
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang, hal itu bukan 

hanya dapat mensejahterakan masyarakat namun juga berpotensi untuk membawa 

peluang bisnis yang baik.  

Peluang bisnis yang baik tersebut juga dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku 

bisnis. Mereka juga menawarkan bisnis yang beragam, walaupun terdapat banyak 

kategori bisnis di Indonesia, banyak perusahaan yang menawarkan produk serupa. 

Keadaan itu menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba dan bersaing 

untuk menarik hati masyarakat. Karena kemiripan dari produk yang ditawarkan, 

perusahaan harus melakukan usaha dan kegiatan lain yang dapat memenangkan 

persaingan contohnya adalah kegiatan CSR. 

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), kini 

telah menjadi prioritas utama para pemimpin perusahaan di setiap Negara, 

termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena CSR telah menjadi perhatian dari 

kalangan pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan 

hingga para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa CSR merupakan hal 

penting dalam aktivitas perusahaan di suatu wilayah tertentu. 

CSR telah tercantum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan 



usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Beberapa tahun belakangan ini, perusahaan-perusahaan secara global telah 

memperlakukan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Hal 

itu tidak terkecuali di Indonesia, CSR juga sudah banyak dijalankan oleh 

perusahaan swasta maupun pemerintah seperti BUMN dan BUMD. 

Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan biasa ditujukan kepada publik 

internal maupn eksternal. CSR memiliki praktek internal dan eksternal. Internal 

CSR merujuk pada praktek-praktek CSR yang berhubungan langsung dengan 

lingkungan, yang meliputi kesejahteraan fisik dan psikologis karyawan. Hal ini 

dinyatakan dalam kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan, 

pelatihan dan partisipasi mereka dalam bisnis, kesetaraan peluang, hubungan kerja 

dan keluarga, sedangkan eksternal CSR mengacu pada perusahaan bertanggung 

jawab sosial bagi masyarakat lokal, mitra bisnis dan pemasok, pelanggan, otoritas 

publik dan LSM yang mewakili masyarakat setempat, dan lingkungan seperti 

perlindungan filantropi, kesukarelaan dan lingkungan. 

Data-data perusahaan yang melakukan CSR, menurut majalah SWA 

sembada (2008,72), contohnya adalah : 

INDOMIE 

Cepat tanggap pada bencana alam. Membangun kemitraan dengan UKM. 

Produknya merupakan makanan lokal yang diterima semua kalangan. Sering 

melakukan berbagai kegiatan sosial. 

 



NESTLE 

Mempunyai komitmen menghasilkan produk terbaik dan bergizi. CSR nya 

jelas dan bagus. Membuat produk premium yang dapat dinikmati semua lapisan. 

Inovatif. 

Program CSR merupakan salah satu bidang kerja dari Public Relations 

karena tujuan utama dari Public Relations adalah menjaga kesinambungan antara 

kepentingan perusahaan dan publiknya (internal maupun eksternal) dengan tujuan 

untuk mempertahankan dan menjaga citra serta reputasi perusahaan. Salah satu 

cara untuk menciptakan hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan CSR. 

Menjaga citra dan reputasi perusahaan berkatian dengan CSR karena 

faktanya, masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa 

mengimplementasikan CSR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan berdasar 

peraturan pemerintah dan merupakan suatu cost (beban). Padahal dalam jangka 

panjang, pengimplementasian CSR yang konsisten terbukti berpengaruh pada 

citra dan reputasi perusahaan, dan sangat jelas bahwa kedua hal tersebut (citra dan 

reputasi) merupakan dua dari beberapa penentu utama profitabilitas perusahaan. 

Tugas Public Relations dalam CSR yaitu mendidik komunitas agar mereka 

mendapatkan hubungan yang timbal balik. Hal tersebut penting karena komunitas 

tersebut berada di lingkungan perusahaan tersebut berada dan untuk memahami 

suatu masyarakat dengan baik sangat sulit. Sebagai wakil dari sebuah perusahaan 

dan organisasi, Public Relations perlu untuk selalu berkomunikasi dengan 

komunitas sekitarnya sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan disekitarnya, sehingga kebijaksanaan (neighborhood policy) dapat 



selalu dibina dan dipelihara dengan cara membuat program CSR. Program 

tersebut  merupakan indikator yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

proses pelaksanaan program Corporate Social Responsibility 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya memiliki harapan agar 

stakeholder mempunyai persepsi yang positif, termasuk PT. JAPFA COMFEED 

INDONESIA Tbk. PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk Adalah salah satu 

perusahaan makanan agri yang terbesar dan terintegrasi di negara ini. Salah satu 

aktivitas bisnis utamanya termasuk pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, 

pengolahan unggas dan budidaya pertanian. 

