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ABSTRAK 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi  yang baik 

dalam pelaksanaan Corporate Social  Responsiility (CSR) “Program 

Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) PT Pertamina EP Asset 2 

Limau Field.  Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara 

mendalam dengan Assistan Manager, Staff CSR, Formalities & Government PT 

Pertamina EP  dan salah satu perwakilan masyarakat wilayah ring 1 yang 

mendapatkan bantuan. Data Sekunder berupa studi pustaka, foto atau gambar, 

dokumentasi, dan laporan kegiatan,  Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan 

observasi dilapangan, dapat disimpulkan hasil yang ditemukan adalah sejauh ini 

langkah komunikasi yang dikemukakan oleh Laswell yakni dimulai dari 

komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek telah dilaksanakan dengan baik. 

Hal tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya antusias masyarakat sekitar 

terhadap program CSR, serta adanya perubahan sikap masyarakat yang menjadi 

lebih peduli terhadap perusahaan 

 

Kata kunci : Strategi Komunikasi, CSR, Program Pemberdayaan, PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to determine the communication strategy both in the 

implementation of Corporate Social Responsiility (CSR) "Community 

Empowerment Program (Community Development) PT Pertamina EP Asset 2 

Limau Field. Research using qualitative research method with descriptive 

approach. Data obtained from primary data through in-depth interviews with the 

Assistant Manager, Staff CSR, Formalities & Government PT Pertamina EP and 

one representative of community ring region 1 that assistance. The secondary 

data in the form of literature, photographs or drawings, documentation, and 

reporting activities,  Based on the analysis of research and field observations, we 

can conclude Results are so far measures the communication presented by 

Laswell which starts from the communicator, message, media, communicant, and 

the effect has been implemented. This is evident by the growing enthusiasm 

surrounding communities of the CSR programs, as well as the shift of public 

attitudes are becoming more concerned about the company 

 

Key words: Communication Strategy, CSR, Community Development, PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan teknologi di era modern terus meningkat, 

termasuk dalam bidang bisnis dan usaha. Perusahaan terus-menerus 

mengembangkan  usahanya agar  semakin maju dengan berbagai macam kondisi 

dan tantangan yang dihadapi. Dunia bisnis dan perusahaan yang semakin maju 

tentunya tidak begitu saja bebas melakukan tindakan apa saja dalam mencapai 

tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan produksi, suatu perusahaan secara tidak 

langsung dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar yaitu 

lingkungan sosial maupun lingkungan fisik di tempat  kegiatan produksi 

perusahaan.  Maka dari itu beberapa  perusahan merasa penting untuk melakukan 

kegiatan sosial yang dapat dikatakan sebagai kegiatan wajib bagi perusahan
1
. 

Untuk menjalankan kewajiban  tersebut diperlukan strategi keberpihakan 

perusahaan terhadap masyarakat dan  lingkungan, serta wujud kegiatan untuk 

menjaga dan melakukan upaya-upaya terhadap kemungkinan munculnya hal 

negatif bagi perusahaan.  

Menurut Soemirat (kata “Strategi” mengandung  pengertian yang terkait 

dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan atau daya juang. Artinya hal yang 

berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi  

tekanan  yang muncul dari dalam atau dari luar
2
. Tekanan dari luar dapat 

berbentuk tuntutan dari masyarakat kepada perusahaan terhadap komunitasnya. 

Hal itu dapat dipenuhi  perusahaan dalam suatu kegiatan ini disebut sebagai 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. 

Kemunculan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dikembangkan 

dengan cara membagi antara tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai 

persoalan sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

dikatakan sebagai suatu program sosial yang dimilki perusahaan dalam 
                                                           
1
 Nurdizal Rachman. Corporate Social Responsibility CSR. Jakarta:Penebar Swadaya. 2011: hal 13 

2
 Soemirat , Soleh. (2012). Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset 

hal 9 



2 
 

 
 

menciptakan kesejahteraan  masyarakat. Program CSR yang baik yaitu dapat 

menciptakan sebuah opini yang baik terhadap perusahaan atau organisasi, dimana 

pada akhirnya akan menciptakan sebuah citra yang positif  bagi perusahaan. 

