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ABSTRAK 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan awal dari munculnya teori 

tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan 

masyarakat setempat. Hal ini juga berlaku bagi kedua perusahaan besar yang 

beroperasi di Kabupaten Bojonegoro yaitu Job Pertamina – Petrochina East Java dan 

Mobile Cepu Limited. Hal ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, dimana 

kedua perusahaan tersebut sama-sama perusahaan asing dan memiliki paham yang 

bertolak belakang satu sama lain. CSR merupakan tanggung jawab moral suatu 

perusahaan terhadap para stakeholdernya, terutama masyarakat disekitar wilayah 

kerja dan operasinya. Pada umumnya yang lazim dilakukan perusahaan terkait CSR 

antara lain kegiatan filantropis, menyelenggarakan program pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 

pilar yakni dunia usaha, pemerintah dan masyarakat setempat serta dilaksanakan 

sendiri oleh masing-masing perusahaan. Pada dasarnya program Corporate Social 

Responsibility yang terkait langsung dengan masyarakat dan dicanangkan oleh 

perusahaan Petrochina maupun MCL sama; antara lain bantuan dana bergulir, 

bantuan perlengkapan, peralatan pertanian, HIPPA, pelatihan perbengkelan, tata rias 

dan kewirausahaan hanya pada implementasi programnya saja yang berbeda. Setelah 

dianalisis menggunakan parameter ketepatan sasaran program, tujuan program, 

tingkat sosialisasi program dan pemantauan dari petugas terkait serta temuan-temuan 

data yang lain maka diperoleh hasil penelitian tentang efektivitas dari program CSR 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi EFEKTIVITAS TANGGUNG JAWAB... IVA KUMALASARI



perusahaan Petrochina dikatakan efektif namun tidak demikian dengan CSR MCL 

yang hasilnya tidak efektif. Walaupun jumlah program CSR perusahaan MCL yang 

dilaporkan ke publik jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan CSR perusahaan 

Petrochina namun dampaknya pada masyarakat khususnya Ring Satu dapat dirasakan 

pada masyarakat Desa Campurejo, Ngampel dan Sambiroto bila dibandingkan 

dengan masyarakat Desa Gayam, Ringin tunggal dan Begadon. Seringkali 

kepentingan perusahaan diseberangkan dengan kepentingan masyarakat. 

Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang 

tinggi, saling ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa 

baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat 

(shared value), yaitu pilihan-pilihan harus memberi manfaat kedua belah pihak. 
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