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BAB I  

PENDAHULUAN  

 1.1 Signifikansi Penelitian   

Pada era globalisasi ini perusahaan berlomba-lomba untuk memperoleh 

keunggulan dalam persaingan bisnis. Setiap perusahaan harus mampu 

membangun dan menjaga hubungan yang baik antara stakeholder perusahaan, 

baik internal maupun eksternal demi keberlangsungan sebuah perusahaan. 

Terciptanya hubungan baik dalam sebuah perusahaan dibutuhkan seorang 

public relations untuk dapat membina hubungan baik dengan publiknya.  

Dalam menjalin hubungan perusahaan dengan publiknya seorang Public 

Relations harus mampu membangun dan meningkatkan image perusahaan 

terhadap masyarakat luas. Maka dari itu seorang Public relations harus 

mengetahui fungsi dan kegiatan yang harus dilakukan. Public relations 

menjalankan fungsi manajemen yaitu mengevaluasi opini, sikap, dan perilaku 

publik, merencanakan serta melaksanakan program-program perusahaan 

seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan kegiatan-kegiatan lainnya 

untuk membangun hubungan baik dengan stakeholder.  

Sebagian besar perusahaan di negara maju, CSR merupakan tanggung 

jawab perusahaan untuk menjadikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya 

sebagai salah satu tujuan utama perusahaan tersebut. Bagi masyarakat 

kehadiran CSR sangatlah membantu bagi keberlangsungan kehidupan, terjalin 

hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan masyarakat 

atau khalayaknya. Apabila perusahaan mendapatkan citra yang positif maka 

perusahan tersebut dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Sedangkan 

masyarakat diuntungkan dengan adanya program CSR.  

Melalui program CSR yang sudah diatur di pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomer 40 Tahun 2007.  
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Perusahaan sudah seharusnya memperhatikan aspek sosial dan lingkungan 

sekitar, sebab jika terjadi dampak negatif dari beroperasinya perusahaan 

tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak 

masyarakat. Adanya keselarasan antara keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dengan pemberian kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan 

lingkungannya merupakan mekanisme check & balances antara pihak 

perusahaan dengan pihak masyarakat.  

 
  

Gambar 1. perbandingan pencari kerja dengan lowongan 

pekerjaan  terdaftar  

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Hal yang mendasari bahwa Perusahaan harus mampu berkontribusi untuk 

masyarakat melalui CSR ini dikarenakan pembangunan di Indonesia belum 

dapat dikatakan  merata seperti pada gambar 1 tersebut, hal ini dapat 

diindikasikan dengan tingginya tingkat angkatan kerja akan tetapi tidak 

berbanding dengan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap angkatan kerja. 

Hal tersebut dapat menyebabkan  taraf  hidup masyarakat yang rendah yang 

akhirnya berujung pada kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.  
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Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bagian dari 

entitas usaha nasional memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat 

Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sebuah entitas usaha 

milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional, namun hingga kini perkembangannya masih 

jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Pengembangan 

UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun 

masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif. Namun pada 

kenyataannya, persoalan umum masih melekat pada usaha kecil menengah 

yaitu kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.  

Menurut riset UKM Center FEB UI terkait kondisi dan isu-isu apa saja 

yang akan berkaitan dengan dunia UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah) di Indonesia di tahun 2018, perkembangan UMKM di tanah air 

mengalami dua hambatan utama, yakni kesulitan modal dan pemasaran. 

Permasalahan modal menghambat para pelaku UMKM untuk melakukan 

ekspansi usaha dan “naik kelas”. Kurangnya permodalan inilah menjadi 

masalah yang paling utama, karena pada umumnya usaha mikro kecil dan 

menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya 

tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya sangat 

terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya 

sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta 

oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar 

bagi UMKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua 

UMKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.  

Dalam rangka mengurangi dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi 

oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diperlukan suatu badan yang 
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berfungsi sebagai pembantu dan bersifat sebagai pembina. Dimana badan 

tersebut dapat berasal dari perusahaan-perusahaan yang telah maju dan 

berkembang pesat serta dapat melakukan tanggung jawab sosialnya (Corporate 

Social Responsibility) masing-masing, dalam hal ini perusahaan tersebut adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan fasilitas kredit untuk 

mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.  

Di Indonesia istilah CSR untuk BUMN disebut juga sebagai Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dasar hukum PKBL adalah 

“Peraturan Menteri BUMN No.4 Tahun 2007, bahwa setiap BUMN wajib 

membentuk unit kerja khusus yang menangani langsung masalah pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat” (Kartini, 2009: 78).  

Dan hal itupun dilakukan juga oleh BUMN yang bergerak disektor 

pelayanan jasa, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Khususnya yang menjadi objek 

penelitian yaitu pada Cabang Jakarta-Cikampek. Pelaksanaan Program 

Kemitraan BUMN melalui UMKM pada PT Jasa Marga, Tbk Cabang Jakarta-

Cikampek mengacu pada Keputusan Direksi PT Jasa Marga  

(PERSERO), Tbk Nomor : 230/KPTS/2007 tentang Pelaksanaan Program 

Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang di adopsi 

dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per – 05/MBU/2007 tentang 

Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina 

Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program penyaluran bantuan 

lunak bagi para pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga yang 

menitikberatkan pada aspek permodalan awal dan modal kerja berjalan serta 

investasi saham. PT Jasa Marga, Tbk berupaya memberdayakan ekonomi 

rakyat melalui perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, dengan 

menggandeng usaha berskala mikro dan menengah sebagai mitra binaan 

melalui Program Kemitraan BUMN dengan UKM. Program tersebut 

diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi rakyat dalam kerangka 

pemerataan pembangunan.  
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Gambar 2. Akumulasi data penyaluran pinjaman program 

kemitraan Jasa Marga Seluruh Kantor Cabang Tahun 2017  

Sumber: Website Jasa Marga  

  

