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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “ Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 
PT. Telkom Indonesia (Studi di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman 
Yogyakarta)”. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial 
baik itu dalam ruang lingkup internal perusahaan (karyawan) maupun ruang 
lingkup eksternal perusahaan (konsumen, masyarakat sekitar perusahaan, 
pendidikan dll). PT. Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 
menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab 
sosial yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan bagi masyarakat Dusun 
Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman Yogyakarta.  

Selanjutnya penelitian ini memfokuskan terhadap pelaksanaan Corporate 
Social Responsibility PT. Telkom Indonesia dan dampak CSR bagi masyarakat 
Dusun Trumpon. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan program CSR PT. Telkom dan bagaimana dampak dari program CSR 
tersebut bagi masyarakat Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman 
Yogyakarta. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 
yaitu penelitian berdasarkan data empiris, bersifat diskriptif kualitatif. Penelitian 
ini berusaha untuk mengungkapkan data-data fakta yang tampak, apa adanya 
dengan menggunakan metode interview (wawancara), observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data dilakukan dengan memberi 
makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwanya PT. Telkom Indonesia 
merupakan salah satu perusahaan yang telah menjadikan CSR sebagai strategi inti 
dan jantung bisnisnya. CSR PT. Telkom Indonesia di terapkan di Dusun Trumpon 
dengan program-program sebagai berikut: pemberian dana lunak, pembuatan 
gardu pandang, pelatihan majemen, pembuatan sarana Ibadah, perlengkapan 
penunjang posyandu, pembuatan saluran air bersih. Sedangkan untuk dampak 
yang dirasakan masyarakat Dusun Trumpon terhadap bantuan dari PT. Telkom 
antara lain : dampak positif (bidang ekonomi :  pinjaman dana lunak, mutu buah 
salak semakin baik, adanya ekspor buah salak. Bidang sosial: desa tujuan wisata, 
posyandu, sarana TPA dan tempat wudhu) dampak negatif (menjadikan 
masyarakat ketergantungan, masyarakat gemar untuk berhutang).   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENEGASAN JUDUL 
 
Skripsi ini berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Telkom Indonesia (Studi di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo 

Kab. Sleman Yogyakarta )”. Untuk mempermudah dalam memahami judul 

di atas maka penulis akan mengemukakan beberapa istilah dalam judul 

tersebut. 

1. Implementasi 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti 

pelaksanaan. Yang dimaksud pelaksanaan dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan Corporate Social Responcibility (CSR) PT. Telkom Indonesia 

yang ada di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman Yogyakarta. 

2. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian 

keuntungannya (Profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (People) 

dan lingkungan (Plannet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur 

(Procedure) yang tepat dan professional. Jadi yang dimaksud CSR dalam 

penelitian ini yaitu tanggung jawab sosial perusahaan yang dimiliki oleh 

PT. Telkom Indonesia. Sedangkan pelaksanaan CSR di Dusun Trumpon 

yang akan diteliti adalah yang dilaksanakan pada periode 2008-2010. 
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3. PT. Telkom Indonesia 

PT. Telkom Indonesia merupakan Perusahaan telekomunikasi yang 

ada di Indonesia. PT. Telkom Indonesia yang melaksanakan CSR di 

Dusun Trumpon adalah PT Telkom Indonesia cabang Yogyakarta yang 

terletak di Jl. Laksda Yos Sudarso No.9 Yogyakarta telp. 0274 577 144 

dan website : www.telkomjogja.net 

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi Corporate Social 

Responsibility PT.Telkom Indonesia dalam skripsi ini adalah pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan PT.Telkom Indonesia cab. Yogyakarta 

yang berupa bantuan dana lunak di Dusun Trumpon periode 2008-2010. 

 
B. LATAR BELAKANG MASALAH 

 
Corporate Social Responsiblity dalam prinsip Good Coorporate 

Government (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan 

tidak terpisahkan. Salah satu dari lima prinsip GCG adalah prinsip 

responsibility (pertanggung jawaban). Empat prinsip GCG lainnya adalah 

fairness, transparency, independence dan accountability. Ada perbedaan yang 

cukup mendasar antara prinsip responsibility dan tiga prinsip GCG lainnya.1 

Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan 

pemegang saham perusahaan (shareholders) sehingga ketiga prinsip tersebut 

lebih mencerminkan shareholders-driven concept. Contohnya, perlakuan yang 

adil terhadap pemegang saham minoritas (fairness), penyajian laporan 

                                                           
1
 Prinsip-prinsipGCG diambil dari http://www.republika.com  (diakses pada tanggal 6 

oktober 2010). 
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keuangan yang akurat dan tepat waktu (transparency), kemandirian 

management dari campur tangan pemilik dalam pengambilan keputusan yang 

harus seprofesional mungkin, serta fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, 

dan direksi (accountability)2.  