Adanya saling pengertian yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan dengan 

cara dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari 

berdirinya perusahaan tersebut Program CSR ini dilakukan melalui seorang Public 

Relations. 

Salah satu perusahaan yang wajib melaksanakan golden rules yaitu PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field adalah perusahaan yang menyelenggarakan 

kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas bumi, meliputi eksplorasi 

dan eksploitasi. Di samping itu, PT Pertamina EP Asset 2 Limau juga 

melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun tidak 

langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. PT Pertamina EP Asset 2 

Limau juga harus menciptakan  hubungan yang baik dengan  masyarakat baik 

yang berada disekitar perusahaan maupun yang berjarak jauh dengan perusahaan. 

Cara melakukan  hubungan yang baik ini dapat berupa komunikasi yang terjalin 

antara pihak perusahaan dan masyarakat. Pihak yang dapat menjembatani antara 

perusahaan dan  masyarakat yaitu Public Relations. Public Relations adalah 

fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap, dan perilaku publik, 

mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur suatu individu atau  

sebuah organisasi dengan kepentingan  publik, dan  merencanakan serta 

melaksanakan  program aksi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik 

dengan cara berkomunikasi
3
. 

Komunikasi merupakan salah satu proses sosial yang sangat mendasar  

dalam kehidupan manusia, karena setiap orang dalam kehidupanya selalu 

berkeinginan untuk mempertahankan suatu persetujuan mengenai berbagai aturan 

sosial melalui komunikasi. Sesuai dengan peran Public Relations  sendiri yaitu 

membangun citra yang positif, membangun hubungan yang baik serta menjaga 

kredibilitas untuk perusahaan atau organisasi 
4
.  

                                                           
3
 Rhenald Kasali. Manajemen Public Relations. Jakarta:Pustaka Utama Grafiti 2003 hal 34 

4
 Elvinaro Ardianto. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Remaja Rosdakarya 2012 hal 89 



3 
 

 
 

Dalam menjalin hubungan tersebut maka dapat dilihat dari komunikasi 

yang dilakukan PT Pertamina yaitu melalui program CSR dalam bentuk usaha 

ataupun strategi yang dilaksanakan perusahaan kepada masyarakat untuk 

memenuhi suatu kebutuhan dan mengubah citra. Tanggung jawab  manusia untuk 

memelihara lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan CSR melalui program 

kemitraan dan bina lingkungan, dimana sebuah perusahaan peduli terhadap 

lingkungan sekitar. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan 

memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan 

lingkungan, hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan 

salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau 

image 
5
 

Bentuk kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh PT Pertamina EP Asset 2 

yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk kegiatan Program 

Pemberdayaan Masyarakat yaitu : pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka 

pendek, hibah (pameran, study banding, pelatih/diklat mitra binaan) yang 

ditujukan untuk mitra binaan dari PT Pertamina EP Asset  

Salah satu  keuntungan dari CSR adalah meningkatkan citra positif 

perusahaan. CSR merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh 

perusahaan, dan bila perusahaan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat 

untuk banyak pihak, perusahaan tersebut akan mendapatkan feed  back yang 

positif pula. Selain itu berdampak positif pada masyarakat yaitu dapat membantu 

membuka usaha masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Wilayah yang dipilih dalam penelitian ini  merupakan masyarakat terdekat 

perusahaan dan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan pada bidang external 

relations. Wilayah tersebut dapat dikatakan  wilayah Ring 1 PT Pertamina EP 

Asset 2 Limau. Ketentuan memilih desa atau masyarakat tersebut berdasarkan 

ketentuan dari pihak perusahaan yaitu terdiri dari beberapa syarat antara lain, (1) 

masyarakat tinggal di wilayah Ring 1 yaitu wilayah operasional kerja PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field berupa sumur dan pipa gas alam(terutama 

                                                           
5
 Putra Dedi. Komunikasi CSR Politik. Jakarta: Kencana 2015 hal 8 



4 
 

 
 

sumur minyak) yang terletak didaerah tempat masyarakat tinggal. (2) Memberikan 

pengajuan proposal kepada perusahaan.  

