
ABSTRAK
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu program yang 

dipandang sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pemangku 
kepentingan dan lingkungan pada segala aspek operasional perusahaan.. Sebagai 
suatu fenomena baru di Indonesia, CSR adalah aktivitas mengejar Tripple Bottom 
line yang terdiri dari konsep 3P (profit, people, dan planet).  Jadi di sini selain 
mengejar profit untuk stakeholder, perusahaan juga harus memperhatikan dan 
terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), dan turut berkontribusi 
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) sehingga tercipta sustainable 
development (pembangunan berkelanjutan. PT Telkom Divre  V (PTTD V) Jawa 
Timur melalui Corporate Development Center (CDC) sejak 2001 lalu menggelar 
gerakan sosial Telkom Peduli akhirnya membuah hasil yang menggembirakan. 
Operator telekomunikasi kelas dunia ini memperoleh penghargaan berupa Best 
Corporate Social Responsibility Reporting in Annual Report 2007 dan Corporate 
Sociual Responsibility (CSR) Award dalam ajang Indonesia Sustainability Reporting 
Award 2008 (ISRA 2008). Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Bagaimanakah implementasi Program CSR di PTD V Jawa Timur dan Faktor-faktor 
apakah yang mempengaruhi implementasi program CSR di PTD V Jawa Timur? 
Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. . Penelitian dilakukan di PTTD
V di jalan. Jl. Ketintang 156 Surabaya, kemudian pada beberapa lokasi implementasi 
CSR dan mitra binaan PTTD V dengan total informan peneliti sebanyak enam belas 
orang  yang dipilih dengan teknik ”purposive sampling”.  Kemudian dilanjutkan 
dengan teknik ”snowball sampling” untuk mendapatkan variasi dan kedalaman 
informasi dengan menemui bapak Sarman selaku kepala program bagian bina 
lingkungan hingga ke informan lainnya. Dalam pengumpulan data, penelitian ini 
menggunakan pendekatan Indepth Interview (wawancara mendalam) dan 
dokumenter  Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui tahap 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisa dilakukan dengan 
bertumpu pada hasil-hasil temuan data yang telah berhasil dikumpulkan, serta 
berbagai informasi yang relevan dari daftar kepustakaan (data sekunder). Analisis ini 
tentunya bertumpu pada permasalahan penelitian yang ingin dijawab secara 
menyeluruh. 
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