Dalam prinsip responsibility, penekanan yang signifikan diberikan pada 

kepentingan stakeholders perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan 

memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan, menciptakan nilai 

tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan 

memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, 

prinsip responsibility di sini lebih mencerminkan stakeholders-driven concept. 

'Stakeholders perusahaan' dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah 

karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan 

sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Perbedaan bisnis perusahaan akan 

menjadikan perusahaan memiliki prioritas stakeholders yang berbeda.3 

Dalam gagasan yang dikemukakan Archie B. Carol sebagaimana dikutip 

Edi Suharto mengenai CSR, saat ini perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) 

saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines4. Di 

sini bottom lines lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. 

                                                           
2 Arya maheka, Bagaimana Mendirikan Dan Mengelola Bisnis Secara Baik Dan 

Aman,(Yogyakarta: Kanisius 2008), hlm. 64. 
3
 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industry, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.105. 

4
  Ibid, hlm. 107. 
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Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin 

apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. 

Sebab ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan 

masyarakat dan lingkungan alamnya. Mereka adalah pasangan hidup yang 

saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya 

akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting yang 

harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga 

keberadaan perusahaan membawa perubahan kearah perbaikan dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Sudah menjadi fakta bagaimana 

resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang 

dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. Contohnya kasus Indorayon 

di Sumatera Utara, kasus PT. Freeport di Papua, dan PT. Newmont dan PT. 

Lapindo Brantas di Sidoarjo. Sehingga penting bagi perusahaan berkomitmen 

untuk berkontribusi dalam membangun dan menjadikan lebih baik masyarakat 

dan bangsa ini dengan memperhatikan ekonomi, sosial masyarakat, dan 

lingkungan alam. Itulah yang menjadi isu utama dari konsep Corporate Social 

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini senada 

dengan apa yang tergambar dalam berbagai codes of conduct etika bisnis. 

Global Reporting Initiatives (GRI), UN Global Compact, International 

Finance Corporation (IFC), dan lainnya yang menegaskan berbagai instrumen 

indikator bagi pelaksanaan komitmen CSR perusahaan  demi pemenuhan 

target pembangunan berkelanjutan seperti isu lingkungan hidup, hak asasi 
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manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola 

perusahaan, praktik operasional yang adil, dan pengembangan masyarakat. 

PT.Telkom Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki 

CSR dalam program sosialnya. PT. Telkom Indonesia peduli akan nasib 

masyarakat yang ada di Indonesia dan khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Sudah menjadi komitmen PT. Telkom Indonesia untuk peduli 

akan masalah-masalah sosial yang ada. Hal itu diwujudkan PT. Telkom 

Indonesia dengan memberikan bantuan dana lunak dan menara pandang 

kepada masyarakat Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman 

Yogyakarta.  

PT. Telkom Indonesia memberikan sumbangan dana lunak kepada 

masyarakat Dusun Trumpon yang tergabung kedalam kelompok tani Duri 

Kencana. Batuan dana tersebut telah diberikan oleh PT. Telkom Indonesia 

sejak tahun 2004 hingga saat ini.5 Selama itu dana yang diberikan dari tahun 

2004-2010 telah mencapai Rp. 5,24 miliar.6 Dana itu diberikan untuk 

kesejahteraan petani salak untuk memajukan hasil pertanianya. 

Sejak tahun 2004 hingga saat ini kemajuan yang dirasakan masyarakat 

Dusun Trumpon sangatlah banyak terutama dalam hal perekonomian mereka. 

Dengan adanya bantuan dari PT. Telkom Indonesia dalam bentuk dana lunak, 

masyarakat Dusun Trumpon mampu menghasilkan salak yang berkualitas. 

Selain itu Dusun Trumpon lebih dikenal dikalangan masyarakat luas karena 

Dusun Trumpon sekarang menjadi Desa tujuan wisata dengan keunggulan 
                                                           

5
 Wawancara dengan  H. Musrin, (Ketua Kelompok Tani Duri Kencana Desa Trumpon 

Sleman Yogyakarta), pada tanggal 8 Oktober 2010. 
6
 http: //info.slemankab.co.id, diakses pada tanggal 8 Oktober 2010. 



6 

 

hasil produksi salak dan gardu pandang. Lain halnya jika dilihat dari sebelum 

mendapatkan bantuan dari PT. Telkom Indonesia, masyarakat Dusun 

Trumpon cenderung berpenghasilan rendah, karena hasil salak yang produksi 

kurang berkualitas. Selain dari pada itu jalan untuk menuju perkampungan 

kurang baik sehingga Dusun Trumpon kurang begitu dikenal dikalangan 

masyarakat7.  

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui mengenai 

bagaimana Implementasi Corporete Social Responsibility (CSR) yang 

dilakukan oleh PT Telkom Indonesia yang terdapat di Dusun Trumpon kec. 

