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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini pentingnya aktivitas CSR (Corporate Social Responsibility) 

terhadap kelangsungan perusahaan sudah banyak disadari oleh para pelaku usaha. 

Hampir semua instansi atau organisasi dari yang kecil sampai yang besar  semua 

memiliki program CSR. Di antaranya, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

DI Yogyakarta dalam kegiatan bina lingkungan. Perusahaan menilai bentuk 

kepedulian kepada lingkungan sekitar baik mengenai alam, manusia, dan profit bagi 

perusahaan itu sendiri dapat membawa pengaruh yang positif terhadap jalannya 

sebuah organisasi maupun instansi. CSR dinilai dapat mempunyai peranan penting 

dalam menciptakan dan menjaga nama baik perusahaan. 

 Untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar perusahaan atau 

masyarakat umum serta menjaga citra perusahaan agar tetap positif, maka diperlukan 

divisi Hubungan Masyarakat (Humas) dalam suatu perusahaan. Fungsi Humas dalam 

suatu perusahaan sangat penting, karena dalam praktiknya Humas berhubungan 

langsung dengan publik eksternal, selain itu humas juga memberikan saran atau 

informasi mengenai respon publik eksternal terhadap kebijakan – kebijakan 

perusahaan terhadap pimpinan perusahaan. Kegiatan Humas meliputi konfrensi pers, 

mengirimkan dan pembuatan press release serta melakukan kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility).   

 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta adalah 

perusahaan BUMN yang mempunyai tugas sebagai penyedia jasa layanan tenaga 

listrik. Untuk menjaga agar citra positif serta menjaga hubungan baik dengan pihak 

eksternal maka PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

mempunyai divisi Humas yang terdiri dari 2 sub bagian, yaitu bagian Protokoler dan 
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Bina Lingkungan. Masing - masing sub bagian tersebut memiliki fungsi sendiri - 

sendiri dalam menjalankan tugasnya, sub bagian Protokoler bertugas dalam ruang 

lingkup komunikasi baik secara Internal maupun Eksternal. Kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan oleh sub bagian Protokoler mencakup dalam mengadakan suatu acara 

seperti talk show atau penyuluh kebijakan perusahaan melalui media, mengirimkan 

press release kepada media cetak, mendokumentasikan artikel – artikel berita yang 

menyangkut dengan PLN di berbagai media cetak dan menjalin hubungan baik 

dengan wartawan. Sub bagian Bina Lingkungan berkonsentrasi pada kegiatan yang 

menyangkut program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap lingkungan 

baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program tanggung jawab 

perusahaan.  

 Salah satu kegiatan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta dalam hal menjalin hubungan baik dengan pihak masyarakat adalah 

melalui program – program tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Seperti 

diketahui tanggung jawab sosial perusahaan atau program sosial CSR meliputi 

aktivitas – aktivitas di mana perusahaan berinteraksi dengan komunitas, dan 

contohnya termasuk partisipasi staf dalam program school-reading dan proyek 

membersihkan kebun atau membuat sumbangan amal (Keith Butterick, 2012:96). 

Tidak ada yang memungkiri bahwa hal tersebut merupakan proyek penting yang 

memberikan manfaat bagi komunitas dan juga menawarkan makna dan pemenuhan 

kebutuhan diri bagi mereka orang-orang yang terlibat didalamnya. 

 Program sosial CSR yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pasti memiliki maksud untuk mendapatkan citra 

positif bagi lingkungan sekitarnya serta memiliki tujuan untuk pembangunan yang 

berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah memastikan suatu 

masyarakat yang adil, bertindak ramah terhadap lingkungan, dan meningkatkan 

kualitas hidup. Jika semua bisnis mengikuti praktik pembangunan berkelanjutan, 
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dapat dikatakan bahwa masyarakat akan memperoleh manfaat dari kesejahteraan 

yang meningkat dan lingkungan yang bersih dan aman. Pembangunan berkelanjutan 

juga membantu menaggulangi terjadinya pengucilan sosial dan mengurangi bahaya 

kesehatan yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, dan polusi (Keith 

Butterick, 2012:97) 

 Adapun manfaat bisnis dari mengadopsi program CSR, di antaranya : 

1. Reputasi meningkat 

2. Nilai pemegang saham bertambah 

3. Para karyawan termotivasi dan bahagia (Keith Butterick, 2012:97) 

Selain itu, CSR juga dapat dianggap memberikan kontribusi terhadap komunitas 

bisnis untuk membantu masyarakat memenuhi tantangan lingkungannya. 

