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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta pada bulan April 

2018, dengan judul Skripsi “Peranan Public Relations dalam Pelaksanaan 

Program Corporate Social Responsibility (CSR)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah keterlibatan PR sesuai perannya telah maksimal dalam 

penerapannya didalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Hotel 

Hyatt Regency Yogyakarta serta untuk menggambarkan secara garis besar 

kegiatan-kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) Hyatt Regency 

Yogyakarta yang telah dilaksanakan selama 3 tahun terakhir.  

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk 

menjelaskan dan mendeskripsikan hasil data penelitian. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi data perusahaan dan 

dokumentasi pribadi. Analisis data dilakukan melalui tahap-tahap reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga menganalisis 

Peranan Public Relations ke dalam 4 strategi mendasar yang perlu diketahui 

praktisi Public Relations dalam menjalankan peranannya menurut Cutlip & 

Center, 4 strategi tersebut ialah: Fact Finding, Planning & Programming, Action 

& Communicating, dan Evaluation. Peneliti juga menganalisis kegiatan CSR 

Hyatt Regency Yogyakarta kedalam jenis-jenis CSR yang dikategorikan oleh 

Kotler dan Lee, yaitu: Cause Promotions, Cause Related Marketing, Corporate 

Societal Marketing, Corporate Philantrophy, Community Volunteering dan 

Socially Responsible Business Practice. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Hotel Hyatt Regency Yogyakarta memiliki purpose 

“we care to people so they can be their best”, dimana purpose tersebut dijadikan 

acuan dasar dalam melaksanakan program Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR di Hyatt Regency Yogyakarta dikelola dalam bentuk gerakan yang 

disebut Hyatt Thrive. Terdapat 4 pilar dalam Hyatt Thrive yang dijadikan 

pedoman dalam melaksanakan CSR, 4 pilar tersebut meliputi pendidikan, 

kesehatan, lingkungan hidup dan ekonomi. Kegiatan CSR Hyatt Regency 

Yogyakarta lebih banyak bergerak pada jenis Corporate Philantrophy, 

Community Volunteering, Cause Promotions dan Socially Responsible Business 

Practice. Program CSR Hotel Hyatt Regency Yogyakarta melibatkan peranan PR 

dalam pelaksanaannya tetapi hanya lingkup peranan teknis saja, yaitu seputar 

komunikasi dengan mengundang dan bekerjasama dengan media, press release, 

publikasi melalui media sosial, mengundang pejabat pemerintahan terkait dan 

dokumentasi. Sedangkan segala keputusan program CSR berada dibawah kendali 

Human Resources Departement Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.  

 

Kata Kunci: Public Relations, Corporate Social Responsibility, Industri 

Perhotelan.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at Hyatt Regency Yogyakarta Hotel in April 2018, 

with the title "Public Relations Role in Implementation of Corporate Social 

Responsibility (CSR) Program". The purpose of this study is to determine whether 

the involvement of public relations in accordance with its role has been 

maximized in its application in the CSR activities of Hotel Hyatt Regency 

Yogyakarta and to describe in general the activities of Hyatt Regency Yogyakarta 

CSR program that has been implemented for the last 3 years. 

This research uses descriptive qualitative research method to explain and 

describe the result of research data. Data collection is done by observation, 

interview, documentation of corporate data and personal documentation. Data 

analysis is done through data reduction stages, data presentation and 

conclusions. In addition, researchers also analyze the role of PR into 4 

fundamental strategies that need to know public relations practitioners in running 

its role according to Cutlip & Center, those 4 strategies are: Fact Finding, 

Planning & Programming, Action & Communicating, and Evaluation. 

Researchers also analyzed the activities of Hyatt Regency Yogyakarta CSR into 

the types of Corporate social Responsibility categorized by Kotler and Lee, 

namely: Cause Promotions, Cause Related Marketing, Corporate Societal 

Marketing, Corporate Philanthropy, Community Volunteering and Socially 

Responsible Business Practice. 

Based on the research result, Hyatt Regency Yogyakarta Hotel has the purpose of 

"we care to people so they can be their best", where the purpose is used as the 

basic reference in implementing CSR program. The CSR program of Hyatt 

Regency Yogyakarta is managed in the form of a movement called Hyatt Thrive. 

