubungan 
antara perusahaan dengan masyarakat hanyalah menguntungkan sebelah pihak, terutama 
menguntungkan perusahaan yang mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi 
masyarakat merasakan kerugian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan dan memahami bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial 
perusahaan PT. Tirta Investama di Kabupaten Klaten, serta hambatan apa saja yang 
dirasakan PT. Tirta Investama dalam melaksanakan program CSRnya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
analisis data deskriptif analitis yang bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi 
corporate social responsibility (CSR) PT. Tirta Investama Aqua di Kabupaten Klaten. 
Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 
informan yang telah ada dalam lingkup penelitian ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dalam mengimplementasikan 
tanggung jawab sosialnya, PT. Tirta Investama melakukan kegiatan-kegiatan 
pembangunan masyarakat dalam bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana 
umum, serta kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup, sesuai dengan fungsi, tujuan, 
serta dimensi CSR (profit, people, planet). Pelaksanaan program-program tersebut sudah 
dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, artinya dilakukan secara 
sistematis dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, program-program CSR tersebut 
dilaksanakan secara dua arah, dimana tidak hanya memberikan dampak positif bagi 
perusahaan, akan tetapi juga berdampak positif terhadap masyarakat sekitar perusahaan. 
Kendala-kendala yang dihadapi PT. Tirta Investama dalam pelaksanaan CSR antara lain 
masih adanya kesalahpahaman masyarakat di wilayah Kecamatan Polanharjo dalam hal 
pengambilan sumber air, serta masih banyak masyarakat yang menganggap CSR hanya 
sekedar charity. 
  



Kedepannya diharapkan PT. Tirta Investama lebih berorientasi ke kegiatan 
pemberdayaan masyarakat untuk menghilangkan anggapan tentang CSR hanya sekedar 
charity. Selain itu untuk dapat meningkatkan monitoring program dimana kegiatan-
kegiatan baik pelestarian lingkungan hidup maupun pemberdayaan masyarakat tidak hanya 
berhenti pada pelaksanaan saja, melainkan juga pasca pelaksanaan. 
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