Tempel kab. Sleman Yogyakarta. Dan dampaknya terhadap peningkatan 

kesejahteraan bagi masyarakat di Dusun Trumpon. 

 
C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang  peneliti 

ajukan adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Telkom 

Indonesia di Dusun Trumpon  Kel. Merdikorejo  Kab. Sleman 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana  dampak dari pelaksanaan Corporate Social Responsibility 

PT. Telkom Indonesia terhadap peningkatan pendapatan petani salak di 

Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman Yogyakarta ? 

 

                                                           
7
 Wawancara dengan  Musrin, (Ketua Kelompok Tani Duri Kencana Desa Trumpon 

Sleman Yogyakarta), pada tanggal 8 Oktober 2010. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility  PT Telkom Indonesia di Dusun Trumpon kel. Merdikorejo 

kab. Sleman Yogyakarta.    

2.   Untuk mengetahui  apa saja dampak dari pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility PT. Telkom Indonesia terhadap peningkatan pendapatan 

petani di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kab. Sleman Yogyakarta. 

E. KEGUNAAN PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang  Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau 

sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Pengembangan 

Masyarakat Islam khususnya tentang pemanfaatan CSR untuk 

pemberdayaan masyarakat di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo  Kab. 

Sleman Yogyakarta. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 

bagi Perusahaan, pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

mengoptimalkan CSR dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan guna 

mensejahterakan masyarakat. 

F. TELAAH PUSTAKA 

Dalam kajian pustaka penulis mengacu pada skripsi atau buku yang 

berkaitan dengan judul skripsi ini. Penulis dapat membedakan dengan skripsi 

atau buku lain yang membahas tentang implementasi Corporate Sosial 

Responsibility (CSR). 

Pertama, Skripsi Andik Heni Susanti, Fakultas Dakwah Universitas 

Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, yang berjudul Pelaksanaan 

Program Corporate Social Responcibility oleh PT. Sandang Nusantara Unit 

Patal Secang Magelang8. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana 

pelaksanaan program CSR PT. Sandang Nusantara yang meliputi bidang 

pendidikan, kesehatan dan pembangunan. dalam penelitian ini juga 

menjelaskan tentang CSR yang dimiliki oleh PT. Sandang Nusantara Unit 

Patal Secang yang diberikan kepada karyawan yang bekerja diperusahaan 

tersebut. Karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut diberikan fasilitas-

fasilitas sebagai bukti tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan 

                                                           
8
 Andik Heni Susanti, Pelaksanaan Program Corporate Social Responcibility 

PT.Sandang Nusantara Unit Patal Secang Magelang, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam 
Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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yaitu dengan membangun sarana ibadah, diadakan senam masal setiap hari 

jumat, diadakan acara kecil bagi karyawan yang berulang tahun dan lain-lain.           

Kedua, Skripsi Andi Budi Wibowo, Fakultas Ekonomi Universitas 

Pembangunan Nasional VETERAN, yang berjudul “Pengaruh Persepsi 

Keadilan Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 

Karyawan PT.Industri Sandang Nusantara Unit Patal Secang Magelang”. 

Penelitian ini membahas tentang konsep keadilan kerja yang dilaksanakan 

perusahaan terhadap karyawan. Bila perusahaan bisa memberi rasa adil 

terhadap kinerja karyawan dan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, 

niscaya akan meingkatkan kinerja karyawan dan memperkuat komitmen 

karyawan terhadap kemajuan perusahaan. Dalam hal ini penelitian yang telah 

dilakukan membahas mengenai CSR pada aspek internal perusahaan.9     

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwasannya PT. Industri Sandang 

Nusantara Unit Patal Secang Magelang merupakan salah satu perusahaan yang 

telah melakukan tanggung jawab sosialnya dengan baik. Tanggung jawab 

sosialnya lebih diperioritaskan untuk kesejahteraan karyawan yang bekerja 

diperusahaan tersebut hal itu dilakukan untuk berlaku adil terhadap apa yang 

telah diberikan karyawan terhadap perusahaan. Sedangkan untuk 

kesejahteraan masyarakat diluar  perusahaan masih belum tersentuh. 

                                                           
9
  Andi  Budi Wibowo, Pengaruh Persepsi Keadilan Organisasional dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Komitmen Karyawan PT. Industri  Sandang Nusantaran Unit Patala Secang Magelang, 
Skripsi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional VETERAN, 
2000. 
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Ketiga, Skripsi Iin Purnamasari, Fakultas Dakwah Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, yang berjudul Implementasi  

Coporate Sosial Responsibility oleh Pabrik Kulit PT. Adi Satria Abadi 

Yogyakarta untuk  Masyarakat sekitar.10 Dari skripsi tersebut membahas 

tentang bagaimana PT. Adi Satria Abadi dalam melaksanakan CSR dan 

mencoba mengungkapkan motivasi apa yang menjadi alasan perusahaan 

dalam melaksanakan CSR serta mencoba mengetahui apa saja pengaruh atas 

pelaksanaan CSR tersebut bagi masyarakat sekitar perusahaan.  

