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CSR DAN CITRA PERUSAHAAN
(Peran CSR PT Petro Kimia Gresik Dalam Pembentukan Citra Perusahaan)

Nikmah Suryandari
Senjaya MZ

Universitas Trunojoyo Madura
akundari1504@yahoo.com

ABSTRAK

Saat ini CSR telah menjadi isu penting tiap perusahaan di tingkat nasional maupun
internasional. Artikel ini berusaha menjelaskan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR)
yang dilakukan oleh PT Petro Kimia Gresik dalam upayanya membentuk citra positif
dimata khalayaknya. Citra adalah hasil akhir yang diharapkan dari setiap aktifitas
kehumasan suatu lembaga. Berdasarkan analisa diketahui bahwa CSR PT Petro Kimia
Gresik berhasil dalam membnetuk citra positif di mata khalayak melalui berbagai
aktifitas CSRnya
Kata kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, PT Petro Kimia Gresik, citra.

ABSTRACT

Today corporate social responsibility (CSR) has become a very important issue for
many companise, both operating nationally and internationally. This article aims to
explain the actifities of corporate social responsibility (CSR) in PT Petro Kimia Gresik.
These activities aims to get positive image as the final goal  of public relations efforts.
Based on the analisis it can be concluded that corporate social responsibility (CSR )in
PT Petro Kimia Gresik  has succes to get positif image in their internal and external
public.
Keywords: CSR, PT Petro Kimia Gresik, image

PENDAHULUAN

Organisasi yang menyadari bahwa komunikasi merupakan bagian yang integral
dari suatu organisasi maka organisasi tersebut akan memfungsikan secara optimal
bagian-bagian yang diberi otoritas menangani masalah-masalah komunikasi, antara lain
bagian yang menjalankan fungsi Public Relations atau lazim disebut bagian kehumasan.
Salah satu aspek kegiatan kehumasan pada lembaga modern adalah tanggung jawab
sosial perusahaan atau CSR (Corporate Social Responsibility)

Kegiatan komunikasi yang dilaksanakan oleh Public Relations berciri
komunikasi timbal-balik (two way communications). Fungsi timbal balik yang dimiliki
Public Relations ini meliputi kegiatan komunikasi ke luar dan ke dalam, ke luar ia harus
mengusahakan tumbuhnya gambaran atau image masyarakat yang positif terhadap
segala tindakan dan kebijakan organisasi dan lembaganya sedangkan kegiatan-kegiatan
ke dalam ia berusaha mengenali, mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan
sikap dan gambaran yang negatif atau kurang menguntungkan dalam masyarakat
sebelum sesuatu tindakan atau kebijakan itu dilakukan.

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan untuk
membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang



terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan
tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Masih ada perusahaan yang mempersepsi CSR sebagai bagian dari biaya atau
tindakan reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa
perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi
dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand building dan peningkatan
corporate image. Namun upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yang dijadikan
sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Masyarakat kini telah semakin
well informed, dan kritis serta mampu melakukan filterisasi terhadap dunia usaha yangg
tengah berkembang. Hal ini menuntut para pengusaha untuk menjalankan usahanya
dengan semakin bertanggung-jawab. Pengusaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh
capital gain atau profit darikegiatan usahanya, melainkan mereka juga diminta utk
memberikan kontribusi baik materiil maupun spirituil kepada masyarakat dan
pemerintah sejalan dengan aturan yang berlaku.

Keberadaan perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan aspek yang positif
dan negatif. Di satu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh
masyarakat, namun di sisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari
aktivitas bisnis perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan publik yang bermunculan, baik
yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perlakuan tidak adil kepada pekerja,
kaum minoritas dan perempuan, penyalahgunaan wewenang, keamanan dan kualitas
produk, serta eksploitasi besar-besaran terhadap energi dan sumber daya alam yang
menyebabkan kerusakan alam (Sulistiyowati dalam Machfudi,2011).

Ketatnya persaingan seringkali melatar belakangi perusahaan untuk
menghalalkan segala cara untuk menekan biaya serendah-rendahnya dan meraih
keuntungan yang tinggi (efisiensi). Dengan alasan efisiensi ini banyak perusahaan
seringkali mengabaikan masalah-masalah sosial seperti kesejahteraan karyawan,
keamanan lingkungan dan kepedulian sosial. Padahal, perusahaan baik skala besar atau
kecil merupakan bagian dari lingkungan bisnis global. Setiap perusahaan memiliki
hubungan yang kompleks dengan masyarakat, kelompok-kelompok dan organisasi-
organisasi tertentu. Secara langsung ataupun tidak, perusahaan terpengaruh dengan isu-
isu, kejadian-kejadian sosial maupun tekanan dari seluruh dunia.

