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I. IDENTIFIKASI 

Setiap manusia, secara individu maupun kolektif, mempunyai tanggung 

jawab sosial pada lingkungannya. Tanggung jawab sosial adalah etika dan 

kemampuan untuk berbuat baik pada lingkungan hidup dan lingkungan sosial 

berdaarkan aturan, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perusahaan, 

tanggung jawab sosial tersebut dinamakan tanggung jawab sosial perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 

dinyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan. CSR adalah suatu konsep bahwa suatu perusahaan, 

memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas, dan lingkungan, dalam segala aspek operasional perusahaan. 

CSR secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik 

yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, 

penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk 

berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. 

Sektor industri berskala besar mampu memberikan kontribusi terhadap 

pertumbuhan perekonomian nasional, namun dalam menjalankan industrinya, 

kerapkali dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang menyebabkan 

kerusakan lingkungan. CSR merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengimbangi 

dampak buruk yang mungkin disebabkan oleh industrinya terhadap lingkungan 

melalui aktivitas nonproduksi yang bersifat peduli lingkungan. 

Kegiatan utama dalam perusahaan adalah perniagaan. Perniagaan 

melibatkan interaksi antara perusahaan dengan masyarakat atau konsumen serta 

interaksi internal perusahaan. CSR merupakan bagian perniagaan yang melahirkan 

interaksi nyata antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga terbangun 

hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosialnya. 

Perusahaan yang menjalankan CSR di Indonesia antara lain PT Djarum, 

Indosat, Indomaret (PT Indomarco Prismatama), Nestle, Alfamart, dan PT HM 



Sampoerna Tbk. Program CSR dari perusahaan-perusahaan tersebut direalisasikan 

dalam berbagai bidang, meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan, olahraga, 

agama, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa 

program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. 
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II. KLASIFIKASI 

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia 

diaplikasikan dalam berbagai bidang sebagai berikut. 

A. Pendidikan 

1. Djarum Foundation – Djarum Beasiswa Plus 

Pada tahun 1984, Djarum menyediakan dana untuk meningkatkan taraf 

pendidikan dalam menciptakan pemimpin masa depan bagi Indonesia. 

Beasiswa Djarum diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang 

menunjukkan pencapaian akademis yang baik, jiwa kepemimpinan, dan 

keahlian interpersonal. 

Kegiatan CSR ini telah menyentuh lebih dari 7.000 mahasiswa dari berbagai 

universitas di Indonesia. Djarum Beasiswa Plus tidak hanya memberikan 

dukungan dana bagi penerimanya, melainkan juga memberikan pelatihan 

soft skill bagi penerima untuk mengembangkan wawasan, keahlian 

emosional, dan keahlian intelektual. Pelatihan ini terwujud dalam 5 program 

berikut: nation building, character building, leadership development, 

competition challenges, dan community empowerment. 



Informasi lengkap mengenai program CSR PT. Djarum dalam dunia 

pendidikan dapat ditemukan pada situs www.djarumbeasiswaplus.org. 

 

Gambar 1. Kegiatan Nation Building melalui talk show 

 

 

Gambar 2. Trust Fall dalam pelatihan character building 

 

http://www.djarumbeasiswaplus.org/


 

Gambar 3. Pelatihan character building untuk menciptakan tim solid 

 

 

Gambar 4. Kompetisi debat 

 

 

Gambar 5. Presentasi dalam writing competition 



 

 

Gambar 6. Leadership Development Yogyakarta 

 

 

Gambar 7. Aktivitas character building melalui permainan angklung 

 

Kegiatan nation building, selain dilakukan melalui talk show, seperti yang 

tampak pada Gambar 1, juga dilakukan melalui pertunjukan seni budaya dan 

kunjungan budaya. 

2. Indosat – Indonesia Belajar 

a. Indosat Science and Multimedia School (ISMS) 

Program ISMS adalah program pemberian bantuan berupa perangkat 

multimedia untuk 103 sekolah di Indonesia. Pada tahun 2010, Indosat 

mengadakan lomba mengajar antar guru fisika ISMS. Peserta lomba 

adalah guru fisika perwakilan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan 

bantuan perangkat multimedia ISMS, dengan dewan juri yang 

berkompeten dalam bidang pengajaran. 