Edi Suharto, dalam bukunya yang berjudul Pekerjaan Sosial di Dunia 

Industri.11 Buku ini menjelaskan mengenai apa itu CSR, pentingnya CSR 

dalam perusahaan, model-model CSR, bagaimana CSR yang baik dan contoh 

perusahaan yang menjalankan CSR. Buku ini mempunyai kelebihan mudah 

dipahami oleh pembaca. Buku ini membedakan dengan skripsi penulis adalah  

Implementasi CSR yang dilakukan lebih menjakau langsung kedalam 

pelaksanaan dilapangan . 

Arya Maheka, dalam bukunya yang berjudul Bagaimana Mendirikan 

dan Mengelola Bisnis Secara Baik dan Aman.12 Buku ini memaparkan 

mengenai bagaimana cara perusahaan mengelola bisnis dengan baik dan 

aman, yang mana dalam buku ini CSR merupakan salah satu komponen 

penting dalam mendirikan suatu perusahaan agar perusahaan mampu berjalan 
                                                           

10 Iin Purnamasari, Implementasi Corporate Sosial Responsibility oleh Pabrik Kulit PT. 
Adi Satria Abadi Yogyakarta untuk Masyarakat sekitar, Skripsi Jurusan Pengembangan 
Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas  Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 

11
 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industry, (Bandung: Alfabeta, 2009). 

12
 Arya maheka, Bagaimana Mendirikan Dan Mengelola Bisnis Secara Baik Dan 

Aman,(Yogyakarta: Kanisius 2008). 
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dengan baik. Dalam buku ini juga memberikan contoh perusahaan yang maju 

karena menjalankan prinsip CSRnya. 

Hendrik Budi Untung, dalam bukunya yang berjudul Corporate 

Social Responcibility. Buku ini membahas apa itu yang dimaksud dengan 

CSR, apa manfaat CSR, undang-undang tentang tanggung jawab sosial, 

contoh perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya. 

Dari beberapa penelitian ataupun kajian buku-buku yang telah ada, 

dirasa penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi yang membahas 

mengenai Implementasi Corporate Social Responcibility PT. Telkom di 

Dusun Trumpon masih belum ada. Yang ada hanyalah membahas CSR yang 

ada di dalam perusahaan namun belum menjangkau langsung kedalam 

pelaksanaan dilapangan (Masyarakat). 

G. KERANGKA TEORI 
 

a. Tinajuan Tentang CSR 

1. Pengertian CSR 

Menurut Schermerhorn yang di kutip Edi Suharto bahwa CSR 

merupakan suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan 

cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan 

kepentingan pubik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah 

pendekatan dimana perusahaan mengintegrasi kepedulian sosial dalam 

operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para 
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pemangku kepentingan (stakehoders) berdasarkan prinsip kesukarelaan 

dan kemitraan.13 

2. Manfaat CSR 

CSR bukan hanya akan menambah profit bagi perusahaan akan 

tetapi CSR juga memiliki berbagai manfaat yang berarti bagi suatu 

perusahaan antara lain sebagai berikut:14 

a) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk 

perusahaan 

b) Mendapatkan lisensi untuk beroprasi secara sosial 

c) Mereproduksi resiko bisnis perusahaan 

d) Melebarkan akses sumberdaya perusahaan bagi operasional usaha 

e) Membuka peluang pasar yang lebih luas 

f) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah 

g) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders 

h) Memperbaiki hubungan dengan regulator 

i) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan 

j) Peluang mendapatkan penghargaan. 

3. Prinsip Dasar CSR 

Secara konseptual CSR merupakan kepedulian perusahaan yang 

didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom 

Lines, yaitu 3p:15 

                                                           
13

 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.103. 
14

 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 
hlm. 6-7 
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1) Profit 

Perusahaan tetap harus berorentasi untuk mencari keuntungan 

ekonomi yang memungkinkan utuk terus beroperasi dan 

berkembang . 

2) People 

Perusahaan harus memiliki kepeduian terhadap kesejahteraan 

manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR 

seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, 

pendirian sarana pedidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas 

ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang 

berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. 

3) Plannet 

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan 

keberlanjutan keberagaaman hayati. Beberapa program CSR yang 

berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan 

hidup, penyediaan sarana air bersih, berbaikan permukiman, 

pengembangan pariwisata. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
15

 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.107. 
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Bagan I 
Triple Bottom Lines dalam Corporate Social Resposibility 

 
 

4. Model-model CSR16 

Menurut Saidi dan Abidin (2004) sedikitnya ada empat 

model atau pola CSR di Indonesia diantaranya: 

1) Keterlibatan langsung 

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung 

dengan menyelengarakan sendiri kegiatan sosial atau 

menyerahkan sumbangan kemasyarakat secara langsung 

kemasyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, 

sebuah perusahaan biasanya menugaskan satu pejabat 

seniornya, seperti corporete secretary atau public affair 

manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public 

relation. 