Seiring dengan semakin besar dan luasnya pengaruh perusahaan terhadap
kehidupan masyarakat, perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap
keseluruhan lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Setiap keputusan
dan tindakan yang diambil perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab
perusahaan.

Saat ini tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social
Responsibility/CSR) telah menjadi isu yang sangat penting bagi banyak perusahaan,
baik yang beroperasi secara nasional maupun internasional. Perusahaan yang
melaksanakan CSR dikatakan telah memenuhi triple bottom line: sosial, lingkungan,
dan ekonomi (Dawkins, 2004). Program CSR dianggap memberikan keuntungan kepada
masyarakat, lingkungan dan tetap memenuhi tujuan financial perusahaan.

Pada kenyatannya CSR tidak serta merta dipraktikkan oleh semua perusahaan.
Beberapa perusahaan yang menerapkan CSR justru dianggap sok sosial. Ada juga yang
berhasil memberikan materi riil kepada masyarakat, namun di ruang publik nama
perusahaan gagal menarik simpati orang. Tujuannya mau berderma sembari meneguk
untung citra, tetapi malah ‘buntung’. Hal ini terjadi karena CSR dilakukan secara latah
dan tidak didukung konsep yang baik. Makalah ini hendak membahas tentang kegiatan
CSR PT Petro Kimia Gresik dalam upayanya membangun citra perusahaan di mata
publik.



PEMBAHASAN

Public Relations
Menurut Jeffkins (1996:90) menyatakan “Public Relations adalah sesuatu yang

mencakup keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu di dalam maupun keluar
antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai suatu tujuan
spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

Sedangkan menurut Marston dalam Kasali (1994:6) menyatakan bahwa
“Public Relations is Planned, persuasive communications designed to influence
significant public.”(Public Relations suatu hal yang direncanakan, membujuk,
komunikasi yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak untuk menjadi sasarannya).

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Public Relations
merupakan suatu rangkaian kegiatan komunikasi ke dalam maupun keluar perusahaan
untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian sehingga tercapai tujuan yang
diharapkan. Tujuan Public Relations adalah ”menciptakan dan memelihara saling
pengertian” maksudnya adalah  untuk memastikan bahwa organisasi tersebut senantiasa
dimengerti oleh perusahaan yang turut berkepentingan. Dengan adanya satu penggal
kata “saling”, maka organisasi juga harus memahami setiap kelompok atau individu
yang terlibat dengannya (istilah umum adalah “khalayak” atau publik)

Peranan Public Relations dalam sebuah organisasi/perusahaan berkaitan dengan
tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen
tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari
organisasi/lembaga. Perkembangan profesionalisme Public Relations yang berkaitan
dengan pengembangan Public Relations, baik sebagai praktisi maupun professional
dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Peranan umum Public Relations dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat
dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan yaitu :

 Mengevaluasi sikap atau opini publik,
 Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi/ perusahaan dengan

kepentingan publiknya
 Merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas Public Relations.

Corporate Social Responsibility (CSR)
Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan komitmen perusahaan untuk

membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang
terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan
tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Tahun 1990-an, telah banyak perusahaan yang menyadari arti penting
pertanggung jawaban sosial dan memasukkan tanggung jawab sosial dalam isu strategi
bisnis mereka, bahkan tidak jarang perusahaan yang memasukkan isu tanggung jawab
sosial kedalam visi dan misi perusahaan. Pertanggung jawaban sosial ini lazim disebut
sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu perusahaan besar yang telah
menerapkan corporate social responsibility selama bertahun-tahun adalah PT
Petrokimia Gresik, yang mempunyai nama community development dan di jalankan oleh
departemen PKBL.

“Corporate Social Resposibility adalah komitmen perusahaan untuk
meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan
mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan” (Kotler & Nancy, 2005).

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Corporate Social Resposibility
adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap



satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan
yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak  hal, misalnya :
bantuan dana, bentuan tenaga ahli dari perusahaan, dan bantuan berupa barang.

PT. Petrokimia Gresik merupakan perusahaan berstatus BUMN (Badan Usaha
Milik Negara) dalam lingkup Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang
bergerak dalam bidang produksi pupuk, bahan-bahan kimia (H2SO4, H2PO4, CO2,
cement retarder, aluminium fluoride) dan jasa lainnya seperti konstruksi dan
engineering (pembuatan Boiler). PT. Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk paling
tua kedua di Indonesia setelah PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI) di Palembang dan juga
merupakan pabrik pupuk terlengkap di antara pabrik pupuk lainnya. Jenis pupuk yang
diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik antara lain: Zwavelzuur Ammonium (ZA I, ZA II,
ZA III), Super Phospat (SP-36 I/TSP 1, SP-36 II/TSP2), NPK/PHONSKA dan Urea.

Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 Hektar berlokasi di Kabupaten
Gresik, Propinsi Jawa Timur. Areal Tanah yang ditempati PT.Petrokimia Gresik
terletak, yaitu kecamatan Gresik, kecamatan Kebomas, dan Kecamatan Manyar, yang
meliputi desa yang berhubungan dengan Petrokimia Gresik yaitu diantaranya 8  Desa
dengan radius 1 Km dari Pabrik Petrokimia Gresik, Meliputi Desa Karangturi, Desa
TlogoPojok, Desa Lumpur, Desa Roomo, Desa Randu Agung, Desa Sukodono, Desa
Pongangan.

Kegiatan usahanya dapat memiliki dampak bagi lingkungan sehingga secara
terus menerus PT. Petrokimia Gresik selalu berupaya untuk melestarikan lingkungan
hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup ini merupakan salah satu bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan kepada masyarakat luas. Bukti keseriusan PT. Petrokimia
Gresik dalam melestarikan lingkungan hidup adalah dengan berpedoman kepada Sistem
Manajemen Lingkungan (SML) ISO 14001 dalam setiap operasional perusahaan.

Citra
Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang

hendak dicapai public relations. Pengertian citra abstrak dan tidak dapat diukur secara
matematis. Tapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk seperti :
penerimaan dan tanggapan, baik positif maupun negatif, khususnya dari publik
(khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya.

Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang
hendak dicapai public relations. Pengertian citra abstrak dan tidak dapat diukur secara
matematis. Tapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk seperti :
penerimaan dan tanggapan, baik positif maupun negatif, khususnya dari publik
(khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya. Penilaian atau tanggapan
masyarakat itu dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik
dan menguntungkan terhadap suatu citra lembaga/organisasi atau produk barang dan
jasa yang diwakili oleh pihak public relations. Biasanya, Landasan citra berakar dari
nilai-nilai yang ditanamkan secara individual dan merupakan pandangan atau presepsi.
Presepsi-presepsi individual ini kemudian akan mengalami proses menjadi opini publik
yang luas dan abstrak yang disebut sebagai citra (Ruslan, 1998).

Philip Henslowe (2000) dalam bukunya yang berjudul “Public Relations the
basic of Public Relations A Practical Guide” mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan “citra adalah kesan yang diperoleh menurut level pengetahuan dan pengertian
mengenai fakta (mengenai orang, produk atau situasi). Informasi yang kurang lengkap
dan salah akan memberikan citra yang buruk. Citra perusahaan adalah citra sebuah
organisasi, di mana terdiri dari banyak faktor, seperti : sejarahnya, reputasinya,
stabilitasnya dan kesuksesan finansialnya”.



Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan”
(Kasali, 1994). Jadi, dapat kita simpulkan bahwa “citra adalah presepsi dari realita yang
terjadi”. “Citra yang didefinisikan sebagai persepsi dari realita yang terjadi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh PR officer dalam setiap programnya. Tentu saja, citra
yang ingin dibentuk oleh PR officer adalah citra yang positif. Oleh karena itu, tugas
seorang PR officer adalah untuk memberikan informasi yang lengkap kepada publiknya
karena informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan citra yang kurang baik.
Informasi yang lengkap disini , bukanlah informasi yang “banyak” dan “mendetail”,
melainkan informasi yang dapat menjawab kebutuhan khalayaknya (Kasali, 1994).

Teori Stakeholder
Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan

memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham ( stakeholder ), namun lebih
luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak
terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan
stakeholder , yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap
perusahaan (Untung, 2008 dalamWaryanti, 2009). Mereka adalah pemasok, pelanggan,
pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi
perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak
terhadap perusahaan. (Waryanti, 2009).

CSR PT Petro Kimia Gresik
Departemen Humas PT. Petrokimia Gresik berdiri bersamaan dengan

diresmikannya perusahaan PT. Petrokimia Gresik. Pada awal berdirinya, perusahaan
Petrokimia Gresik mempunyai citra yang buruk dimata masyarakat Gresik. Ini
disebabkan karena adanya pembangunan proyek pabrik yang mendatangkan pekerja
asing dari luar negeri. Kebijakan perusahaan mendatangkan tenaga pekerja dari luar
harus dibayar mahal, karena budaya orang-orang dari luar yang menjadi pekerja di
perusahaan Petrokimia Gresik mempunyai kebiasaan yang berbeda dengan adat atau
budaya masyarakat Gresik. Masyarakat Gresik yang terkenal dengan budaya santrinya,
tidak cocok melihat kebiasaan pekerja-pekerja dari luar yang memiliki kebudayaan
yang berbeda. Hal ini menyebabkan tugas Humas Petrokimia cukup berat karena harus
berusaha untuk membuat citra perusahaan menjadi baik dimata masyarakat Gresik.

Corporate Social Responsibility memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra
perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan
mengikiti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pemerintah dan
masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk beroperasi
diwilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi asset yang sangat berharga bagi
perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami krisis.