There are four pillars in Hyatt Thrive that are used as guidance in implementing 

CSR, the four pillars are: education, health, environment, and sustainable 

economy. CSR activities of Hyatt Regency Yogyakarta are more active in 

Corporate Philanthropy, Community Volunteering, Cause Promotions and 

Socially Responsible Business Practice. The Hyatt Regency Yogyakarta Hotel 

CSR program involves the role of PR in its implementation but only the scope of 

the technical role, which involves communication by inviting and collaborating 

with the media, press releases, publications through social media, inviting 

relevant government officials and documentation. While all the decisions of CSR 

programs are under the control of Human Resources Department of Hyatt 

Regency Yogyakarta Hotel. 

 

Keywords: Public Relations, Corporate Social Responsibility, Hospitality 

Industry. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya 

dan juga memiliki tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. 

Beraneka ragam budaya dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia 

menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun 

mancanegara.  

Salah satu sektor pariwisata yang berkembang pesat di Indonesia 

saat ini adalah pada bidang perhotelan, terutama di kota Yogyakarta. Jika 

kita melihat bahwa di Yogyakarta semakin banyak dibangun hotel-hotel 

baru, mulai dari hotel bintang 3 hingga bintang 5. Tentunya dengan 

semakin banyaknya hotel-hotel baru tersebut, maka persaingan dalam 

merebut perhatian wisatawan pun semakin ketat. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di 

mata public adalah dengan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. 

Kini fakta telah menunjukkan bahwa tak sedikit perusahaan atau 

organisasi yang berdiri dan tumbuh ditengah-tengah kalangan masyarakat. 

Sehingga, tumbuhnya perusahaan atau organisasi tersebut akan berdampak 

pada masyarakat sekitar perusahaan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dampak tersebut bisa jadi dampak yang bersifat positif atau 

bahkan negatif. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi memang 
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sangat diperlukan untuk bertanggungjawab atas keberadaan mereka, 

apapun dampak yang mereka timbulkan kepada masyarakat atau 

lingkungan sosial sekitar mereka. 

Belakangan ini Corporate Social Responsibility (CSR) sendiri mulai 

menjadi isu yang sangat penting tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, 

tetapi juga secara teori dan praktik nyatanya. Secara awam, sebenarnya 

konsep CSR itu adalah bentuk tanggungjawab sosial dari sebuah 

perusahaan atau organisasi kepada masyarakat mereka. Bentuk 

tanggungjawab tersebut dapat berupa sebuah program yang memang 

direncanakan sedemikian rupa dan juga dilaksanakan oleh perusahaan itu. 

Bentuk program yang dimaksud tersebut pun juga bermacam-macam, 

disesuaikan dengan tujuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat yang 

menjadi sasaran atau target mereka. Tanggungjawab perusahaan yang 

dimaksudkan adalah bagaimana perusahaan memberikan kembali apa 

yang mereka miliki atau apa yang telah mereka dapatkan untuk 

masyarakat, yang nantinya akan berdampak pada perusahaan itu sendiri 

pula.  

Kini perusahaan maupun organisasi, baik profit maupun non profit, 

berbondong-bondong membuat program CSR mereka. Hal ini terjadi 

karena perusahaan atau organisasi mulai menghadapi fakta dan kenyataan 

bahwa publik semakin pintar dalam menilai kredibilitas perusahaan atau 

organisasi. Kualitas produk kini bukanlah jaminan utama bagi 

keberlangsungan perusahaan. Kualitas atau ketenaran produk mulai 
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bergeser karena adanya citra perusahaan atau organisasi di mata 

publiknya. 

Citra dan kinerja positif dari perusahaan inilah yang harus dibangun 

oleh sebuah perusahaan dan yang akan menjadi tantangan bagi perusahaan 

di kemudian hari. Citra positif dapat dibangun salah satunya dengan cara 

melihat bagaimana keterlibatan perusahaan dalam memberikan 

kontribusinya kepada masyarakat dan bagaimana perusahaan mengelola 

dan menjalankan proses pemberian kontribusi tersebut. Hal inilah yang 

kemudian mendasari lahirnya sebuah konsep CSR. Bukan yang utama, 

tetapi dapat menjadi salah satu faktornya. 