 

                                                           
16

 Ibid, hlm.110. 

Plannet 

(Keberlanjutan 
Lingkungan Hidup) 

People 

(Kesejahteraan 
Manusia/Masyarakat) 

Profit 

(Keuntungan 
Perusahaan) 
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2) Melalui yayasan organisasi sosial perusahaan 

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan 

atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang 

lazim diterapkan diperusaan-perusahaan dinegara maju. 

Biasanya, perusaan menyediakan dana awal, dana rutin atau 

dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan 

yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan 

diantaranya adalah yayasan coca cola company, yayasan 

riotinto (perusahaan pertambangan), yayasan dharma bhakti 

astra, yayasan sahabat aqua, GE fund. 

3) Bermitra dengan pihak lain 

Perusahaan menyelenggararakan CSR melalui kerja sama 

dengan lembaga sosial/organisasi non pemerintah (ornop), 

instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam 

mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan 

sosialnya.  

4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium 

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau 

mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan 

sosial tertentu. 
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b. Tinjauan Tentang Implementasi 

1) Kategori perusahaan menurut implementasi CSR 

Dalam perilaku para pengusaha ada beragam kelompok yang 

sama sekali tidak melaksanakan sampai ke kelompok yang telah 

menjadikan CSR sebagai nilai inti dalam menjalankan usaha. 

Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dapat dikelompokkan 

menjadi empat diantaranya sebagai berikut:17 

a) Kelompok hitam 

Kelompok hitam adalah mereka yang tidak melakukan 

praktik CSR sama sekali. Yang mana pengusaha yang 

menjalankan bisnis semata-mata untuk keuntungan sendiri. 

b) Kelompok merah 

Mereka yang sudah mulai melaksanakan praktik CSR tetapi 

memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan 

mengurangi keuntungan.  

c) Kelompok biru 

Perusahaan yang menilai praktik CSR akan memberi 

dampak positif pada usahanya karena merupakan investasi, 

bukan biaya. 

 

 

 

                                                           
17 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 7 
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d) Kelompok hijau 

Perusahaan yang sudah menempatkan CSR pada strategi inti 

dan jantung bisnisnya, CSR tidak hanya dianggap sebagai 

keharusan, tetapi kebutuhan yang merupakan modal sosial. 

2) Ruang Lingkup CSR 

Dalam konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) ada 

empat ruang lingkup yang menjadi pijakan perusahaan dalam 

mewujudkan target pelaksanaan CSR itu sendiri, yaitu: Pertama, 

keterlibatan perusahaan untuk kepentingan masyarakat banyak 

dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kedua, tanggung jawab untuk 

mendapatkan keuntungan secara ekonomis, terutama bagi 

perusahaan. Ketiga, memenuhi standart dan aturan hukum yang ada 

dalam masyarakat baik yang berhubungan dengan kegiatan bisnis 

maupun sosial kemasyarakatan, supaya bisnis yang dijalankan 

lancar. Keempat, menghormati hak dan kepentingan stakeholders 

yang secara langsung atau tidak, terkait dengan kegiatan 

perusahaan, badan usaha atau bisnis.18  

Kemudian ruang lingkup CSR secara spesifik dibagi ke dalam 

dua wilayah, yaitu ruang lingkup internal dan ruang lingkup 

eksternal. 

a) Analisis Internal 

                                                           
18

  Ernawan, Erni P, Business Ethics, (Bandung:  Alfabeta,2007), hlm. 114. 
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Perusahaan menganalisis kualitas dan kuantitas dan sumber 

daya manusia. Perusahaan juga menilai kekuatan dan kelemahan 

dari struktur manajement dan struktur organisasinya.19 

b) Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal perusahaan terdiri atas seluruh kondisi 

serta kekuatan yang mempengaruhi pilihan strategis dan 

menentukan situasi kompetitifnya. Dalam hal ini lingkungan 

eksternal perusahaan yang dimaksud adalah yang menyangkut 

lingkungan tempat anda berada, di dalamnya termasuk polusi, 

limbah, masyarakat sekitar perusahaan, pemasok, pelanggan, 

konsumen maupun pemerintah.20 

3) Penerapan CSR 

Penerapan Program CSR berhasil mencapai tujuan dan 

mendapat dukungan dari masyarakat apabila melalui beberapa 

tahapan antara lain: 

a. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan dapat dilakukan dengan tiga langkah 

yaitu: 

1) Awarennes Building, yaitu membangun kesadaran 

mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. 

                                                           
19

 Pearce Robinson, Strategi Management, hal 18 diambil dari  
(http://books.google.co.id.implementasi, diakses pada tanggal 12 oktober 2010. 

