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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 

Menurut bpmigas dalam bukunya yang berjudul Roadmap Corporate 

Social Responsibility, Sektor Hulu Migas, kesadaran akan kebutuhan dan 

manfaat berperilaku dan manfaat bertanggung jawab secara sosial, semakin 

meningkat dan meluas ke seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia. 

Kesadaran ini tumbuh di kalangan perorangan dan perusahaan serta para 

pemangku kepentingannya. Secara umum mereka semakin memahami besarnya 

dampak positif dari pelaksanaan tanggung jawab sosial organisasi. Tergambar 

dalam berbagai bahasan dan diskusi, bahwa dalam jangka panjang, perilaku 

bertanggung jawab sosial akan menghasilkan kondisi yang lebih baik untuk 

meningkatkan keberlangsungan pengembangan pribadi perorangan dan 

perusahaan 

Kecenderungan semakin menunjukkan bahwa pada waktu-waktu 

mendatang, sebagian kinerja perusahaan akan diukur dari aspek-aspek yang 

terkait dengan pemeliharaan lingkungan. Meskipun masih dilaksanakan secara 

parsial dan sporadic, pada saat ini, beberapa industry telah menampakkan 

tindakan yang mencerminkan kesadaran akan perlunya pemeliharaan 

lingkungan dengan menyertakannya dalam proses pengukuran kinerja. Hal ini 

dilandasi pemahaman bahwa keberhasilan keseluruhan aktivitas perusahaan 

dan perorangan, tergantung pada kesehatan ekosistem dunia. Terdapat harapan 

bahwa dengan semakin meningktanya kepedulian lingkungan orang 

perseorangan dan perusahaan, aspek lingkungan akan menjadi salah satu focus 

yang terpenting pada setiap pembahasan permasalahan kinerja oleh para 

pemangku kepentingan. 

Meningkatnya kesadaran internasional, regional dan nasional secara 

terus menerus untuk menerapkan ekonomi berkesinambungan telah mengubah 

cara pandang memaknai tujuan pembangunan. Mencapai kesejahteraan tidak 
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lagi semata-mata tertumpu pada tolak ukur yang bermakna ekonomi, tetapi telah 

dimaknai dengan pencapian kualitas kehidupan yang semakin tinggi. Pelaku 

ekonomi mulai menyadari pentingnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan 

yang berkesinambungan dalam rangka mencapai keseimbangan “triple bottom 

line”, yakni kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. 

Keberdaan perusahaan/korporasi khususnya di Indonesia, saat ini tidak 

dapat dipisahkan dari masyarakat sekitar. Korporasi dan masyarakat 

disekitarnya ibarat simbiosis muthualisme atau sebuah pasangan yang saling 

membutuhkan. Korporasi membutuhkan penerimaan dan dukungan dari 

masyarakat sekitar agar dapat terus melaksanakan kegiatan bisnisnya sehingga 

aktivitas perusahaan dapat terus berlangsung, sementara masyarakat 

membutuhkan sumber daya yang dimiliki perusahaan/korporasi sebagai 

alternative untuk meningkatkan kodisi sosial ekonominya. Hubungan yang 

terjalin antara perusahaan dan masyrakat dijembatani oleh Public Relations. 

Dimana Public Relations menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat 

untuk perusahaan dan membangun citra baik perusahaan kepada masyarakat.  

Public Relations sangat berperan penting dalam setiap kegiatan/program 

yang dilakukan oleh perusahaan, baik kegiatan yang bersifat internal maupun 

eksternal. Public Relations merupakan interaksi dan menciptakan opini publik 

sebagai input yang menguntungkan untuk perusahaan dan stakeholder, dan 

merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor 

yang sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan dengan secara tepat 

dan dengan secara terus menerus karena Public Relations merupakan 

kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Untuk dapat menciptakan 

kondisi ideal antara perusahaan dengan masyarakat dibutuhkan aktifitas atau 

kegiatan yang dapat memaksimalkan keuntungan atau manfaat baik bagi 

perusahaan maupun bagi masyarakat, yaitu dengan melaksanakan program 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