 

Gambar 8. Pelatihan optimasi penggunaan perangkat ISMS 

 

 

Gambar 9. Pemenang lomba mengajar fisika 

 

 

Gambar 10. Sekolah penerima perangkat multimedia ISMS 



Indosat memberikan paket pembelajaran fisika online serta pelatihan 

dalam mengoptimalkan implementasi paket tersebut di sekolah. 

Informasi tentang ISMS dapat dilihat pada www.indosat.com. 

b. Indosat Wireless Innovation Contest (IWIC) 

IWIC adalah kompetisi dalam bidang aplikasi teknologi telekomunikasi 

wireless yang berfokus pada pengembangan hardware dan software 

wireless. IWIC merupakan kompetisi inovasi dalam pengembangan 

teknologi wireless di terminal bergerak yang dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung aspek kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek 

komersial, sosial, pendidikan, dan hiburan. 

 

Gambar 11. Pemenang IWIC 2006 

 

 

Gambar 12. Pemenang IWIC 2010 

 

Berikut ini adalah beberapa artikel yang terkait dengan IWIC: 

http://www.indosat.com/


 A. W. Subarkah, 29 November 2011, “Inilah Finalis Indosat Wireless 

Innovation Application Contest IV” 

(http://tekno.kompas.com/read/2011/11/29/17182928/Inilah.Finalis.In

dosat.Wireless.Innovation.Application.Contest.IV.) 

 Firman Nugraha, 23 Mei 2011, “Indosat Wireless Innovation 

Application Contest (IWIC) 2011 

(http://www.teknojurnal.com/2011/05/23/indosat-wireless-innovation-

application-competition-iwic-2011/) 

 “Indonesia Innovation Conference 2010, Peresmian Indosat 

Innovation Lab dan Grand Final IWIC Ke-5” 

(http://redy.blog.ugm.ac.id/2010/12/01/indonesia-innovation-

conference-2010-peresmian-indosat-innovation-lab-dan-grand-final-

iwic-ke-5/) 

 “Indosat Selenggarakan 5
th
 IWIC 2010” 

(http://inet.detik.com/read/2010/05/11/171054/1355427/447/indosat-

selenggarakan-5th-iwic-2010) 

 “Aplikasi Peringatan Bencana Juarai Kontes Wireless Innovation” 

(http://abarky.blogspot.com/2010/11/aplikasi-peringatan-bancana-

juarai.html) 

c. Bantuan tanggap darurat bencana 

Program bantuan tanggap darurat bagi para korban bencana tsunami 

yang dilakukan oleh Indosat berlanjut pada komitmen Indosat untuk 

memberikan bantuan bagi pendidikan masyarakat Aceh pada tahun 2010 

kepada SD Unggulan Iqro di Sigli dan SD Islam Terpadu Nurul Fikri di 

Aceh Besar. 

 

Gambar 13. SD Unggulan Iqro, Sigli 
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Gambar 14. Pemberian bantuan pada SDIT Nurul Fikri 

 

d. Workshop Peningkatan Kompetensi Guru IPA dan Matematika 

Indosat memberikan beasiswa kepada 1024 guru dan 402 SMA dan 

Madrasayh Aliyah Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Indosat 

bekerjasama dengan Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, dan 

Universitas Negeri Padang sebagai penyedia tenaga pengajar dan 

failiats laboratorium dalam menyelenggarakan program workshop 

peningkatan kompetensi guru IPA dan Matematika. 

 

Gambar 15. Workshop pemantapan pembelajaran sains dan 

matematika yang berkelanjutan (2012) 

 



 

Gambar 16. Workshop peningkatan kompetensi guru IPA dan 

matematika (2009) 

 

Informasi mengenai kegiatan workshop ini dapat dilihat pada: 

 http://isorong.wordpress.com/tag/guru/ 

 http://www.indosat.com/Public_Relations/Press_Release_Photo_Gall

ery/Workshop_Kompetensi_Guru_IPA_Matematika_INDOSAT_ke5 

 http://inet.detik.com/read/2009/07/30/102954/1174174/328/ 

3. PT HM Sampoerna Tbk. 

PT HM Sampoerna Tbk. melaksanakan CSR dalam bidang pendidikan 

melalui Pusat Pembelajaran Masyarakat dan Mobil Pustaka di daerah sekitar 

pabrik Sampoerna, di Jawa Timur dan Jawa Barat. Di pabrik Sampoerna 

Surabaya, Jawa Timur, perusahaan mengoperasikan perpustakaan bagi 

karyawan. 