Keuntungan kompetitif perusahaan terbesar adalah integrasi vertikal dan 

skala ekonomi. Dengan menghubungkan operasi hulu dan hilir, PT JAPFA 

COMFEED INDONESIA Tbk mampu menjamin output kualitas unggul di setiap 

tingkatan dari pakan terhadap nilai tambah produk makanan. 

Integrasi membawa manfaat perlindungan terhadap volatilitas harga, 

tingkat tinggi biosekuritas dan meningkatkan kemauan pelanggan. Skala 

ekonomisnya telah membuat  salah satu produsen makanan dengan biaya terendah 

di Indonesia. 

PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk telah mempelopori porsi yang 

signifikan dari pasar ayam buras dan telah berhasil mencapai posisi pasar yang 

kuat di banyak lini bisnisnya. Memanfaatkan pada dasar yang kuat sebagai 

perusahaan berbasis agribisnis, PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk 



mencari cara untuk membuat terobosan baru ke dalam nilai tambah dalam 

makanan konsumen bermerek dengan misi  untuk menjadikan PT JAPFA 

COMFEED INDONESIA Tbk sebagai perusahaan makanan terkemuka terpadu. 

CSR merupakan salah satu dari aktivitas Public Relations. Program CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Disisi lain masyarakat mempertanyakan 

apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-

keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-

keuntungannya membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat 

tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang 

diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.  

CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan  

antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab 

sosial  perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa 

Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi 

masalah sosial dan lingkungan. Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat 

membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan, maupun 

pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan 

dan agar komunitas aware terhadap perusahaan 

Bila sebuah perusahaan melaksanakan program CSR secara rutin dan lebih 

bermasyarakat, maka publiknya menjadi lebih aware terhadap perusahaan 

tersebut. Begitu juga dengan PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk yang 

telah melaksanakan program CSR secara rutin. 



I.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah Penulis 

jabarkan diatas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana proses pelaksanaan model CSR Public Relations PT. JAPFA 

COMFEED INDONESIA Tbk dalam melaksanakan kegiatan CSR JAPFA4Kids ? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

program Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT JAPFA 

COMFEED INDONESIA Tbk. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan tiga kegunaan, yaitu : 

- Kegunaan Akademis :  

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu baik mahasiswa 

maupun mahasiswi di dalam pemahaman tentang pelaksanaan program Corporate 

Social Responsibility  di dalam suatu perusahaan. Agar dapat menambah ilmu dan 

wawasan yang lebih jauh dan mendalam mengenai Corporate Social 

Responsibility. 

- Kegunaan Praktis : 



Kegunaan praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan 

mengenai model CSR bagi pihak perusahaan yang bersangkutan, yaitu PT JAPFA 

COMFEED INDONESIA Tbk. 

- Kegunaan Sosial : 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi pengetahuan lebih dalam 

pada masyarakat di sekitar PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk mengenai 

kegiatan-kegiatan Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT 

JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan diulas 

dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang sitematis, maka Penulis membagi 

karya penelitian ini dalam enam bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian mengapa 

Penulis tertarik untuk mengambil tema tentang penerapan CSR di dalam PT. 

JAPFA COMFED Tbk. Bab ini juga akan menjelaskan rumusan masalah dan 

identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II OBJEK PENELITIAN  

Penulis menguraikan dengan singkat mengenai objek penelitian, yaitu PT. 

JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk. 

 



BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan konsep dan teori yang relevan 

dengan penelitian ini. Konsep dan teori tersebut digunakan oleh Penulis untuk 

menganalisis data yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan. 

 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

Penulis menjabarkan mengenai metodologi yang digunakan Penulis dalam 

melakukan penelitian. Penjabaran tersebut meliputi metode penelitian yang akan 

digunakan, teknik pengumpulan data, penjelasan unit analisis dari penelitian, dan 

rencana analisa data yang akan digunakan.  

 

BAB V HASIL dan PEMBAHASAN 

Penulis menjabarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Di 

samping itu, dalam bab ini Penulis juga membandingkan antara hasil temuan 

penelitian dengan teori dan konsep yang didapat dari studi kepustakaan. 

 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi menganai kesimpulan dari apa yang sudah diteliti oleh Penulis, 

juga disertai dengan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Selain 

itu, Penulis juga menyertai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam topik yang 

sama. 

 

 



 