Dari data yang ditunjukan pada Gambar 2 tersebut menunjukan bahwa Jasa 

Marga Cabang Jakarta-Cikampek hingga tahun 2017 sedikitnya sudah membantu 

108 mitra binaan dari total keseluruhan setiap tahun yaitu 1584 mitra binaan yang 

tergabung dalam program kemitraan tersebut, dan di 2017 Jasa  Marga 

 Cabang Jakarta-Cikampek  menggelontorkan  dana  total  

1.755.000.000 Rupiah. Besaran pemberian dana pinjaman ini bervariasi mulai  

dari 10.000.000 – 15.000.000 Rupiah setiap mitra binaan dari total alokasi yang 

disiapkan oleh Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek.   
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Penyaluran dana ini untuk masyarakat sekitar perusahaan yaitu Bekasi.  

Peneliti memilih objek penelitian pada kantor Jasa Marga Cabang 

JakartaCikampek dikarenakan Cabang tersebut merupakan mendapatkan 

predikat kantor cabang terbaik Jasa Marga seluruh Indonesia di tahun terakhir.  

Selain penyaluran pinjaman, Jasa Marga juga bertanggung jawab 

melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan usaha Mitra Binaan. 

Jasa Marga juga memberi bantuan pembinaan berupa pelatihan dan pemasaran, 

mulai dari membuat desain kemasan sampai melakukan pemasaran melalui 

online kepada para mitra binaan untuk membantu memajukan usaha para mitra 

binaan. Jasa Marga juga kerap mengikutsertakan mitra-mitra binaan dalam 

berbagai pameran baik skala nasional maupun internasional.  

Sebagai wujud komitmennya dalam mendukung kemandirian masyarakat 

dan pelestarian lingkungan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk pun menerima 

penghargaan dari bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

dengan kategori Apresiasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2018. 

Penghargaan yang digelar oleh Warta Ekonomi ini bertujuan untuk 

memberikan apresiasi kepada BUMN yang selalu konsisten dan berhasil dalam 

melaksanakan kegiatan PKBL-nya. Penghargaan Apresiasi PKBL  

2018 yang diberikan kepada Jasa Marga adalah sebagai “Best Partnership  

Program and Community Development in Transportation and Warehousing Category”.  

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih jauh mengenai 

“Implementasi Corporate Social Responsibility PT Jasa Marga dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Program  

Kemitraan di Kota Bekasi, Jawa Barat)  

1.2 Fokus Penelitian  

Dalam proposal penelitian ini yang berjudul “Implementasi Corporate 

Social Responsibility PT Jasa Marga dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (Studi Kasus pada Program Kemitraan di Kota Bekasi, Jawa 

Barat)” Fokus penelitian yang akan dibahas adalah bagaimana cara unit terkait 

PT Jasa Marga Tbk. dalam melakukan CSR pada program kemitraan melalui 
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pinjaman modal untuk masyarakat sekitar perusahaan yaitu Kota Bekasi yang 

menjalani UMKM dan menjadi mitra binaan yang dikelola oleh unit 

Community Development Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek.  

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah penelitian yang 

akan di bahas sebagai berikut :  

1) Mengapa PT Jasa Marga memilih pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui program CSR tersebut?  

2) Bagaimana Tahap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT Jasa 

Marga pada Program Kemitraan pinjaman modal kerja?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari proposal 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mengetahui gambaran program CSR kemitraan pinjaman modal 

kerja dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

2) Untuk mengetahui tahap pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT 

Jasa Marga pada program kemitraan pinjaman modal kerja.  

1.5 Manfaat penelitian  

Gambaran dari tujuan penelitian diatas, penulis berharap agar penelitian ini 

dapat bermanfaat antara lain :  

1) Manfaat Akademis  

Dalam penelitian ini “Implementasi Corporate Social Responsibility PT. 

Jasa Marga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Bekasi” penulis 

mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat serta dapat dijadikan literature 

ilmiah dan referensi untuk kajian penelitian dalam bidang ilmu komunikasi 

khususnya Public Relations (PR) karena dalam penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana cara menjalin kerja sama dan menjaga hubungan yang 



8 

 

baik antara pihak perusahaan dengan pihak eksternal terutama pada lingkungan 

masyarakat sekitar melalui program CSR dari suatu perusahaan untuk 

memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.  

2) Manfaat Praktis  

Manfaat dari penelitian ini di harapkan agar memberikan pengetahuan dan 

wawasan kepada perusahaan yang ingin mengetahui bagaimana cara humas 

suatu perusahaan membangun hubungan baik dengan program CSR yang 

dijalankan, dan sebagai referensi mahasiswa Public Relation yang ingin 

mengetahui peran serta strategi Humas  

1.6  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN TEORI  

Berisikan teori dasar yang berhubungan dengan penelitian dan kerangka konsep 

dan kerangka pemikiran.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, sifat 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, teknik keabsahan 

data dan waktu serta tempat penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisikan penguraian secara mendetail mengenai deskripsi objek 

penelitian, analisis informan dan pembahasan.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran  
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DAFTAR PUSTAKA  

Berisi referensi yang digunakan peneliti untuk melengkapi pengumpulan data 

dalam proses pengerjaan penelitian.   

LAMPIRAN  

Lampiran ini berisikan data pendukung untuk penelitian.  

  