Program lain yang diselenggarakan oleh PT HM Sampoerna Tbk. adalah 

Program Kampus, yang merupakan dukungan bagi pendidikan tinggi di 

Indonesia. Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dan dosen 

dalam memperluas wawasan melalui pengalaman di luar ruang kelas. 

Berbagai kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah: diskusi 

interaktif, workshop kewirausahaan, dan workshop manajemen, yang 

diselenggarakan di tujuh lokasi perpustakaan kampus Sampoerna Corner, 

serta program kunjungan studi Sampoerna Best Student Visit. 

Putera Sampoerna Foundation dan PT HM Sampoerna Tbk. mendirikan 

Sampoerna School of Education yang mulai beroperasi sejak Juni 2009. 

Menyusul adalah pendirian Sampoerna School of Business, yang beroperasi 

sejak September 2010. Kedua sekolah tersebut menawarkan konsep 

http://isorong.wordpress.com/tag/guru/
http://www.indosat.com/Public_Relations/Press_Release_Photo_Gallery/Workshop_Kompetensi_Guru_IPA_Matematika_INDOSAT_ke5
http://www.indosat.com/Public_Relations/Press_Release_Photo_Gallery/Workshop_Kompetensi_Guru_IPA_Matematika_INDOSAT_ke5
http://inet.detik.com/read/2009/07/30/102954/1174174/328/


universitas berkelas internasional dengan penawaran beasiswa bagi 

mahasiswa-mahasiswanya. 

4. PT Indomarco Prismatama – Beasiswa Indomaret 

Setiap tahun, Indomaret memberikan beasiswa kepada anak-anak 

berprestasi yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Pada tahun 

2011, beasiswa diberikan kepada 1.500 siswa di 300 sekolah dasar di Jawa, 

Bali, Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Beasiswa yang diberikan berupa uang 

tunai dan bingkisan peralatan belajar mengajar. Selain itu, PT Indomarco 

Prismatama juga memberikan bantuan dalam renovasi gedung sekolah, 

membuat taman sekolah, dan mengganti kursi meja di ruang kelas. Salah 

satu sekolah yang mendapatkan bantuan renovasi adalah SDN 064998 

Medan Marelan. 

 

B. Olahraga 

1. Djarum Foundation – Djarum Beasiswa Bulutangkis 

Pada tahun 1969, PT Djarum mendirikan Djarum Badminton Club di Kudus, 

Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, klub ini melahirkan pemain-pemian 

berbakat yang menjadi atlet badminton yang kompetitif. Atlet dari Djarum 

Badminton Club telah menyumbangkan medali emas dalam berbagai laga 

internasional, di antaranya: Olimpiade, All England, World Championship, 

Sudirman Cups, Thomas Cups, dan Uber Cups. 

 

Gambar 17. Audisi atlet oleh Djarum Foundation 

 

Gambar 17 menunjukkan audisi untuk kandidat Penerima Beasiswa Djarum 

(PB Djarum). Penerima beasiswa ini mendapatkan akses atas fasilitas 

pelatihan yang dilengkapi dengan perangkat kelas dunia dan pelatih-pelatih 



handal. Djarum Foundation juga memberikan dukungan dana pada atlet 

yang akan berkompetisi di turnamen tingkat nasional dan internasional. Atlet 

mendapatkan asrama yang nyaman dan modern, dengan fasilitas 

perpustakaan, pusat kebugaran, dan kafetaria yang menyediakan makanan 

sehat dengan gizi yang seimbang. Suasana di asrama diciptakan agar 

kondusif untuk pembelajaran, pelatihan, dan perkembangan peserta secara 

menyeluruh. 

