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Tanggung Jawab sosial perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab
perusahaan kepada stakeholder maupun shareholdernya dalam menjalankan
aktifitas bisnisnya. Tanggung jawab sosial perusahaan biasanya digunakan untuk
meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif kegiatan
bisnis suatu perusahaan yang nantinya akan berdampak pada citra perusahaan di
mata masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan pada Rumah sakit PTPN X jember klinik yang
merupakan basis untuk mempertahankan citra perusahaan. Penelitian ini
menggunakan paradigma kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode observasi dan metode wawancara mendalam dan tidak terstruktur dengan
menggunakan analisis data reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Sebagai perusahaan yang besar sudah seharusnya Rumah Sakit PTPN X
Jember Klinik peduli pada hak- hak karyawan, masyarakat, investor maupun
konsumennya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriptifkan bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan basis dari mempertahankan
citra perusahaan pada Rumah Sakit PTPN X Jember Klinik
Tanggung jawab sosial pada Rumah sakit PTPN X Jember Klinik meliputi
workplace and human right yang merupakan penghormatan terhadap hak- hak
karyawan yang memperhatikan K3 Karyawan salah satunya dengan membangun
fasilitas untuk karyawan di tempat kerja antara lain:kantin, koperasi karyawan,
SPTP, tempat peribadatan, perupahan karyawan serta penyediaan dana pensiun.
Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan diwujudkan melalui program asuransi
kesehatan, pemeriksaan kanker secara rutin,penginformasian gizi dan penyakit
mewabah. Program youth development yaitu dengan pemberian kesempatan

vii

magang dan uang kos untuk anak karyawan. Waste recycling merupakan program
rumah sakit untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan dengan membangun unit
pengolahan limbah. Program sosial religi yang meliputi program sunatan
massal,pengobatan gratis, pengiriman tenaga medis ke daerah bencana serta bina
lingkungan yang ditujukan pada masyrakat sekitar rumah sakit perkebunan. Yang
terakhir ada program customer service system dengan dibuatnya official website
dan sertifikasi iso 9000:2008 Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan rumah
sakit merupakan inisiatif dari Rumah sakit PTPN X Jember Klinik. Bentuk
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada rumah sakit ada yang bersifat
jangka panjang maupun jangka pendek. Dampak positif dari kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan pada rumah sakit perkebunan bisa dilihat dari citra positif
rumah sakit yang terbentuk di masyarakat yang akhirnya membentuk loyalitas
konsumen. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kunjungan pasien pada
rumah sakit perkebunan jember klinik.
Program tanggung jawab sosial di Rumah Sakit PTPN X Jember Klinik
telah mencakup sasarannya. Namun ada beberapa hal yang kuran dimaknai dari
program tanggung jawab sosial tersebut yaitu kurangnya program yan bersifat
berkelanjutan untuk pembangunan masyarakat masih sangat sedikit sekali
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi dewasa ini membawa dampak yang besar
bagi perkembangan dunia bisnis, globalisasi menuntut perusahaan untuk
berorientasi pasar secara global dan bersaing ketat dengan perusahaan sejenis baik
di dalam negeri maupun luar negeri tentunya. Perusahaan yang ingin berkembang
harus berusaha menciptakan produk, baik berupa barang maupun jasa yang
berkualitas dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan
dibanding pesaingnya. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang dan bergerak
sangat cepat ini, perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi dan menciptakan
nilai lebih bagi para pelanggannya. Terlebih orientasi perusahaan haruslah
mengacu pada persepsi konsumen, bukan persepsi perusahan itu sendiri.
Perusahaan sebagai pelaku bisnis adalah organisasi yang bersifat mencari
keuntungan (profit oriented) tentunya dalam pengelolaan sumber daya yang
dimiliki perusahaan harus melibatkan berbagai pihak baik pihak eksternal maupun
pihak internal. Semua pihak yang berhubungan dengan dunia bisnis disebut
sebagai stakeholder. Dalam kelangsungan sebuah bisnis stakeholder merupakan
instrument penting untuk mencapai keberhasilan. Untuk itu dalam pelaksanaanya
stakeholder menjadi penting untuk diperhatikan karena dalam semua kegiatann
perusahaan akan berdampak langsung pada stakeholder dan lingkungan sekitar
perusahaan baik pada masyarakatnya maupun pada lingkungan.
Dalam praktek bisnis klasik sebuah perusahaan masih memprioritaskan
untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya.
Namun seiring dengan berkembangnya waktu perusahaan dituntut untuk
bertanggung jawab secara sosial. Ini terjadi selain karena terdapat ketimpangan
ekonomi antar pelaku usaha dan masyarakat sekitarnya kegiatan usaha sering
memberi dampak negatif bagi lingkungan. Hal inilah yang melatarbelakangi
munculnya konsep CSR yang paling primitif yaitu dari sifat kedermawanan para
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pemilik perusahaan untuk memberikan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk
melakukan kegiatan sosial. Seiring pesatnya perkembangan pembangunan dan
teknologi sekarang mengakibatkan semakin maju dan kompleksnya aktivitas
operasional perusahan serta makin luasnya tanggung jawab perusahaan. Ini
mengakibatkan tuntutan terhadap perusahaan juga semakin besar. Perusahaan
yang baik tidak hanya dituntut memburu keuntungan secara ekonomi belaka
(profit). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan
(planet) dan kesejahteraan masyarakat (people), ini dikarenakan dalam
melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara
langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. Jadi tanggung jawab
sosial perusahaan adalah kegiatan- kegiatan bisnis mempunyai dampak bagi
masyarakat dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam keputusan bisnis
(Robert J. hughes dan Kapoor, dalam Poerwanto 2010: 18)
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai berkembang dari masa ke
masa yang pada awalnya hanya diintrepertasikan dengan bentuk sumbangan
(charity) hingga akhirnya bergulir kepada kepedulian lingkungan. Sebagaimana
hasil konferensi tingkat tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro Brasilia
1992, menyepakati paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi
(economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development). Dalam perspektif perusahaan dimana keberlanjutan yang dimaksud
merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis,
berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan masing-masing stakeholder.
Di Indonesia sendiri praktek tanggung jawab sosial juga diatur dalam
Undang-undang yang mengamanatkan perusahaan untuk melakukan tanggung
jawab sosial. Pertama dalam pasal 15 b Undang-undang No. 25 Tahun 2007
tentang penanaman modal menyatakan, bahwa setiap investor berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan dalam pasal ini yang
dimaksud adalah tanggung jawab yang melekat pada perusahaan yang
menanamkan modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, selaras,
seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
Yang kedua dicantumkan dalam Undang- undang No.40 Tahun 2007 tentang