 Bentuk program CSR yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan DI Yogyakarta adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

BUMN dalam program PLN Mengajar yang ditujukan kepada Siswa/Siswi SMA N 3 

Semarang. Kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan “BUMN Hadir untuk 

Negeri” digelar oleh PLN di 66 sekolah se-Nusantara. Adapun di Jawa Tengah dan 

DIY sendiri dilakukan di 10 sekolah, dimana SMA N 3 Semarang merupakan yang 

terakhir. 

 Program CSR PLN Mengajar telah dilaksanakan pada 29 Agustus 2016 di 

SMA N 3 Semarang. Dwi Kusnanto selaku General Manager PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta memberi pengajaran kepada siswa. Dwi 

Kusnanto memberikan pengetahuan kepada para siswa terkait dengan proses bisnis 

PLN, di antaranya mengenai bagaimana ketersediaan listrik sangat dibutuhkan 

masyarakat, listrik akan menumbuhkan ekonomi, mendatangkan investor dan 
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akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program BUMN Mengajar yang 

merupakan salah satu perwujudan “BUMN Hadir untuk Negeri” digelar oleh PLN di 

66 sekolah se-Nusantara. Adapun di Jawa Tengah dan DIY sendiri dilakukan di 10 

sekolah, salah satunya di SMA N 3 Semarang. Tidak hanya berbagi ilmu pengetahuan 

dan pengalaman saja, PLN juga memberikan bantuan pendidikan sebesar Rp3,6 

miliar untuk 66 sekolah tersebut, demi meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

untuk mencapai cita-citanya di dunia kerja ( Sumber : http://jatengpos.co.id/bos-pln-

ngajar-sman-3-semarang/ ). 

 Perusahaan sangat membutuhkan aktivitas CSR untuk membangun citra 

positif di mata publik, dalam aktivitas CSR yang di selenggarakan dibutuhkan divisi 

untuk mengelola program kegiatan CSR tersebut. Divisi Humas berperan penting 

untuk mengelola kegiatan CSR dari perencanaan program, proses implementasi 

sampai tahap evaluasi sebuah program supaya program kegiatan CSR dapat berjalan 

dengan baik. Suatu Proses dan aspek manajemen PR, baik untuk jangka panjang 

maupun jangka pendek, harus direncanakan dengan cermat dan hati-hati sehingga 

akan diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Sedikitnya ada empat alasan 

yang paling menonjol dilakukan proses dan aspek manajemen PR, di antaranya : 

1. Defining Public Relations Problems (Batasan masalah-masalah PR) 

2. Planning and Programing (Perencanaan dan Program) 

3. Taking Action and Communicating (Pengambilan tindakan dan 

mengomunikasikannya) 

4. Evaluating Program (Evaluasi Program). (Ardianto, 2011:212) 

 Dalam tahap pertama proses manajemen PR mencakup pengkajian dan 

pemantauan opini, sikap dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan 

organisasi. Pada tahap kedua pengumpulan informasi yang dilakukan pada tahap 

http://jatengpos.co.id/bos-pln-ngajar-sman-3-semarang/
http://jatengpos.co.id/bos-pln-ngajar-sman-3-semarang/
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pertama digunakan untuk membuat keputusan-keputusan tentang publik, sasaran-

sasaran, strategi dan tindakan, serta tujuan komunikasi dalam pembuatan program 

tersebut. Pada tahap ketiga perwujudan tindakan program dan komunikasi yang 

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu bagi setiap publik, untuk pencapaian 

sasaran program tersebut. Pada tahap keempat evaluasi program mencakup kesiapan 

penilaian dari implementasi dan  hasil dari program yang dijalankan atau 

diselenggarakan.   

 Tentunya dalam program CSR PLN Mengajar yang dilakukan oleh PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagai salah satu bentuk dari 

program BUMN Mengajar mendapatkan berbagai macam respon dari publik. Humas 

berperan penting untuk mendapatkan perhatian publik guna meningkatkan reputasi 

sebuah perusahaan melalui program CSR tersebut.  

1.2 Rumusan Masalah 

 CSR kini marak diimplementasikan oleh banyak perusahaan, bahkan 

ditempatkan di posisi yang sangat penting dalam dunia usaha. Karena itu, kian 

banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak-pihak yang terkait mulai merespon 

pentingnya kegiatan CSR. Salah satu cara yang telah dilakukan dunia bisnis untuk 

meningkatkan reputasinya adalah dengan memperkenalkan program CSR. Program 

tersebut tidak hanya dilakukan demi perbaikan reputasi perusahaan, CSR tidak hanya 

bermanfaat bagi komunitas yang dilayani saja, tetapi juga individu-individu di 

perusahaan yang berpartisipasi dan karenanya program tersebut penting. 