 

Gambar 18. Tontowi Ahmad (PB Djarum) dan Liliyana Natsir 

memenangkan Mixed Doubles 2012 All England 

 

 

Gambar 19. Djarum Badminton All Stars: pemain legendaris Indonesia 

memberikan ilmunya pada atlet pemula 

 



 

Gambar 20. Atlet PB Djarum yang memenangkan medali dalam Olipiade 

sejak tahun 1992 

 

Informasi yang lebih lengkap tentang Djarum Beasiswa Bulutangkis dapat 

dilihat pada situs resmi www.pbdjarum.org. 

 

C. Budaya 

1. Djarum Foundation – Djarum Apresiasi Budaya 

Program budaya ini dimulai sejak tahun 1992, yang bertujuan untuk 

mendukung energi kreatif dari masyarakat Indonesia dan membangun 

kerjasama dalam meningkatkan penghargaan terhadap budaya Indonesia. 

Melalui website www.indonesiakaya.com dan berbagai pagelaran budaya, 

Djarum Foundation menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. 

 

Gambar 21. Tampilan website www.indonesiakaya.com 

 

http://www.pbdjarum.org/
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Gambar 22. Event Beta Cinta Indonesia (Kinarya Guruh Soekarno Putra) 

 

 

Gambar 23. Pagelaran wayang orang kontemporer 

 

 



Gambar 24. John H. McGlynn, Mira Lesmana, Dewi Lestari, dan Putu 

Wijaya sebagai pembicara di peluncuran Modern Library of Indonesia 

Book Series dan talkshow 

 

2. PT Indomarco Prismatama – Festival Vocal Group Indomaret (FOGI) 

FOGI adalah program CSR yang diselenggarakan Indomaret (PT Indomarco 

Prismatama) dalam bidang kesenian, sebagai salah satu bagian dari budaya. 

FOGI digelar pertama kali pada tahun 2002 di Jakarta. Hingga saat ini, FOGI 

telah mengalami perluasan menuju Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, 

Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Jember, Malang, dan Surabaya. 

 

Gambar 25. Pemenang FOGI diikutsertakan dalam World Choir Games 

 

 

Gambar 26. Final FOGI 

 

D. Lingkungan 

1. Djarum Foundation – Djarum Trees for Life 



Djarum telah melaksanakan program kelestarian lingkungan sejak 1979, 

diawali dari kota Kudus, Jawa Tengah. Saat ini, kegiatan CSR dalam bidang 

lingkungan hidup berkembang menjadi penanaman pohon secara besar-

besaran di Jawa Tengah yang bertujuan penghijauan kembali, menjaga 

ekosistem lokal, mencegah erosi, dan menjaga penyerapan air. 

Pada tahun 2010, Djarum Trees for Life mulai menanam pohon Trembesi di 

sepanjang jalan Jawa Tengah Pantura Utara sejauh 478 kilometer, untuk 

mendapatkan jumlah pohon yang mencukupi untuk menyerap 685 juta 

kilogram CO2 per tahun terhitung tahun 2014. Pohon penyerap hujan ini 

merupakan penyedia tempat teduh, meningkatkan kualitas udara melalui 

pelepasan oksigen, dan meningkatkan daya serap air di area 

penanamannya. 

 

Gambar 27. Penanaman Trembesi bersama ST-12 dan Uut Permatasari 

 

 

Gambar 28. Penanaman Trembesi bersama Armada Band dan Eva KDI 

 



 

Gambar 29. Penyiraman pohon Trembesi secara rutin 

 

 

Gambar 30. Pembibitan di Kudus Plant Nursery 

 

2. PT HM Sampoerna Tbk. – Keberlangsungan Lingkungan 

PT HM Sampoerna Tbk. mengadakan program CSR dalam bidang 

keberlangsungan lingkungan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi 

lingkungan. PT HM Sampoerna Tbk. mendukung Program Pelestarian 

Mangrove di Surabaya, penanaman kembali hutan di Pasuruan, dan 

penanaman kembali hutan di Lombok. 

Pada bulan Mei 2010, PT HM Sampoerna Tbk. menerima piagam 

penghargaan “Wana Lestari” dari Kementerian Kehutanan Republik 

Indonesia dalam acara yang diikuti dengan penandatanganan nota 

kesepahaman untuk mendukung pengembangan Hutan Tanaman Industri 

(HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Rakyat di Indonesia untuk 



mendukung program Penanaman 1 Miliar Pohon 2010 Kementerian 

Kehutanan. 