Keberhasilan Program CSR melalui komunikasi eksternal baik di media 

maupun secara tatap muka langsung dan memberikan contoh keberhasilan  

program CSR yang telah dijalankan di masyarakat sekitar wilayah operasional 

kerja perusahaan. Sehingga strategi komunikasi perlu dalam proses sosialisasi 

yaitu penyampaian pesan yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat.  

Selama ini  Public Relations PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field telah 

menjalankan  program CSR sebagai tanggung jawab moral dan sosial perusahaan 

kepada lingkungan, yang didorong oleh rasa kepedulian dan keinginan untuk 

terlibat aktif dalam membangun potensi sosial kemasyarakatan, maka PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field  mengembangkan  Program pemberdayaan 

masyarakat (Community Development) yang terintegrasi dengan strategi 

perusahaan, melalui pelatihan, pemeberian peralatan menjahit dan pembimbingan 

keterampilan menjahit desa Tanjung Muning Kecamatan Gunung Megang Muara 

Enim. Pemberdayaan kelompok tani dan rumah hijau. Pembuatan rumah kompos 

dan pembimbingan serta pemberdayaan pengelolaan sampah menjadi kompos. 

Pembimbingan  kepada  para masyarakat pelaku adanya program CSR ini 

berperan dalam meningkatkan kualitas produksi, sekaligus menjamin kelancaran 

distribusi usaha, salah satunya memanfaat kan tenaga sumber daya manusia dan 

sumber daya alam di masyarakat. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, hal ini akan 

menjadi jaminan keamanan dan kelancaran  usaha produksi di daerah tersebut. 

Ada kalanya  program CSR perusahaan tidak  mesti harus berada pada tingkat 

produsen dan pengembangan produk, tetapi dapat mencakup aspek lain, misal 

pendidikan. Selain pemberian  bantuan dan bimbingan, PT Pertamina EP Asset 2 

Limau Field juga merupakan perusahaan yang memilih program CSR di bidang 

pendidikan. Program seperti ini kebanyakan memfokuskan pada pendidikan bagi 

generasi mendatang, pengembangan kewirausahaan, pendidikan finansial, maupun  

pelatihan-pelatihan.  

Peneliti lebih tertarik meneliti pelaksanaan CSR dibidang sosial dan 

lingkungan karena program CSR dalam bentuk Program Pemberdayaan 
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Masyarakat yang dilaksanakan oleh PT Pertamina EP Asset 2 dapat membantu 

masyarakat di bidang pendidikan dan pelatihan masyarakat, pengembangan sarana 

umum, sehingga program yang lebih memberikan  manfaat berkelanjutan melalui 

bantuan pemberdayaan dan agar sasaran program  bantuan bisa menjadi mandiri. 

Untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah 

sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Program Pemberdayaan Masyarakat dinilai berhasil berdasarkan pernyataan  

karyawan PT Pertamina EP Asset 2 Limua Field yaitu Bapak Afrianto(6 Juni  

2017)Program CSR di Pertamina berjalan dengan lancar dan berhasil bisa dilihat 

ada beberapa program yang telah di jalankan  program pembuatan rumah kompos 

dan pembimbingan serta pemberdayaan pengelolaan sampah menjadi kompos 

sebagai suatu bentuk usaha untuk peningkatan kesejahteraan di desa. 

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat,  salah satu bantuan yang 

diberikan PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field berupa pemberian pelatihan dan 

fasilitas.  Dalam program  ini PT Pertamina EP Asset 2 dinilai kurang berhasil 

atau memiliki kendala. Salah satu kendalanya yaitu pada masyarakat yang diberi 

bantuan CSR tidak berjalan dengan semestinya, salah  nya masyarakat kurang 

motivasi dan tidak ada keberlanjutan pembibitan  tanaman toga yang diberikan 

oleh PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field di daerah Tebat Agung. 
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Data yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai konflik antara 

masyarakat dan perusahaan dalam kurun waktu satu tahun terakhir yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 1 Konflik yang Terjadi 

No  Tanggal  Pelaku  Tempat  Konflik Sumber  

1. Kamis/ 16 

juni 2016 

Masyarakat 

 