Di Indonesia sendiri, sekarang perihal CSR ini telah disahkan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada UU No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (PT). Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa 

perusahaan harus terlibat dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

(TJSL). Hal ini tentu saja ditujukan demi meningkatkan kualitas 

lingkungan dan kehidupan sosial perusahaan dengan masyarakatnya dan 

untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi negara. Dalam Nurdizal 

(2011: 37), juga dijelaskan bahwa ISO 26000 memuat CSR ini sebagai 

bentuk perusahaan yang peduli pada masyarakatnya. Yang mana saaat ini 

sedang menjadi aspek paling penting bagi perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Selain memfokuskan pada aspek lingkungan (ISO 

14000) dan aspek kualitas (ISO 9000). 
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Berdasarkan hal mengenai aktivitas CSR yang harus dilaksanakan 

dengan berlandasan kerelaan bukan paksaan, menurut data riset majalah 

SWA (majalah bisnis terkemuka) dalam Isa (2011: 125) kini terdapat 

sekiranya 3 (tiga) alasan mengapa perusahaan melakukan CSR. Pertama, 

alasan sosial yang menjelaskan bahwa perusahaan ikut bertanggung jawab 

atas kesejahteraan masyarakat. Kedua, adalah alasan hukum yang mana 

telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang yang telah dibuat 

pemerintah. Dan ketiga, adalah alasan ekonomi yang bermaksud bahwa 

perusahaan membutuhkan citra dan reputasi yang positif sehingga 

mendapat simpati dari masyarakat dan pada akhirnya akan mendapatkan 

keuntungan. Riset yang dilakukan terhadap 45 perusahaan tersebut 

menunjukkan hasil bahwa 37,38% CSR bermanfaat untuk alasan ketiga, 

16,82% untuk alasan pertama, dan sebesar 10,28% untuk alasan kedua. 

Salah satu gagasan yang tercipta karena adanya kegiatan program 

CSR ini adalah bahwa CSR merupakan salah satu kegiatan yang 

melibatkan langsung publik perusahaan. Publik tersebut termasuk publik 

eksternal maupun internal. Karena kegiatan tersebut melibatkan publik, 

maka dalam kegiatan CSR memerlukan sebuah kegiatan komunikasi yang 

dilakukan perusahaan atau komunikasi perusahaan (Corporate 

communication). 

Komunikasi perusahaan merupakan kegiatan komunikasi yang 

biasanya dilakukan atau dikelola oleh Public Relations perusahaan 

tersebut. Alasan penerapan tersebut adalah karena kegiatan komunikasi 
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perusahaan merupakan salah satu dasar kompetensi yang harus dimiliki 

seorang praktisi PR. Kompetensi untuk dapat melakukan komunikasi 

kepada para pemangku kepentingan perusahaan tersebut adalah salah satu 

kemampuan PR yang mana dapat merepresentasikan perusahaannya. Hasil 

dari kegiatan komunikasi tersebut lah yang kemudian dapat mempengaruhi 

reputasi perusahaan berkaitan dengan seberapa besar kepercayaan 

stakeholders tersebut kepada perusahaan. Namun disamping itu, reputasi 

perusahaan juga dapat tercipta dari kinerja dan bentuk komunikasi yang 

dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, dalam melakukan komunikasi 

dalam penerapan program CSR, peranan PR memang sangat diperlukan. 

Beberapa studi telah dilakukan untuk melihat fakta keterkaitan 

antara posisi praktisi PR dan keterlibatannya dalam kegiatan CSR 

perusahaan. Pada tahun 2000, Fitzpatrick melakukan penelitian terhadap 

150 CEO di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Dallas. Dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa hanya 25% CEO yang memungkinkan 

mengikutsertakan praktisi PR dalam program CSR mereka. Ditambah 

menurut Lindenmann dan Lapetina hal itu dikarenakan menurut mereka 

praktisi PR kurang memiliki wawasan mengenai isu sosial maupun politik. 

Sedangkan menurut Moss, Warnaby & Newman, secara umum peranan 

PR sebaiknya juga ikut andil dalam kepentingan perusahaan karena pada 

dasarnya PR memiliki kemampuan stratejik yang dapat diterapkan di 

perusahaan. (Irmulan,dkk. 2011: 125). 
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Padahal dalam kaitannya dengan program CSR ini, PR dapat 

berperan dalam mengawasi dan ikut menentukan ketika perusahaan 

mengambil keputusan. Terutama dalam program CSR ini, agar CSR dalam 

sebuah perusahaan tersebut tidak hanya sebuah program melainkan 

memang sebuah bentuk nyata tanggungjawab dari perusahaan untuk 

masyarakat. 