Sosialisasi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam bidang 

kehumasan untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan kepada masyarakat umu 

dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui tentang bahaya jaringan-jaringan listrik yang ada 

di sekitar meraeka dan belum mengetahi banyak tentang ketenagalistrikan. Oleh 
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karena itu sosialisasi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat umum terkait dengan bahaya jaringan listrik yang ada di sekitar. 

Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui 

program kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility). 

 Salah satu bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan PT PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang ditujukan kepada para 

pelajar melalui program CSR PLN Mengajar di SMA N 3 Semarang. Kegiatan PLN 

mengajar di SMA N 3 Semarang ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan 

dari BUMN yaitu melalui program “BUMN Hadir Untuk Negeri”. Sosialisasi PLN 

Mengajar bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum 

khususnya melalui pelajar di seluruh Indonesia terkait dengan bahaya jaringan listrik 

yang ada di sekitar mereka dan memberikan pengetahuan dasar tentang 

ketenagalistrikan. Program PLN Mengajar merupakan program dari PLN Pusat yang 

dirancang untuk memperingati Hari Listrik Nasional (HLN) yang ke-71 dan 

memperingati Hari Kemerdekaan RI serta untuk menumbuhkan dan memupuk rasa 

kebanggaan berbangsa dan ber-Tanah Air Indonesia kepada seluruh masyarakat di 

pelosok negeri. Dalam hal ini, Direksi PLN dan General Manager di unit-unit PLN 

mengabdi seharian pada kegiatan yang bertajuk PLN Mengajar di sekolah-sekolah 

untuk menyemai inspirasi dan membangun karakter pemuda-pemudi negeri. Kegiatan 

tersebut pasti memiliki tujuan selain menjalankan kegiatan yang telah 

diselenggarakan oleh BUMN dan juga untuk menjaga citra perusahaan supaya tetap 

positif di mata publik. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mendiskripsikan bagaimana 

Humas mengelola kegiatan CSR PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta melalui Program PLN Mengajar.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan bagaimana Humas 

mengelola kegiatan CSR PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta melalui program PLN Mengajar. 

1.4 Kerangka Teori 

 Kegiatan CSR PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 

melalui Program PLN Mengajar merupakan salah satu bentuk implementasi kegiatan 

tanggung jawab sosial perusahaan khususnya pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar 

perusahaan. 

Menurut Ardianto (2011: 217-219), ada empat Proses dan Aspek Manajemen PR, 

yaitu : 

1. Information Gathering (Pengumpulan Informasi) 

 Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama 

mengkaji rekam jejak organisasi, jurnal-jurnal perdagangan, publik, dan referensi 

buku-buku yang menyajikan sumber data. Kemudian yang kedua kontak persona, 

mengirim surat kepada perusahaan dan panitia pengarah. Jika ingin lebih formal, 

dapat menggunakan metode penelitian, semua data itu kemudian dibawa oleh 

divisi PR atau konsultan PR di luar perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam 

public opinion polling (jajak pendapat atau penelitian survei). 
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2. Planning (Perencanaan) 

 Ada dua bentuk perencanaan, yaitu Perencanaan Strategi dan Perencanaan Taktik. 

Perencanaan Strategi meliputi long-range, tujuan umum yang secara organisasi 

harus dicapai. Top Management biasanya memformulasikan perencanaan strategi. 

Perencanaan Taktik lebih spesifik dari Perencanaan Strategi. Pada perencanaan 

taktik secara perinci dibuat tugas-tugas yang harus dijalankan oleh setiap bagian 

atau unit dalam organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan strategi. 

3. Communication (Komunikasi) 

 Setelah fakta-fakta terkumpul dan dibuat suatu perencanaan, organisasi atau 

perusahaan berperan sebagai sumber komunikasi. Pada tahap ini dibuat beberapa 

keputusan kunci yang mendasari sifat dasar pesan dan bentuk media yang 

digunakan. Media komunikasi massa biasanya menjadi saluran penting dalam 

program PR. Oleh karena itu, para praktisi PR diharuskan untuk lebih memahami 

berbagai media, dengan segala keunggulan dan kelemahannya. Meskipun para 

praktisi sebenarnya sudah memahami berbagai teknik produkksi untuk media cetak 

dan media elektronik, beberapa memiliki kesamaan cara dalam penerbitan dan 

penayangan pesan melalui media massa, termasuk news releases, video news 

releases, press kits, videotapes, press conference dan interview. 