20
 Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 11.  
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Langkah ini dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, 

diskusi, dan lain-lain. 

2) CSR Asessment yaitu memetakan kondisi perusahaan dan 

mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapat 

prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk 

membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi 

penerapan CSR secara efektif. 

3) CSR manual, yaitu menyusun pedoman pelaksanaan CSR. 

CSR manual ini dijadikan panduan dalam mengelola 

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan 

perusahaan, guna tercapainya pelaksanaan program 

terpadu, efektif dan efesien. 

b. Tahap Implementasi 

Implementasi CSR dalam konteks keindonesiaan masih 

banyak menuai kritik dari beberapa kalangan sebab masih 

tergolong kegiatan filantropi jangka pendek, padahal yang 

diharapkan oleh masyarakat terutama sebagai stakeholders 

adalah CSR yang sustainable (berkelanjutan).21  Cara 

pandang perusahaan merupakan salah satu faktor penentu 

terhadap bagaimana penerapan CSR yang sebenarnya. 

                                                           
21

  Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyar, (Bandung: PT Refika 
Aditama, 2006), hlm. 210. 
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Menurut Yusuf Wibisono ada tiga kategori, yaitu: 
22

 

Pertama, faktor eksternal perusahaan yang memaksa 

perusahaan tersebut menerapkan CSR seperti yang 

dipraktekkan PT Lapindo Brantas untuk menangani korban 

lumpur Porong. Kedua, faktor hukum atau karena adanya 

hukum dan aturan yang memaksa perusahaan 

mengimplementasikan CSR. Ketiga, faktor internal 

perusahaan yang mempunyai ketulusan untuk memperhatikan 

masyarakat sekitar dan lingkungannya yang pada intinya 

tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan 

perusahaan untuk memperoleh profit. Di sisi lain perusahaan 

juga mempunyai keyakinan kalau program CSR sebagai 

investasi yang berkelanjutan. 

c. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi ini perlu dilakukan secara konsisten dan 

berkala untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan 

program CSR.23 

c. Tinjauan Tentang Dampak CSR 

Dampak pelaksanaannya, tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat mencakup berbagai segi kehidupan di luar perusahaan dalam 

                                                           
22

 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR “Corporate Social 
Responsibility”, (Gresik: Fascilo Publishing, 2007), hlm. 73-76. 

23
  Ibid, hlm. 32. 
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menunjukan kepeduliannya. Cakupan tersebut meliputi lima bidang,  

yaitu: 

1) Bidang Ekonomi 

Tanggung jawab sosial di bidang ekonomi pada dasarnya dapat 

dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperanserta dalam 

meningkatkan tingkat hidup masyarakat, bukan hanya secara 

internal, akan tetapi juga eksternal. 

2) Bidang Politik 

Seperti warga Negara lain yang memiliki hak dan kewajiban 

yang sama di bidang politik, seperti turut menjaga stabilitas politik 

masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 

yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

3) Bidang Sosial 

Sebagaimana dengan bidang lain, bidang sosial mencakup 

berbagai aspek yang luas, seperti tanggungjawab untuk turut serta 

memajukan kegiatan penduduk. Pada semua jenjang, mendorong 

dan mendukung terselenggaranya kegiatan penduduk non formal, 

mendukung pemberantasan tuna aksara, mendorong kreatifitas 

masyarakatdi bidang seni dan budaya, maupun mendorong 

kebiasaan untuk menggunakan bahasa nasional dengan benar. 

4) Bidang Legal 

Bidang ini meliputi tanggungjawab sosial perusahaan dalam 

segi ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, seperti : memiliki izin usaha, tidak 

melakukan kegiatan usaha diluar izin yang dimiliki, membayar 

pajak penghasilan kepada Negara, serta tidak melakukan promosi 

produk yang sifatnya manipulasi. 

5) Bidang Etika 

Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk mematuhi norma-

norma moral dan etika yang berlaku dilingkungan masyarakat 

tempat perusahaan tersebut berada.24 

H. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk 

pengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisa fakta yang ada ditempat 

penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini 

dilakukan untuk menemukan kebenaran.25  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini model penyajianya dilakukan 

dengan cara menggambarkan obyek yang diteliti melalui proses 

sistematis dan interpretasi secara kualitatif. 

 

 

                                                           
24 Sondang P. Siagian, Etika Bisnis, (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996), 

hlm. 154-157. 
25

 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : PT. Gramedia 1981), hal. 
13. 



23 

 

2. Subyek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama dalam memperoleh 

data, keterangan dalam penelitian.26 Subjek utamanya adalah orang-

orang yang menjadi informasi untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan permasalahan. Dengan demikian subyek penelitian merupakan 

sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam 

mengungkapkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi informannya adalah perangkat Dusun Trumpon, ketua 

kelompok dana lunak (pak Nuryadi), kepala bagian CDC (comunity 

development center) PT. Telkom  dan 2 orang anggota masyarakat 

yang memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari bantuan dana 

lunak CSR PT. Telkom Indonesia yang bertempat di kec. Temple kab. 