H.R. Bowen (dalam Ismail Solihin, 2011:1) berpendapat bahwa para 

pelaku bisnis memiliki kewajiban untuk mengupayakan suatu kebijakan serta 

membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang sesuai tujuan 
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dan nilai-nilai masyarakat. Pendapat Bowen tersebut telah memberikan 

kerangka dasar bagi pengembangan konsep tanggung jawab sosial (social 

responsibility). Elkinton (1997)(dalam A.B Susanto, 2009:11) mengemukakan 

definisi dari CSR bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab 

sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan 

(profit), masyarakat (people), serta lingkungan (planet). Adapun The World 

Business Council for Sustainable Development (dalam Ismail Solihin, 2011:28) 

memberikan pengertian terhadap CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari 

para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama meningkatkan 

kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat 

lokal dan masyarakat secara luas. Berdasarkan definisi tersebut sebuah 

perusahaan memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam pembangunan 

berkelanjutan melalui usaha yang dijalankan secara etis dengan tetap 

memperhatikan kepentingan setiap stakeholder yang terkait. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep atau 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 

perusahaan terhadap kondisi sosial maupun lingkungan sekitar dimana 

perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, 

memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk 

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas 

masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, 

khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan 

strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan 

kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan 

sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar 

profitability perusahaan. Hampir seluruh perusahaan di Indonesia telah 

membuat kegiatan/program CSR.  
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Karena kegiatan CSR ini akan menjamin keberlangsungan bisnis yang 

dilakukan oleh perusahaan. Jika program CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

berjalan dengan baik, maka respon dari masyarakat sekitar pun akan baik 

kepada perusahaan. Banyak sekali manfaat yang didapat oleh masyarakat 

maupun perusahaan dari kegiatan/program CSR ini. Seperti kesejahteraan 

masyarakat meningkat serta bisins dari perusahaan berjalan dengan baik. Pusat 

perhatian CSR terdapat pada hubungan serta respon yang baik dari masyarakat 

kepada perusahaan. Yang diinginkan oleh masyarakat adalah kesejahteraan dari 

perusahaan dan yang diinginkan perusahaan adalah kelancaran bisnisnya tanpa 

diganggu atau diusik. Hal ini disebut juga politik bertetangga baik. Jadi jika 

program/kegiatan yang sudah dijalankan perusahaan di daerah tersebut dengan 

baik, maka ketika perusahaan akan membuka kegiatan/program di daerah yang 

berbeda, mereka akan lebih mudah masuk ke dalam masyarakat daerah tersebut. 

CSR merupakan bagian dari kegiatan Public Realations, dimana setiap program 

CSR yang dilakukan, seorang Public Relations harus bisa menangani jika terjadi 

suatu permasalahan, dari perusahaan maupun dari masyarakat. 

Indonesia adalah negara yang mewajibkan perusahaan atau korporasi, 

khususnya yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam mengeluarkan 

dana untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR). CSR diatur secara tegas di Indonesia dalam 

UndangUndang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh Amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai 

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu berdasarkan pada prinsip 

pembangunan berkelanjutan. 

Meskipun belum dibuat peraturan perundang-undangan di bawahnya 

sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), secara 

hukum perusahaan-perusahaan di Indonesia telah terikat dengan UU tersebut. 

CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan. Melalui Undang-Undang ini, industri atau korporasi wajib untuk 

melaksanakanya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. 
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Karena perlu diingat bahwa pembangunan suatu negara bukan hanya tangung 

jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat 

Salah satu bentuk aktualisasi CSR yang popular dan banyak 

dilaksanakan saat ini di Indonesia adalah Community Development (CD) atau 

Pengembangan Masyarakat, khususnya oleh perusahaan ekstraktif dan jenis 

perusahaan lain yang memiliki dampak langsung ke masyarakat. Maraknya 

pelaksanaan CSR yang bertajuk CD tidak lepas dari tuntutan terhadap 

perusahaan agar tidak mencari keuntungan (profit) semata, tetapi juga harus 

memperhatikan aspek sosial yaitu berkontribusi secara langsung untuk 

membantu mengembangkan masyarakat agar dapat mandiri dan maju, sehingga 

dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu CSR 

juga mempunyai manfaat bagi perusahaan, yaitu  meningkatkan citra 

perusahaan, mengembangkan kerja sama dengan perusahaan lain, memperkuat 

brand merk perusahaan dimata masyarakat, membedakan perusahan tersebut 

dengan para pesaingnya, serta memberikan inovasi bagi perusahaan. 

Salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR adalah PT. 

Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) yang 

merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pertamina yang beberapa tahun 

ini sangat gencar dalam kegiatan CSR. PT Pertamina Hulu Energi ONWJ 

adalah perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi serta produksi minyak dan 

gas.  Kegiatan Operasi PT Pertamina Hulu Energi ONWJ sudah dimulai sejak 

1971 dengan nama Atlantic Richfield Indonesia (ARI) yang merupakan 

Production Sharing Contract (PSC) ONWJ di Laut Jawa yang mencakup dari 

utara Cirebon hingga Kepulauan Seribu seluas 8300 km2. Wilayah Operasi 

Perusahaan (WOP) Blok PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PSC ONWJ Block) 

berada di lepas pantai bagian utara pulau Jawa, khususnya utara Provinsi Jawa 

Barat, yang terdiri atas 52 field, 218 struktur, 141 platform (82 aktif), 709 sumur 

(489 sumur produksi). Area cakupan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ 

termasuk 3 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Karawang, Subang, dan Indramayu, 

dan Kabupaten Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta). 
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Perjalanan menuju sukses yang dilakukan PT Pertamina Hulu Energi 

ONWJ telah melalui jalan yang berliku. Sukses bermula sejak 10 tahun setelah 

perusahaan dimulai, dengan serangkaian tonggak sejarah yang berliku sejak 

pertama kali kontral sharing production diberikan pertama kali kepada Sinclair 

Exploration, yang kemudian berubah menjadi ARCO di tahun 1970 sejak untuk 

pertama kalinya perusahaan bergabung untuk eksplorasi sumber daya alam 

berupa minyak bumi dan gas yang melimpah di Indonesia khususnya Laut Jawa. 

Keberhasilan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ tidak hanya terlihat dari 

jumlah produksi minyak dan gas yang dihasilkan, tetapi juga terlihat adanya 

hubungan baik dengan publiknya, public internal maupun public eksternal. 

Dalam pelaksanaan CSR PT. PHE ONWJ memiliki empat pilar yaitu ekonomi, 

pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Setiap kegiatan/program CSR yang 

dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ harus memiliki salah satu 

unsur dari ke-empat pilar tersebut. Karena ke-empat pilar tersebut kunci dari 

kesejahteraan masyarakat. CSR yang dilakukan oleh PT. PHE ONWJ 

dinamakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ telah melaksanakan TJSL sejak lama. Awalnya program ini 

bersifat charitable semata, namun dalam perkembangannya pelaksanaan 

program ditujukan untuk membangun terciptanya masyarakat yang lestari di 

sekitar wilayah operasi. Program TJSL ini juga merupakan usaha dalam sebuah 

arah perjalanan yang dilipih menuju terciptanya keselarasan antara perusahaan 

dan masyarakat sekitar. 

Isu strategis dari program TJSL PT Pertamina Hulu Energi ONWJ yaitu 

terselenggaranya proses bisnis dan reputasi perusahaan yang harmonis dengan 

para pemangku kepentingan, terselenggaranya kegiatan bisnis dengan aman dan 

lancar, mewujudkan komitmen perusahaan yang beyond compliance, dukungan 

perusahaan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi dalam pembangunan sosial 

dan lingkungan, memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan, 

dan program yang berkelanjutan. Arah yang dituju dari TJSL PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ adalah mengembangkan masyarakat pesisir sekitar operasi 

sehingga terdapat hubungan timbal balik yang baik dan harmonis antara 

perusahaan dan masyarakat dengan ekosistem sosial dan lingkungan di sekitar, 
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membangun hubungan dan pengembangan masyarakat di wilayah sekitar 

operasi perusahaan terutama dengan aktor pemangku kepentingan sehingga 

terdapat integrasi antara masyarakat dengan perusahaan terutama dalam 

meningkatkan kapasitas dan pembangunan dalam pelaksanaan TJSL PT 

Pertamina Hulu Energi ONWJ, dan mengembangkan program yang lestari 

sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan 

yang bermula berupa charity dapat dikembangkan untuk menciptakan manfaat 

program yang berkelanjutan dan mandiri. 