4. Evaluations (Evaluasi) 

 Pentingnya evaluasi dalam program PR menjadi lebih luas karena menggunakan 

teknik-teknik MBO. Tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam program PR, kemudian 

diukur menggunakan teknik evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian 

tujuan. Beberapa aspek yang berbeda juga diukur untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu program PR yang telah diselenggarakan. 
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Menurut Wibisono (2007: 121-125), ada empat tahapan CSR, yaitu : 

1. Tahap Perencanaan 

Perencanaan terdiri atas tiga langkah utama yaitu Awareness Building, CSR 

Assessement, dan CSR Manual Building. Awareness Building merupakan langkah 

awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen 

manajemen. CSR Assessement merupakan upaya untuk memetakan kondisi 

perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas 

perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan 

yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. CSR Manual Building 

merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. 

Dalam tahap ini Humas merencanakan serta mengatur sebagaimana mestinya 

program CSR yang akan diselenggarakan dengan memperhitungkan segala 

kemungkinan yang bisa terjadi dengan tujuan guna tercapainya pelaksanaan 

program yang terpadu, efektif dan efisien.  

2. Tahap Implementasi 

 Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun 

bila tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara 

keseluruhan tidak akan tercapai, masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang 

optimal. Tahap implementasi ini terdiri atas tiga langkah utama yakni, sosialisasi, 

pelaksanaan, dan internalisasi. Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan 

aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman 

penerapan CSR. Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan 

diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, 

sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh 

unit penyelenggara. Pelaksanaan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman 

CSR yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Sedangkan internalisasi 
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adalah tahap jangka panjang. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk 

memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan.  

3. Tahap Evaluasi 

 Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke 

waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Setelah program 

CSR diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program. Evaluasi 

dilakukan bila suatu program gagal, sedangkan bila program tersebut berhasil 

maka tidak dilakukan evaluasi. Padahal evaluasi seharusnya tetap dilakukan, baik 

saat kegiatan itu berhasil maupun gagal. Bahkan kegagalan atau keberhasilan bisa 

diketahui setelah kegiatan atau program tersebut dievaluasi. Evaluasi dilakukan 

untuk pengambilan keputusan, misalnya keputusan untuk menghentikan, 

melanjutkan atau memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari 

program yang telah diimplementasikan. 

4. Tahap Pelaporan 

 Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk 

keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.  

 Corporate Social Responsibility (CSR) kini semakin banyak 

diimplementasikan oleh perusahaan karena program tersebut merupakan salah satu 

bentuk pelayanan perusahaan terhadap masyarakat, dimana sebuah perusahaan turut 

bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Perusahaan tidak akan bisa berjalan 

dengan baik tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Karena itu perusahaan 

perlu menyeimbangkan aspek ekonomi berupa mencari keuntungan dengan 

pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Program CSR penting 

dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga hubungan yang berkesinambungan dengan 

semua stakeholder. 
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CSR merupakan komitmen dunia usaha untuk terus menurus bertindak secara 

etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan 

dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono. 

2007 : 7) 

Program sosial CSR meliputi aktivita-aktivitas di mana perusahaan 

berinteraksi dengan komunitas dan juga menawarkan makna dan pemenuhan 

kebutuhan diri bagi mereka orang-orang yang terlibat didalamnya. Sebagian besar 

program CSR ini mengenai isu-isu lingkungan, CSR berbicara tentang bagaimana 

bisnis memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan dalam 

caranya beroperasi (Butterick. 2012: 96-97) 

Tanggung jawab sosial (Social Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan 

dari organisasi dalam upaya mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi 

pengangguran dan tunjangan untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari 

pemikiran bahwa semua organisasi adalah sistem yang bergantung pada 

lingkungannya dan karena ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu 

memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat.  

 Menurut Wibisono (2007 : 11) terdapat lima prinsip GCG (Good Corporate 

Governance) yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu : 

1. Transparency (Keterbukaan informasi) 

 Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam 

mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang 

cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakholder.  
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2. Accountability (Akuntabilitas) 

 Yang dimaksud akuntabilitas adalahh adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara 

efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta 

tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

 Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, 

kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hiidup, memelihara 

lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. 

4. Indepandancy (Kemandirian) 

 Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada 

benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang 

tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. 

5. Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran) 

 Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder 

sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan fairness dapat 

menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan 

perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. 

  Dalam prinsip GCG diatas, prinsip responsibility merupakan prinsip yang 

mempunyai kekerabatan paling dekat dengan CSR. Dalam prinsip responsibility, 

penekanan yang signifikan diberikan kepada stakeholders perusahaan. Melalui 

penerapan prinsip ini perusahaan diharapkan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan 

operasionalnya seringkali menghasilkan dampak yang harus ditanggung oleh 
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stakeholders atau masyarakat disekitar perusahaan tersebut. Karena itu, wajar bila 

perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi stakeholders. 