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada prinsip-
prinsip etika dan menajemen pengelolaan sumber daya alam yang strategi dan
sustainable akan menumbuhkan citra positif serta mendapatkan kepercayaan dan
dukungan dari masyarakat  (Wibisono dalam Zulkifli, 2011). Philip Kotler dan Nancy
Lee juga mengatakan bahwa Corporate Social Responsibility memiliki kemampuan
untuk meningkatkan citra perusahaan karena jika perusahaan menjalankan tata kelola
bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan kekuasaan bagi perusahaan tersebut
untuk beroperasi di wilayah mereka. Citra positif ini akan menjadi asset yang sangat



berharga bagi perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya saat mengalami
krisis (Kotler & Nancy, 2005).

Melihat pentingnya pelaksanaan Corporate Social Resposibility dalam
membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya
melihat Corporate Social Responsibility bukan sebagai sentra biaya (cost center)
melainkan sebagai sentra laba (profit center) di masa mendatang. Logikanya sederhana,
jika Corporate Social Responsibility diabaikan kemudian terjadi insiden. Maka biaya
yang dikeluarkan untuk biaya recovery bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang
ingin dihemat melalui peniadaan Corporate Social Responsibility itu sendiri. Hal ini
belum termasuk pada resiko non-finansial yang berupa memburuknya citra perusahaan
di mata publiknya (Wibisono dalam Zulkifli, 2011).

Kegiatan CSR PT Petro Kimia Gresik
PT. Petrokimia Gresik telah membuat program CSR dengan memasukkan unsur-

unsur tanggung jawab sosial dalam visi dan misi perusahaan mereka. Misi PT
Petrokimia Gresik adalah untuk menambahkan vitalitas dalam kehidupan. PT
Petrokimia Gresik memenuhi kebutuhan masyarakat akan nutrisi, kebersihan, dan
perawatan pribadi dengan menyediakan produk-produk yang akan membantu
masyarakat untuk merasa, melihat dan menjadi lebih baik dalam kehidupan. PT
Petrokimia Gresik telah mengakar kuat dalam kultur dan pasar di seluruh Indonesia dan
membuat PT Petrokimia Gresik memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan yang
akan menjadi landasan untuk pertumbuhan di masa mendatang. PT Petrokimia Gresik
akan membawa pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melayani seluruh
masyarakat Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penilaian tentang CSR PT Petro Kimia Gresik
ini adalah karakter responden, reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap),
assurance (jaminan), empati, tangible (benda berwujud), kepuasan. Variabel reliability
(keandalan) dilihat dari kemampuan CSR PT. petrokimia Gresik dalam memberikan
tanggung jawab sosial dengan segera, akurat dan memuaskan kepada masyarakat
sekitarnya. Responsiveness (daya tanggap) dilihat dari Respon atau kesigapan staf
humas, isntruktur, maupun staf bagian lain di PT. Petrokimia Gresik dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat sekitar. Adapun variabel jaminan dilihat dari Jaminan
yang diberikan PT. Petrokimia Gresik kepada masyarakat sekitar bahwa masyarakat
sekitar akan mendapatkan tanggung jawab sosial yang berkualitas dengan program CSR
yang ada.

Variabel empati tampak dari Pemberian perhatian PT. Petrokimia Gresik
kepada masyarakat sekitarnya dengan lebih baik yang meliputi kemudahan dalam
pelayanan, komunikasi dengan baik, ramah dan menyenangkan dalam pelayanan
program CSR dari humas PT. Petrokimia Gresik. Variabel benda yang terlihat nampak
dari Bukti langsung / secara fisik dirasakan oleh masyarakat sekitar yang diberikan oleh
PT. Petrokimia Gresik yang terdapat fasilitas fisik (Sarana & Prasarana), staf humas.
Variabel kepuasan terlihat pada Kepuasan masyarakat sekitar dari kualitas pelayanan
tanggung jawab sosial yang diberikan oleh PT. Petrokimia Gresik. Dari variabel diatas,
jawaban responden menyatakan positif, artinya setiap kegiatan CSR yang dilakukan
pihak PT Petro Kimia Gresik mendapat apresiasi tinggi dari warga sekitar lokasi
perusahaan. Hal ini membuktikan keefektifan kegiatan CSR bagi pembentukan citra
positif lembaga di mata masyarakat.



KESIMPULAN

Terdapat dampak program corporate social responsibility PT. Petrokimia Gresik
terhadap pembentukan citra perusahaan. Citra PT Petro Kimia Gresik di mata khalayak
dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap
(responsiveness), jaminan (assurance), empati, benda-benda yang berwujud (tangible),
serta kepuasan masyarakat terhadap program-program CSR yang dilakukan perusahaan
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