3. Indosat – Indonesia Hijau 

Program Indonesia Hijau merupakan bentuk kepedualian Indosat dalam 

melestarikan lingkungan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

a. Penanaman Pohon 

Sejak tahun 2008, Indosat meluncurkan program sejuta pohon, yang 

meliputi kegiatan: tanam dan pelihara pohon bagi karyawan, kerja sama 

penanaman dan pemeliharaan pohon di kawasan hutan lindung Rinjani – 

Lombok bersama WWF Indonesia, mengajak pemerintah daerah dan 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menanam pohon. Hingga 

saat ini, Indosat telah menanam lebih dari 200.000 pohon. 

Pada tahun 2009, Indosat menggelar Kampung Jati Indosat, yaitu 

program penghijauan di Blora, Jawa Tengah. Dalam program ini, Indosat 

menanam 10.000 pohon jati di desa Tawangrejo, Blora, Jawa Tengah 

untuk menghijaukan perbukitan di kawasan tersebut. 

 

Gambar 31. Penanaman pohon 

 

Pada tahun 2010, Indosat berpartisipasi dalam program “Penanaman 

Satu Milyar Pohon Indonesia” yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

Indosat memberikan 43.000 pohon dalam kerjasamanya dengan 

Departemen Kehutanan RI dan mitra Indosat. Indosat melaksanakan 



program ini di waduk Jatiluhur, untuk meningkatkan daya resap air. 

Selain itu, Indosat juga melaksanakan program daerah aliran sungai di 

sepanjang sungai Citarum, Cisadane, Ciapus, dan Cihedeung. 

b. Aksi Internal Ramah Lingkungan 

Program ini dicanangkan di lingkungan karyawan Indosat. Indosat 

menggalakkan perilaku sadar lingkungan yang meliputi 8 aksi, yaitu: 

hemat kertas menuju paperless, hemat air, hemat listrik, pemilahan 

sampah organik dan nonorganik, tidak merokok di tempat kerja, 

pembuatan biopori di lingkungan kantor, penggunaan energi alternatif 

bagi BTS, dan green office. 

 

E. Kesehatan 

1. Djarum Foundation – Djarum Sumbangsih Sosial 

 

Gambar 32. Para karyawan Djarum mendonorkan darah 



 

 

Gambar 33. Operasi katarak gratis di Jawa Tengah 

 

Djarum Foundation menyelenggarakan program CSR dalam bidang 

kesehatan berupa kegiatan donor darah oleh para karyawan Djarum yang 

diadakan secara berkala dan operasi katarak gratis. 

2. Indosat – Indonesia Sehat 

Program Indonesia Sehat adalah program Indosat yang berfokus pada 

kesehatan, khususnya kesehatan ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat 

yang berada di sekitar lingkungan operasional Indosat. 

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui mobil klinik yang memberikan 

pelayanan kesehatan gratis sejak tahun 2007, dengan 16 armada mobil yang 

tersebar di 8 regional operasional Indosat. Untuk mensukseskan CSR ini, 

Indosat menjalin kerja sama dengan Rumah Zakat, Pos Keadilan Peduli 

Umat, Bulan Sabit Merah Indonesia, dan Dompet Dhuafa. 

Aktivitas yang dilakukan oleh mobil klinik adalah: pemeriksaan kesehatan, 

konsultasi gizi dan kesehatan, bantuan obat dan makanan sehat bagi balita, 

pengasapan (saat dibutuhkan), dan Pos Layanan Terpadu (Posyandu) untuk 

ibu dan anak. Mobil klinik ini dilengkapi dengan alat USG, tabung oksigen, 

inhalasi, suction pump, obat-obatan, perlengkapan operasi minor, dan alat 

timbang bayi. 

