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ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) muncul sebagai sebuah konsep 
yang menuntut agar perusahaan tidak hanya berfokus pada usaha mencari 
keuntungan, atau memenuhi tuntutan shareholders perusahaan, tetapi juga 
memenuhi kepentingan seluruh stakeholders nya. Di Indonesia, pelaksanaan CSR 
telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang 
Perseroan Terbatas, bahkan untuk perusahaan negara (BUMN), pemerintah 
Indonesia telah mengatur kebijakan CSR dalam Permen BUMN No: 
05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan 
Program Bina Lingkungan. Kenyataannya, hingga saat ini, perusahaan di 
Indonesia baik privat maupun publik masih banyak yang belum maksimal 
menjalankan aktivitas CSR. PT. Telkom Jatim sebagai representatif PT. Telkom 
di Jawa Timur, juga telah melaksanakan CSR bahkan sebelum pemerintah 
mengeluarkan regulasi CSR Salah satu bentuk CSR yang dilaksakan oleh PT. 
Telkom Jatim adalah CSR yang diberikan kepada UKM di Tanggulangin 
Kabupaten Sidoarjo. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian program dengan 
kebutuhan UKM, kemampuan UKM, dan kemampuan organisasi pelaksana dalam 
implementasi CSR PT. Telkom Jatim pada UKM di Tanggulangin Kabupaten 
Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe 
penelitian deskriptif serta pengambilan data melalui wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan cara 
purposive sampling dan dilanjutkan dengan snowball sampling yang meliputi 
informan yang berada di Unit Community Development Center PT. Telkom Jatim 
dan pihak UKM Tanggulangin yang menjadi mitra binaan PT. Telkom Jatim. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan menguji, mengkategorikan, serta 
mengkombinasikan kembali bukti yang didapatkan untuk merujuk pada pijakan 
awal penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga 
data yang disajikan merupakan data yang absah.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah kesesuaian program 
dengan kebutuhan UKM, kemampuan UKM, dan kemampuan organisasi 
pelaksana dalam implementasi CSR PT. Telkom Jatim pada UKM di 
Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo telah sesuai meskipun masih terdapat hal-hal 
yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, sehingga implementasi program CSR PT. 
Telkom Jatim dapat sesuai dengan harapan UKM dan memberikan timbal balik 
yang positif bagi perusahaan. 
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