Strategi TJSL yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ 

adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bentuk penguatan 

capacity building dan pengadaan sarana prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung kegiatan perekonomian, mengajak masyarakat  untuk  hidup 

sehat, diantaranya mengurangi balita yang kondisi kesehatannya di bawah garis 

merah dan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang dibutuhkan 

bagi masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan 

memberikan dukungan pada program pendidikan kesetaraan, serta 

meningkatkan dan memperbaiki fungsi lingkungan hidup dengan program 

untuk mengatasi pemanasan global. 

Dalam pelaksanaan kegiatan/program CSR yang dilakukan oleh PT 

Pertamina Hulu Energi ONWJ mendapat banyak dukungan dari public internal 

maupun public eksternal. Dalam hal ini masyarakat di sekitar wilayah operasi 

PT Pertamina Hulu Energi ONWJ juga memberikan dukungan dan respon yang 

baik. Masyarakat juga ikut serta membantu menjalankan kegiatan/program CSR 

yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. Karena hubungan baik 

antara PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dengan masyarakat itu lah yang 

membuat PT Pertamina Hulu Energi ONWJ selalu melakukan kegiatan-

kegiatan bermanfaat di setiap tahunnya kepada masyarakat, guna 

mensejahterakan masyarakat tersebut. 

Hal ini juga berdampak sangat baik kepada hubungan PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ terhadap pemerintah dan perusahaan-perusahaan lainnya. 

Salah satunya pada tahun 2010 PT Pertamina Hulu Energi ONWJ menerima 

penghargaan di bidang Community Development atau Pengembangan 
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Masyarakat – Adibakti Mina Bahari 2 dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Indramayu, serta masih banyak sekali penghargaan yang di dapat PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ di berbagai bidang. Hal ini tidak luput dari kerja keras para 

karyawan khususnya Public Relations dalam membangun citra baik dihadapan 

para public eksternal. 

Dalam pelaksanaan CSR PT Pertamina Hulu Energi ONWJ terdapat 

beberapa kegiatan/program TJSL yang dilaksanakan di dalamnya. Terdapat tiga 

kegiatan/program TJSL yang dilaksanakan, yaitu Program Ekonomi Kreatif di 

Cilincing, Tanjung Priok, Program MASTER KASIR (Pemanfaatan Sampah 

Terpadu Masyarakat Pesisir) di Desa Eretan Kulon, Indramayu, dan Program 

Hutan Pendidikan di Desa Cilamaya Girang, Kabupaten Subang. Pembahasan 

Tugas Akhir Skripsi ini di fokuskan kepada Program Hutan Pendidikan di Desa 

Cilamaya Girang. 

Desa Cilamaya Girang merupakan desa pesisir di Kecamatan Blanakan, 

Kabupaten Subang, Jawa Barat. Luas dari Desa Cilamaya Girang 732.00 Ha 

dan dengan jumlah penduduk 9.314 jiwa (berdasarkan data pada tahun 2014). 

Desa asri ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, di bagian 

selatan berbatasan dengan Desa Pinang Sari, sebelah timur berbatasan dengan 

Desa Rawameneng yang juga termasuk ke dalam Kecamatan Blanakan, dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Desa Cilamaya Girang 

terbagi menjadi 10 dusun yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga (RT). 

Perbatasannya yaitu di ujung utara ada Dusun Muara baru, Dusun Muara Lama, 

Dusun Mekarwangi, Dusun Bojong, Dusun Krajan, Dusun Mekarjaya, Dusun 

Mekarbakti, Dusun Mekarsari, Dusun Karanganyar, dan yang terletak di paling 

selatan adalah Dusun Maduraksa. 

Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan petani. Dari data 

laporan desa tahun 2012 jumlah lahan pertanian sebesar 647.400 ha/m2 terdiri 

dari lahan pesawahan dan perkebunan. Sebelum PT Pertamina Hulu Energi 

ONWJ membuat program di desa tersebut, Desa Cilamaya Girang merupakan 

desa yang sangat terisolir, desa tersebut menjadi wilayah transit bagi pencuri 

material flatform seperti besi, kabel, dll. Dan sebagian  besar hasil pencurian 

didaratkan melalui Sungai Cilamaya. Selain itu di Desa Cilamaya Girang sangat 
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minim akses dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak nelayan dan petani. Bagi 

anak-anak yang beruntung, mereka dapat bersekolah meskipun harus 

menempuh perjalanan berjam-jam dikarenakan sekolah tersebut hanya berada 

di daerah perkotaan saja. Namun bagi anak-anak yang kurang beruntung, 

mereka harus merelakan untuk tidak bersekolah. Perekonomian masyarakat 

Desa Cilamaya Girang hanya bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan 

sedikit perdagangan. 

Dan juga masyarakat Desa Cilamaya Girang sangat rendah 

kesadarannya terhadap pengelolaan lingkungan. Kurangnya tempat 

pembuangan sampah (TPS), membuat masyarakat membuang limbah rumah 

tangga mereka ke sungai. Jika air datang dengan volume yang besar, seperti 

adanya hujan dan meluapnya air sungai, maka bencana banjir dapat terjadi. 

Kurangnya pemahaman mengenai pengolahan daur ulang sampah juga 

membuat tidak pedulinya masyarakat terhadap sampah. Serta yang sering 

terjadi adalah ketika pemilihan kepala daerah (PILKADES), perbedaan 

pandangan politik memicu ketidak harmonisan antar kelompok masyarakat 

yang menyebabkan kerusuhan hingga konflik yang berkepanjangan. 

Di desa pesisir utara inilah PT Pertamina Hulu Energi ONWJ 

menunjukkan komitmennya memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat 

dengan menjadikan Desa Cilamaya Girang  sebagai desa binaan. Pertama kali 

PT Pertamina Hulu Energi ONWJ hadir di Cilamaya Girang pada tahun 2009,  

saat itu juga membangun SDN Cilamaya Girang. Perlunya sebuah SDN 

didirikan karena begitu banyak  anak-anak nelayan dan petani harus menempuh 

jarak lebih 6 km untuk menuju sekolah yang terletak di daerah perkotaan. 

Berangkat dari permasalahan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan 

seperti abrasi, rob, dan banjir akibat alih fungsi lahan, masyarakat Blanakan 

bersama dengan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ bahu membahu untuk 

merestorasi lahan persawahan menjadi kawasan hutan pendidikan lingkungan 

berbasis masyarakat. Hutan Pendidikan Desa Cilamaya Girang merupakan 

daerah agrowisata yang sangat bermanfaat. Di dalamnya terdapat 

keanekaragaman tumbuhan dan hewan, green house, rumah kompos, kolam 
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ikan, kandang ternak, aula pertemuan, sarana outbond, area perkemahan, area 

bermain anak, dan perpustakaan alam. 

Konsep dari Hutan Pendidikan ini adalah Kapal Kehati Greenthink. 

Mengadopsi fungsi kapal Nabi Nuh dalam menyelamatkan spesies flora dan 

fauna, Program Kapal Kehati Greenthink ini dijalankan di atas lahan seluas 2,5 

hektar dengan berbagai kegiatan seperti Gerakan Penanaman 1600 pohon, pusat 

sarana pendidikan lingkungan, pengelolaan hutan hujan tropis, sistem pertanian 

terpadu, dan ekowisata berbasis masyarakat. Mekanisme pembayaran jasa 

lingkungan dijadikan motor penggerak pengelolaan hutan “Kapal Kehati 

Greenthink” untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjanjutan agar dapat 

berguna bagi masyarakat luas. Program dari Hutan Pendidikan ini adalah 

Program Pertanian Terpadu “Integrated Farming System”, Wisata Pengenalan 

Flora dan Fauna, Outbond Berbasis Lingkungan, dan Wisata Kuliner 

Greenthink. Selain itu pihak CD dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ juga 

memberikan sosialisi dan pembinaan bagi ibu-ibu rumah tangga untuk mendaur 

ulang sampah organic menjadi pupuk dan sampah anorganik menjadi barang 

layak guna. 