Operasional 

kerja Limau 

Field 

1. Adanya demo 

dengan cara 

penutupan jalan 

operasional kerja 

ditahan warga 

dikarenakan janji yang 

sebelumnya belum 

ditepati oleh PT 

Pertamina Asset 2 

2. Masyarakat 

menuding bahwa PT 

Pertamina 

memberikan dana 

CSR tersebut, hanya 

kepada kalangan para 

keluarga pegawai 

perusahaan 

 

Surat kabar 

Prabumulih 

Pos 

2. Jum‟at/ 7 

juni 2017 

Perusahaan  Kantor Divisi 

Public 

Relations 

1.Pembengkakan 

biaya karena 

masyarakat terus 

merus meminta 

bantuan yang tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan utama. 

 

2. Perusahaan sudah 

membagikan bantuan 

sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

Tetapi  adanya mitra  

yang kurang 

memahami 

kewajibannya 

Wawancara 

Mendalam 

Sumber: diolah peneliti 

Berdasarkan data diatas dapat menunjukkan adanya pelaksanaan program 

CSR  PT  Pertamina EP Asset 2 Limau Field belum mendapat sambutan baik dari 

beberapa kalangan dan  pernyataan yang bertolak belakang antara pihak 

masyarakat dengan pihak perusahaan sehingga keberpihakan perusahaan perlu 
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ditanyakan. Masyarakat sebagian besar masih belum mendapat bantuan yang 

diinginkan, sedangkan pihak PT Pertamina EP Asset 2 merasa bahwa sudah 

memberikan bantuan sesuai kebutuhuan masyarakat. Maka adanya  

misscommunication antara masyarakat dan perusahaan PT Pertamina EP Asset 2 

Limau Field. Melalui CSR “Program Pemberdayaan Masyarakat(Community 

Development)” sebagai salah satu strategi komunikasi untuk mengurangi dampak 

negatif baik bagi masyarakat maupun perusahaan.  Namun strategi PT Pertamina 

EP Asset 2 Limau Field harus dioptimalkan, dikarenakan masih sedikitnya 

masyarakat Prabumulih yang belum mengetahui Program Pemberdayaan 

Masyarakat(Community Development) dan bagaimana cara melaksanakan nya 

dengan baik. 

PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field hanya memberi bantuan berupa 

fasilitas, fasilitas dan pembimbingan yang dibutuhkan masyarakat, tetapi pihak 

masyarakat terkadang memilih untuk meminta bantuan berupa uang. PT 

Pertamina EP Asset 2 Limau Field lebih mengutamakan memberi bantuan berupa 

fasilitas dari pada uang. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan mengkhawatirkan 

bantuan uang yang diberikan kepada masyarakat akan disalahgunakan oleh 

masyarakat akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan bantuan 

yang diberikan. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk membentuk masyarakat 

yang mandiri.   

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti karena 

adanya hubungan komunikasi yang tidak harmonis antara pihak perusahaan dan 

masyarakat sedikit banyaknya sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang 

diterapkan pihak Public Relations PT. Pertamina EP Asset 2 Limau sebagai 

komunikator. Untuk itu penulis menggap perlu untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui strategi komunikasi PT. Pertamina EP Asset 2 

Limau Field dalam pelaksanaan program CSR dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana strategi komunikasi dalam pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) “Program Pemberdayaan Masyarakat (Community 

Development)” di PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field? 

1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi dalam 

pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) “Program Pemberdayaan 

Masyarakat (Community Development)” di PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field 

1.4 Manfaat  

a. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para 

peneliti lain maupun masyarakat umum  yang  tertarik kepada 

permasalahan CSR dalam penelitian yang dilakukan  oleh PT Pertamina 

EP Asset 2  memberi manfaat guna serta perkembangan nya studi CSR 

secara khusus dan studi PR secara umum 

 

b. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukkan dan saran bagi PT Pertamina EP Asset 2 dalam 

pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi Public 

Relations yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi dalam 

rangka perkembangan pengetahuan mengenai strategi komunikasi 

dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility. 
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