Program Indonesia Sehat beroperasi di delapan kota, yaitu Sumatera bagian 

utara (bermarkas di Padang dan Medan), Sumatera bagian selatan 

(bermarkas di Bengkulu dan Lampung), Jabodetabek (bermarkas di Jakarta 

dan Banten), Jawa Barat (bermarkas di Bandung dan Tasikmalaya), Jawa 

Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (bermarkas di Yogyakarta dan 



Semarang/Tegal), Jawa Timur (bermarkas di Surabaya dan Jember), 

Kalimantan (bermarkas di Banjarmasin dan Pontianak), dan Sulawesi 

(bermarkas di Makasar dan Jayapura). 

 

Gambar 34. Pelayanan USG oleh mobil klinik keliling Indosat 

 

 

Gambar 35. Pelayanan kesehatan dalam rangka Hari Gizi Nasional di SD 

Bojong Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat 

 

Mobil klinik Indosat beroperasi di 5 hingga 10 titik lokasi setiap bulan di 

setiap kota dengan jadwal 2 hingga 3 titik setiap minggunya. Terhitung bulan 

Desember 2010, mobil klinik Indosat telah melayani 450.715 pasien dengan 

komposisi: 36% anak dan balita, 31% ibu-ibu, dan 33% manula. 

Berkat program CSR ini, Indosat meraih penghargaan MetroTV MDG’s 

Award 2010 dalam hal peningkatan kesehatan ibu (Improve Maternal 

Health). 

3. PT Indomarco Prismatama 



Indomaret (PT Indomarco Prismatama) bekerjasama dengan Palang Merah 

Indonesia (PMI) dalam menggalang dana kemanusiaan. Penggalangan dana 

diperoleh melalui donasi pelanggan di seluruh gerai Indomaret. 

Program kesehatan lainnya adalah program donor darah rutin setiap 3 bulan 

sekali yang diselenggarakan oleh Indomaret, bekerjasama dengan PMI, 

sejak tahun 2007. Program kemanusiaan dengan PMI akan dilanjutkan 

dengan pelatihan pertolongan pertama dan tanggap darurat bencana bagi 

karyawan Indomaret. 

 

F. Sosial Kemasyarakatan 

1. Djarum Foundation – Djarum Sumbangsih Sosial 

Sejak tahun 1951, Djarum Foundation menggelar berbagai program 

kemasyarakatan, di antaranya pembasmian nyamuk, tangki penampungan 

air hujan, serta bantuan untuk korban tsunami, gempa bumi, dan banjir. 

 

 

Gambar 36. Pemberantasan sarang nyamuk dengan melibatkan warga 

untuk mencegah demam berdarah 

 

2. PT HM Sampoerna Tbk. – Penanggulangan Bencana 

PT HM Sampoerna Tbk. mengerahkan tim Sampoerna Rescue dalam 

menangani berbagai bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tim 

Sampoerna Rescue terdiri dari relawan karyawan dan relawan medis dengan 

misi memberikan bantuan cepat dan praktis kepada korban bencana alam 

kapanpun dan dimanapun bencana terjadi di Indonesia. Tim Sampoerna 

Rescue memiliki fasilitas berupa perahu, ambulans, truk pemadam 



kebakaran, pembangkit listrik, unit medis berjalan, dapur umum, dan 

penyuling air bersih. 

Ketika bencana gempa besar menimpa Padang pada 30 September 2009, 

tim Sampoerna Rescue bekerja dengan tim penanggulangan bencana yang 

lain dalam memberikan bantuan medis, makanan, dan mendirikan tempat 

penampungan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. 

Pada bulan April 2010, tim Sampoerna Rescue dikerahkan untuk membantu 

korban banjir besar di desa Sukaluyu dan desa Puserjaya di Kabupaten 

Karawang. Tim Sampoerna Rescue memberikan bantuan logistik dan 

sumbangan dari karyawan Sampoerna kepada 1.700 kepala keluarga. 

Setiap tahun, tim Sampoerna Rescue tetap aktif melakukan berbagai 

kegiatan sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan pembersihan 

sungai, pencegahan kebakaran, dan kegiatan penyelamatan. 

3. Indosat – Berbagi Bersama Indosat 

Program ini merupakan program CSR dalam mengajak para pelanggan 

Indosat untuk turut memberikan donasi bagi masyarakat yang membutuhkan, 

baik melalui SMS, percakapan telepon, maupun layanan Indosat lainnya. 