Sleman Yogyakarta.  

Sedangakan obyek penelitian ini adalah implementasi CSR PT. 

Telkom Indonesia terhadap peningkatan pendapatan petani salak 

masyarakat di Dusun Trumpon dan dampak implementasi CSR PT. 

Telkom terhadap bantuan dana lunak. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam cara 

untuk mengumpulkan data, dimana masing-masing cara digunakan 

untuk mengumpulkan data yang berbeda. 
                                                           

       26 Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 92. 
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a. Metode Observasi 

Metode Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek 

penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan 

karena kebetulan.27 Observasi juga merupakan hasil perbuatan secara 

aktif dan perlu perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan 

tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan 

sistematis tentang keadaan sosial dan gejala- gejala psikis dengan 

jalan mencatat.28 

Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci 

mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta 

konteks dimana keadaan kegiatan itu terjadi.29 Dalam observasi 

penulis melihat bebarapa keadaan mengenai keadaan lingkungan 

masyarakat Dusun trumpon dan aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat pada tanggal 15,17,18 Desember 2010, 3 Januari 2011 

dan 13 Februari. Metode yang digunakan peneliti adalah non 

partisipan. Artinya penulis tidak ikut secara langsung dalam kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

 

 

                                                           
27 Winarno Surahman, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 

132. 
28

 Mardalis, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63. 
29

 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 59. 



25 

 

b. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu,30 dalam 

bukunya Singarimbun mengatakan bahwa wawancara (Interview) 

adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang 

terpilih.31  

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara perorangan, 

artinya bahwa peneliti mengadakan wawancara hanya dengan satu 

orang informan atau lebih. Misalnya wawancara kepada ketua Dusun 

pada tanggal 17 Desember 2010 mengenai latar belakang Dusun 

Trumpon menjadi binaan Telkom, kemudian wawancara kepada ketua 

kelompok dana lunak pada tanggal 18 Desember 2010 jam 13.30 

mengenai siapa saja anggota, apa saja yang dilakukan CSR PT.Telkom 

dan berapa dana pinjaman untuk peranggota dan wawancara kepada 

masyarakat yang menerima dana lunak mengenai dampak atas bantuan 

tersebut. 

Dalam hal ini peneliti menggabungkan jenis wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya penulis melakukan 

wawancara secara langsung dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada informan dengan suatu pedoman yang tegas. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur artinya penulis melakukan wawancara 

dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi 

                                                           
30

 Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2004), hlm. 186. 

31 Masri Singrimbun, Metodologi Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 145. 
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cara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam 

suasana tidak formal, familier dan tidak kaku. Misalnya penulis 

menanyakan kepada ketua kelompok dana lunak tentang apa saja yang 

telah dilakukan PT. Telkom selain pinjaman dana lunak pada tanggal 

18 desember 2010.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data sebagai 

alat untuk mendapatkan data dengan melihat segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok masalah, antara lain: sumber dokumen, 

arsip-arsip dan catatan-catatan yang mengandung petunjuk tertentu 

yang berhubungan dengan kepentingan peneliti yang dilakukan.32   

Metode ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang 

tersedia dalam bentuk arsip-arsip atau dokumen-dokumen. Data dapat 

diperoleh dari pengelola dana lunak dan perangkat Dusun atau instansi 

yang terkait dalam masalah penelitian. Data yang diperoleh penulis 

adalah mengenai profil CSR PT. Telkom atau gambaran umum Dusun 

Trumpon , mulai dari letak geografis serta struktur kepemimpinan 

Dusun Trumpon dan beberapa data masyarakat yang menerima 

bantuan dana lunak di Dusun Trumpon, data yang diperoleh penulis 

tersebut pada tanggal 17,18,28 Desember 2010, 13Februari 2011. 

 

                                                           
32

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Renika 
Cipta, 1992), hlm.202. 
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4. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintensiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.33 Adapun analisis data yang 

digunakan adalah metode kualitatif, yaitu menggambarkan secara 

sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. Dalam penulisan laporan penelitian, cenderung pada 

metode wawancara, walaupun tidak dipungkiri adanya observasi dan 

dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian terjadi ketidak 

cocokan. 

Untuk melihat keabsahan data, digunakan teknik trianggulasi,34 

yakni mengecek kilas balik informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda, artinya membandingkan hasil wawancara, 

observasi, maupun isi suatu dokumen dengan metode kualitatif. Hal 

tersebut dicapai dengan jalan: Pertama, membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. Kedua, membandingkan 

apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. Ketiga, membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

                                                           
33

 Ibid. 
34

 Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm. 103. 
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I.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Bab I, yaitu berisi pendahuluan, penegasan judul, latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan 

teoritis, dan metode penelitian . 