Oleh karena berdasarkan beberapa fakta tersebut yang memaparkan 

bahwa CSR perlu dilakukan didalam sebuah perusahaan. Terutama di 

dalam kegiatan CSR memuat kegiatan komunikasi korporat yang mana 

membutuhkan kompetensi seorang praktisi PR untuk dapat melakukannya. 

Maka sangat penting untuk mengetahui, seiring dengan perkembangan 

CSR di perindustrian sekarang ini, apakah keterlibatan PR sesuai perannya 

juga telah maksimal dalam penerapannya. 

Hyatt Regency Yogyakarta merupakan salah satu hotel bintang lima 

bertaraf internasional, terletak di Jl. Palagan Tentara Pelajar Yogyakarta, 

yang sangat aktif menjalankan kegiatan program CSR mereka. Puncak 

keberhasilan mereka dalam menjalan kegiatan CSR mereka adalah ketika 

pada tahun lalu dan tahun ini, Hotel Hyatt Regency Yogyakarta dapat 

meraih prestasi menjuarai penghargaan sebagai Green Hotel se-ASEAN. 

http://jogja.tribunnews.com/2018/02/02/hyatt-regency-yogyakarta-terima-

asean-green-hotel-standart-award-2018, (diakses 26 Maret 2018), serta 

mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman 

dengan diterimanya Penghargaan Pengelolaan Corporate Social 
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Responsibility (CSR) terbaik dari Bupati Sleman,.  

http://www.jatengpos.com/2017/08/hotel-di-jogja-hyatt-regency-

yogyakarta-menerima-penghargaan-pengelolaan-csr-di-sleman-840969, 

(Diakses 26 Maret 2016). 

Berdasarkan riset yang dilakukan Fitzpatrick di Dallas pada tahun 

2000 yang telah diuraikan diatas, memperkuat fakta bahwa posisi PR 

masih belum benar-benar seperti sebagaimana dengan teori yang ada. Hal 

tersebut semakin menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian ini 

untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peranan PR dari hotel 

Hyatt Regency Yogyakarta dalam menjalankan CSR-nya. Sedangkan 

batasan penelitian ini adalah peneliti akan memfokuskan pada peran PR 

sesuai dengan keempat strateginya menurut PR profesional. Sedangkan 

untuk program CSR akan memfokuskan pada jenis-jenis CSR.  

Oleh karena itu, sesuai dengan tema dan judul penelitian maka yang 

menjadi objek penelitian tentang Peranan Public Relations dalam 

pelaksanaan program CSR ini adalah Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. 

B. Fokus Masalah 

Untuk mempermudah penelitian yang dilakukan dan fokus pada 

tujuan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian sebagai batasan 

masalah agar pembahasannya tidak meluas dan lebih terfokus. Untuk itu 

peneliti menetapkan bahwa penelitian ini membahas mengenai peranan 

yang dilakukan oleh public relations dalam pelaksanaan program 

corporate social responsibility (CSR) Hotel Hyatt Regency Yogyakarta 
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serta untuk pendiskripsian kegiatan CSR Hyatt Regency Yogyakarta, 

penulis hanya fokus pada kegiatan CSR yang telah dilaksanakan selama 3 

tahun terakhir. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah penelitian, maka yang 

hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah keterlibatan PR sesuai perannya telah 

maksimal dalam penerapannya didalam kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui dan menggambarkan secara garis besar kegiatan-

kegiatan program Corporate Social Responsibility (CSR) Hyatt 

Regency Yogyakarta apa saja yang telah dilaksanakan selama 3 tahun 

terakhir. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian yang akan dilaksanakan, diharapkan dapat 

memberikan beberapa manfaat antara lain:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk 

penelitian-penelitian berikutnya yang lebih relevan dengan 

penelitian ini.  

b. Untuk mendukung adanya penelitian-penelitian selanjutnya yang 

ingin mengembangkan atau melakukan penelitian di bidang yang 

sama. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, kita dapat memahami bagaimana 

urgensi dan peran sebuah perusahaan yang melakukan tanggungjawab 

sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty. 

3. Manfaat Sosial 

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini akan berguna bagi 

masyarakat luas yang mempunyai bidang ketertarikan yang sama. 

Selain itu, penelitian ini juga ditujukan bagi kelompok yang 

berkepentingan untuk menjadi referensi dan dapat menjadi bagian dari 

kehidupan sosial masyarakat.  
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