Donasi ini diwujudkan dalam: 

a. Bantuan korban bencana 

Indosat memberikan bantuan berupa makanan dan obat-obatan kepada 

wilayah-wilayah pengungsian. Selain itu, Indosat menurunkan Tim SAR 

untuk memberikan bantuan evakuasi kepada masyarakat. 

b. SMS Cinta Dhuafa 

Program SMS Cinta Dhuafa diselenggarakan pada bulan Ramadhan. 

Pelanggan mengetik CDF dan mengirimkan ke 5000, sebagai bentuk 

partisipasi untuk menyisihkan sebagian rejekinya bagi orang yang 

membutuhkan. Hasil SMS disalurkan melalui yayasan dan lembaga yang 

bergerak di bidang sosial. 

c. SMS Donasi Korban Bencana 

Dalam program donasi korban bencana, pelanggan Indosat memberikan 

donasi melalui SMS. Dana yang terkumpul kemudian diberikan kepada 

para korban bencana yang membutuhkan bantuan pasca bencana. 

Selain program di atas, Indosat juga telah memberikan bantuan kepada 

masyarakat yang berada di sekitar BTS, berupa bantuan sosial, bantuan 

peringatan hari besar nasional, bantuan kesehatan, penyelenggaraan taman 

kota, perbaikan MCK, pemberantasan buta huruf, pengadaan rumah baca, 

dan sebagainya. 



4. Indosat – Indosat Peduli 

Indosat Peduli adalah program CSR yang khusus difungsikan untuk 

memberikan bantuan tanggap darurat bagi korban bencana dan kegiatan 

pembinaan komunitas di daerah rawan bencana. 

Indosat memiliki team task force untuk penanganan bencana. Tim ini 

bertugas memulihkan aset perusahaan, meliputi karyawan dan infrastruktur 

perusahaan, serta membantu masyarakat yang berada di sekitar infrastruktur 

perusahaan. 

Indosat menerjunkan Mobil Klinik Sehat Keliling dan Tim SAR Indosat ke 

wilayah terjadinya bencana. Saat terjadi gempa di Sumatera Barat, Indosat 

menurunkan 3 mobil klinik ke lokasi gempa: 2 unit di kota Padang dan 1 unit 

di kota Pariaman. Tindakan ini dilanjutkan dengan mendirikan posko 

kesehatan yang bertempat di Korong Gadang, dekat Polsek Kuranji Padang, 

dan di Jalan Pasir Kota, Pariaman, untuk memberikan bantuan kesehatan 

dan pengobatan bagi para korban yang terluka. 

Pada H+1 Indosat mendirikan Posko Indosat Peduli yang menyediakan 

layanan medis dan layanan telepon gratis bagi para korban untuk melakukan 

panggilan kepada sanak saudara. Anak perusahaan Indosat, yaitu IM2, 

menyiapkan media center dan bantuan backbone untuk fasilitas komunikasi 

tanggap darurat gempa Sumatra Barat yang berupa 1 unit mobil Vsat, 1 set 

terminal Vsat Ku-band, AP, dan perangkat lainnya untuk membantu 

koordinasi di lapangan. 

 

G. Agama 

1. Indosat 

Indosat telah memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat berupa 

pemberian bantuan 3.010 Al-Qur’an dan hadist kepada masyarakat di 8 

regional dan 35 kantor cabang Indosat untuk meningkatkan pendidikan Al-

Qur’an bagi masyarakat sekitar. 

 

H. Ekonomi 

1. PT HM Sampoerna Tbk. – Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

PT HM Sampoerna membentuk Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna 

(PPK Sampoerna) yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. PPK Sampoerna 

menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk mendorong 

pengembangan usaha kecil di masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik 

Sampoerna dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur dan Lombok. 



Pada tahun 2006, PPK Sampoerna beroperasi di atas lahan perusahaan 

seluas 10 hektar di dekat pabrik PT HM Sampoerna Tbk. di Sukorejo, 

Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini, PPK Sampoerna beroperasi di atas fasilitas 

terpadu seluas 27 hektar, yang meliputi ruang pelatihan, bengkel otomotif, 

lahan peternakan, dan lahan pertanian percobaan. PPK Sampoerna 

memberikan pelatihan praktis dan keahlian kerja bagi karyawan yang akan 

memasuki masa pensiun dan kepada masyarakat di sekitar pabrik agar 

dapat digunakan untuk memulai usaha baru atau mengembangkan usaha 

yang telah dimiliki. Sebagai bentuk dukungan tambahan, PPK Sampoerna 

juga melangsungkan program pinjaman usaha bergilir. 