Bab II, akan membahas tentang gambaran umum Dusun Merdikorejo dan 

gambaran umum Kegiatan CSR yang meliputi letak geografis, 

struktur kepemimpinan Dusun dan struktur kepemimpinan dana 

lunak, jumlah penduduk di Dusun Trumpon, Kel. Merdikorejo Kab 

Sleman Yogyakarta. 

Bab III, akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang meliputi, 

bagaimana pelaksanaan CSR PT. Telkom Indonesia di Dusun 

Merdikorejo kec. Tempel Kab. Sleman Yogyakarta dan Bagaimana 

dampak Corporate Social Responsibility terhadap peningkatan 

pendapatan petani salak di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo Kec. 

Tempel Kab. Sleman Yogyakarta. 

Bab IV, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan tentang Implementasi dan dampak CSR 

PT.Telkom di Dusun Trumpon kab. Sleman Yogyakarta. Kesimpulan yang 

dapat diambil sebagai berikut: 

1. PT. Telkom  telah melaksanakan CSR sesuai ketentuan menteri 

BUMN, dan memasukan CSR dalam rangka strategi bisnisnya. 

Program CSR yang dilakukan PT Telkom Indonesia terhadap 

masyarakat Dusun Trumpon antara lain : pemberian bantuan dana 

lunak, pembuatan saluran air, perbaikan sarana ibadah, 

pembangunan gardu pandang, bantuan penunjang posyandu, dan 

pelatihan manajemen. 

2. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Trumpon 

terbagi dalam dua bagian : 

a) Dampak positif 

Dampak positif yang dirasakan masyarakat Dusun Trumpon 

meliputi: bidang ekonomi (pendapatan bertambah,mutu buah 

salak semakin baik, adanya ekspor buah salak) dan bidang sosial 

( menjadi desa tujuan wisata,perlengkapan penunjang posyandu 

dan pembuata sarana TPA). 
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b) Dampak negatif 

Sedangkan dampak negatif yang terjadi pada masyarakat 

Dusun Trumpon meliputi: Menjadikan masyarakat 

ketergantungan dan menjadikan masyarakat gemar berhutang. 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarka hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merasa bahwa 

pelaksnanaan program CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia masih 

banyak kekurangan dalam hal pendampingan terhadap masyarakat yang 

menerima bantuan. Selama ini PT. Telkom  memberikan bantuan dan 

melakukan tinjauan hanya pada awal mula pemberian bantuan saja akan 

tetapi tidak ada pendampingan dan tinjauan secara berkala 

Guna memaksimalkan dan lebih mengembangkan pelaksanaan CSR 

PT. Telkom Indonesia di Dusun Trumpon Kel. Merdikorejo kab. Sleman 

Yogyakarta, maka penulis perlu memberikan saran-saran: 

1. Memberikan pelatihan tentang pengelolaan salak secara mendalam. 

2. Adanya tinjauan secara berkala yang dilakukan oleh PT. Telkom guna 

memantau perkembangan Dusun Trumpon. Selain itu tinjauan secara 

berkala perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang 

diberikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Dusun Trumpon dan 

tepat sasaran. 
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C. PENUTUP 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt atas rahmat dan 

hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada 

halangan sedikitpun. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 

kekurangan dan kekhilafan karena begitu terbatasnya pengetahuan penulis, 

sehinggan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata semoga Allah Swt selau 

ada di dalam hati kita dan meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara 
 
 

1. Dusun Trumpon 
 

a. Letak geografis Dusun Trumpon? 
b. Topografi dan keadaan tanah? 
c. Keadaan lingkungan? 
d. Sarana dan Prasarana? 
e. Jumlah penduduk Dusun Trumpo? 
f. Keadaan pendidikan? 
g. Kehidupan ekonomi? 
h. Agama dan adat istiadat? 
i. Kondisi sosial budaya? 
j. Stuktur Kepemimpinan Dusun Trumpon? 
 

2. PT. Telkom 
a) sejarah berdirinya PT. Telkom? 
b) Visi misi PT. Telkom 

 
3.CSR PT. Telkom 

a) Profil  CSR? 
b) Visi dan Misi 
c) Strategi dan Kebijakan CSR PT Telkom? 
d) Struktur organisasi PKBL(Program kemitraan dan program bina 

lingkungan)? 
e) Latar belakang masuknya CSR PT. Telkom di Dusun Trumpon? 
f) Data anggota penerima dana lunak? 
g) Struktur panitia dana lunak? 
h) Kegiatan CSR PT. Telkom di Dusun Trumpon? 
i) Jumlah dana bantuan PT. Telkom? 
j) Tanggapan masyarakat tentang bantuan PT. Telkom? 
k) Dampak setelah adanya bantuan dari PT. Telkom? 
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