Pembangunan SDN Cilamaya Girang juga menarik perhatian 

masyarakat. Masyarakat pun juga ikut bahu membahu membangun SDN 

Cilamaya Girang tersebut. Saat ini SDN Cilamaya Girang memiliki 227 pelajar  

dan 6 guru dengan tingkat penerimaan murid 40 orang per tahunnya (menurut 

data pada tahun 2014). Diadakannya Hutan Pendidikan di Desa Cilamaya 

Girang ini bekerjasama dengan kelompok Kwaran serta masyarakat sekitar 

lahan Hutan Pendidikan untuk dapat mewujudkan lahan hijau yang diharapkan 

dapat menjadi ekowisata di daerah tersebut sehigga dapat membangun 

perekonomian masyarakat sekitar, mengadakan pendidikan lingkungan, serta 

melestarikan lingkungan.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti 

lebih lanjut dan mendeskripsikan kondisi aktual strategi Corporate Social 

Responsibility (CSR) PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (Studi Kasus pada 

program Hutan Pendidikan Kapal Kehati Greenthink di Desa Cilamaya Girang, 

Subang, Jawa Barat). Alasan peneliti meneliti program Hutan Pendidikan Kapal 

Kehati Greenthink adalah program tersebut adalah salah satu program unggulan 

yang sedang digencar-gencarkan pembangunannya oleh PT Pertamina Hulu 

Energi ONWJ. Dan sebelum penelitian ini diteliti, peneliti sudah sempat 

berkunjung ke Hutan Pendidikan tersebut untuk menyelesaikan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. 

 

 

I.2 Rumusan Masalah atau Pertanyaan Penelitian 

 

Dari Penjelasan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian, 

penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas program CSR Hutan Pendidikan PT PHE 

ONWJ dalam keterkaitannya terhadap Community Development di 

wilayah Cilamaya Girang, Subang? 

2. Bagaimana bentuk implementasi Program CSR Hutan Pendidikan 

PT PHE ONWJ? 

3. Bagaimana proses perencanaan pada CSR Hutan Pendidikan PT 

PHE ONWJ? 

4. Bagaimana cara Community Development PT PHE ONWJ 

menangani permasalahan di Hutan Pendidikan di Desa Cilamaya 

Girang, Subang? 

5. Mengapa Hutan Pendidikan menjadi program ungulan PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui serta kemudian memberikan gambaran mengenai praktik CSR PT 

Pertamina Hulu Energi ONWJ, sebagai perusahaan minyak dan gas. Penulis 

akan memaparkan praktik tanggung jawab sosial apa saja yang dilaksanakan PT 

Pertamina Hulu Energi ONWJ beserta menjelaskan bagaimanakah efektivitas 

CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ tersebut dalam 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Cilamaya Girang dan dalam 

membangun dan mempertahankan relasi baik dengan masyarkat Cilamaya 

Girang, Subang. 

I.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis    

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan 

teori komunikasi khususnya konsentrasi Public Relations. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada PT Pertamina 

Hulu Energi ONWJ khususnya dalam membina hubungan baik dengan 

masyarakat ,serta penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pelaksanaan 

kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang efektif dan membentuk 

karakter positif terhadap masyarakat. Melalui program Hutan Pendidikan 

“Kapal Kehati Greenthink” di Desa Cilamaya Girang, Subang, Jawa Barat. 
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I.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai teori – teori komunikasi yang berhubungan 

terhadap masalah yang akan diteliti , definisi konseptual dan kerangka pikir. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Penentuan Key 

Informan dan Informan, Teknik-teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data,Teknik Keabsahan Data , Tempat Penelitian dan Fokus Penelitian. 

 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang penguraian secara umum dan mendalam konteks dan sasaran 

penelitian yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Pembahasan yaitu 

mengungkapkan, menjelaskan, dan membahas hasil penelitian, menganalisis 

hasil penelitian, memberikan jawaban serta solusi yang mengacu pada tujuan 

penelitian. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan menyatakan temuan penelitian berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan. Saran menyatakan masukan ilmiah positif tentang masalah 

yang diteliti dan menjadi acuan bagi penyempurnaan penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya di PT Pertamina Hulu Energi ONWJ. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi buku yang dipakai dalam memperoleh dan mengumpulkan 

data penelitian 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

LAMPIRAN 
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