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR merupakan salah 

satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Sebagai perusahaan yang bertanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, perusahaan memang harus bertindak 

sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good bussiness ethics.  

1.5 Definisi Konseptual dan Operasional 

 1.5.1 Definisi Konseptual 

 Proses dan Aspek Manajemen PR adalah empat tahapan untuk melaksanakan 

kegiatan PR, di mana keempat aspek ini sangat diperlukan untuk membuat kegiatan 

PR yang sesuai dengan kebijakan perusahaan atau organisasi dan aspirasi publik. 

Apabila proses dan aspek manajemen PR dipenuhi, maka akan melahirkan kegiatan 

PR yang tepat sasaran, tepat guna, efektif, efisien, dan tercapainya tujuan kegiatan PR 

yang sudah dicanangkan. (Ardianto, 2011:220) 

Menurut Butterick, (2012:97) Adapun manfaat bisnis dari mengadopsi program 

CSR, di antaranya : 

1. Reputasi meningkat 

2. Nilai pemegang saham bertambah 

3. Para karyawan termotivasi dan bahagia  

Selain itu, CSR juga dapat dianggap memberikan kontribusi terhadap 

komunitas bisnis untuk membantu masyarakat memenuhi tantangan lingkungannya. 
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1.5.2 Definisi Operasional 

 Program kegiatan CSR tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada pihak 

yang mengelola kegiatan tersebut. Humas memiliki peranan penting dalam mengelola 

kegiatan CSR supaya dapat teroganisir dengan baik, dalam mengimplementasikan 

suatu program kegiatan CSR dilakukan dengan 4 tahapan, di antaranya : 

1. Perencanaan untuk  merencanakan serta menyusun konsep suatu kegiatan. 

2. Implementasi untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. 

3. Evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan serta menilai kendala suatu 

program. 

4. Pelaporan untuk mengetahui tindak lanjut dari kegiatan yang sudah 

diselenggarakan. 

 Program sosial CSR meliputi aktivita-aktivitas di mana perusahaan 

berinteraksi dengan komunitas dan juga menawarkan makna dan pemenuhan 

kebutuhan diri bagi mereka orang-orang yang terlibat didalamnya. Selain 

menjalankan program CSR, perusahaan pasti juga memiliki tujuan yang lain guna 

mendapatkan penilaian atau citra postif di mata publik atau stakeholders. 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan tentang 

karakteristik (ciri-ciri) individu, situasi atau kelompok tertentu (Ruslan, 2003:12).  

 Penelitian ini untuk menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh Humas 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk mengelola 
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kegiatan CSR melalui program PLN Mengajar serta menggambarkan bagaimana 

Humas PLN menyusun konsep serta melaksanakan kegiatan tersebut. 

1.6.2 Sumber Data 

 1. Data Primer 

Menurut Ruslan, (2003:29) Sumber data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan 

organisasi. Sumber data primer dapat langsung di lapangan.  

Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara 

melalui informan melalui interview guide yang ditujukan kepada Humas 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 

2. Data Sekunder 

Menurut Ruslan, (2003:30) Sumber data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, 

termasuk majalah jurnal.  

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan data pendukung dan 

diperoleh peneliti dari buku, website PLN, sumber berita dari media cetak 

dan online. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Ruslan, (2003:23) teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara 

lisan terhadap responden. 
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  Wawancara dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada 

narasumber yaitu Humas PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti, yang berkaitan dengan tema penelitian. Jawaban dari 

narasumber dicatat atau direkam dengan menggunakan alat perekam untuk 

kemudian data yang diperoleh dapat diolah untuk menyelesaikan tahapan 

selanjutnya dalam penelitian. 

1.6.4 Teknik Pengolahan Data 

 Setelah semua data dan keterangan dikumpulkan, tahap berikutnya 

dilakukan pengolahan data. Untuk teknik pengolahan data digunakan 

proses editing yang meneliti kembali catatan dari data-data yang sudah 

terkumpul untuk mengetahui apakah catatan tersebut cukup baik dan siap 

untuk diproses selanjutnya. 

1.6.5 Analisis Data 

 Menurut Bungin, (2007:147) analisis kualitatif cenderung menggunakan 

pendekatan logika induktif, di mana silogisme dibangun berdasarkan pada 

hal-hal khusus atau data lapangan dan bermuara pada kesimpulan-

kesimpulan umum. 

 

 

 

 

 