 

III. ANALISIS 

Di Indonesia telah banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang 

menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya, dengan program-program 

dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan penjabaran bagian II, 

dimana PT Djarum (melalui Djarum Foundation), PT HM Sampoerna Tbk., Indosat, 

dan Indomaret (PT Indomarco Prismatama) telah menyelenggarakan beberapa 

program sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. 

Selain keempat perusahaan tersebut, masih banyak perusahaan lain yang 

melaksanakan CSR sebagai bagian dari aktivitas rutin perusahaan, yaitu Alfamart, 

Bank Mandiri, Nestle, Bakrieland Development Tbk., Bank Danamon Tbk., BNI Tbk., 

Hexindo Adiperkasa Tbk., Telekomunikasi Indonesia Tbk., dan Unilever Indonesia 

Tbk. Program yang diselenggarakan pun dilaksanakan dalam bidang-bidang yang 

telah disebutkan sebelumnya. 

Melihat nama-nama perusahaan yang telah melaksanakan CSR sebagai 

bagian dari aktivitas perusahaan, tampak bahwa mayoritas perusahaan yang 

menjalankan CSR di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan berskala bisnis 

besar. Meskipun implementasi CSR merupakan suatu keharusan, sesuai dengan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, namun sulit dijumpai 

perusahaan berskala kecil yang mengikuti peruaturan tersebut. 

Fenomena ini terjadi karena secara ideal, CSR harus dilaksanakan 

sepanjang hayat perusahaan. Artinya, program yang dicanangkan perusahaan dalam 

rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya bukanlah merupakan program yang 

instan, dilaksanakan satu kali, kemudian tidak terselenggara lagi. Kontinyuitas yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan CSR tentu memakan biaya yang tidak sedikit. 

Akibatnya, masih banyak ditemui perusahaan-perusahaan di Indonesia – berskala 

kecil maupun besar – yang tidak mengimplementasikan CSR karena khawatir akan 



mengalami kerugian sebagai imbas dari penyediaan dana khusus untuk 

menyelenggarakan CSR. 

Kotler mengungkapkan beberapa alasan tentang perlunya suatu perusahaan 

melaksanakan CSR, yaitu bahwa CSR dapat membangun brand positioning, 

mendongkrak penjualan, memperluas pangsa pasar, meningkatkan loyalitas 

karyawan, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya tarik perusahaan 

di mata investor
1
. 

Dalam penerapan CSR, perusahaan dapat mengurangi biaya yang 

dikeluarkan untuk pemasaran produk, karena pada dasarnya CSR dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran. Meskipun biaya awal pelaksanaan CSR 

merupakan biaya pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitar, 

namun pada akhirnya program CSR dapat membentuk citra baik perusahaan di mata 

masyarakat luas, yang nantinya akan berpengaruh terhadap kegiatan promosi 

perusahaan dan peningkatan omset penjualan. 

Tanggungjawab sosial perusahan didasari oleh fakta bahwa kegiatan 

perusahaan memberikan dampak pada kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi 

masyarakat, khususnya di sekitar daerah operasional perusahaan. Pemilik 

perusahaan bukan hanya para pemegang saham (shareholders), melainkan juga 

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan (stakeholders), 

yang meliputi: karyawan, keluarga karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat di 

sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan media 

massa. Dengan mengingat dasar tersebut, perusahaan atau pihak manajemen 

perusahan harus menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan CSR, demi 

perkembangan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. 

Perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR harus terus 

melaksanakan bentuk tanggung jawab sosialnya, sehingga mampu memberikan 

contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk melaksanakan CSR, bukan sebagai 

paksaan, melainkan sebagai sebuah kesadaran. 

                                                           
1
  Philip Kotler, 2007, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, New York, 

Thomas Dunne Books, p. 33. 


