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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentan strategi community 
relations program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT Holcim 
Indonesia area Tuban dan respon masyarakat terhadap program tersebut. Peneliti 
tertarik mengenai strategi CSR karena seiring dengan perkembangan dunia bisnis  
yang sangat kompetitif, perusahaan dituntut untuk mampu memelihara hubungan 
dengan masyarakat lokal yang sangat menentukan keberlanjutan eksistensi 
perusahaan. Konsep CSR merupakan salah satu bentuk pemeliharaan hubungan 
dengan publik perusahaan yang saat ini telah menjadi kewajiban bagi perusahaan 
dan telah diatur oleh UU No.40 Tahun 2007. PT.Holcim Indonesia sendiri 
merupakan perusahaan semen global yang baru saja membuka pabrik dan akan 
menambang di area Tuban. Sehingga bahasan ini menjadi penting untuk diteliti 
dan menganalisis bagaimana strategi CSR PT.Holcim Indonesia disusun dan 
direspon oleh masyarakat lokal. 

Untuk mengetahui bagaimana strategi CSR PT.Holcim Indonesia area 
Tuban disusun dan direspon oleh masyarakat lokal, peneliti melakukan penelitian 
survey deskriptif dengan data kualitatif karena memungkinkan untuk 
menggambarkan strategi dan respon masyarakat secara rinci. Untuk 
menggambarkan strategi ini peneliti menggunakan metode indepth interview. 
Peneliti menggambarkan secara detail mengenai strategi Corporate Social 
Responsibility yang dilakukan oleh PT. Holcim Indonesia untuk membina 
hubungan baik dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Mulai dari penyusunan 
strategi hingga implementasi program CSR tersebut peneliti berdasarkan 
wawancara, data-data yang ditemukan di lapangan dan didukung teori dan konsep 
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini serta tercapainya goal yang 
diinginkan dari program CSR tersebut. 

Setelah dilakukan penelitian, peneliti menemukan bahwa strategi 
Corporate Social Responsibility PT.Holcim Indonesia menggunakan strategi  
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang berakar dari triple 
bottom line, dimana selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus 
memperhatikan lingkungan (planet) dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan 
masyarakat (people). PT.Holcim Indonesia area Tuban termasuk kelompok yang 
telah melaksanakan strategi CSR yaitu ethical theories, di mana Holcim 
menempatkan CSR sebagai bagian dari kewajiban etis perusahaan. 
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