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ABSTRAK 

 

FAKULTAS PARIWISATA 

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PARIWISATA 

UNIVERSITAS UDAYANA  

LAPORAN AKHIR PROGRAM 

A. Nama : Arianto Marunsenge 

B. Judul : Respon Masyarakat Lokal Terhadap Implementasi Corporate 

Social Responsibility Grand Luley Resort Di Kelurahan 

Tongkeina, Manado. 

C. Halaman : xiv + 111 halaman, 19 tabel, dan 6 gambar. 

D. Ringkasan : 

Penelitian ini membahas tentang respon masyarakat lokal terhadap 

implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Grand Luley Resort di 

Kelurahan Tongkeina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

implementasi dan mengetahui respon masyarakat terhadap pengaruh 

implementasi CSR Grand Luley Resort terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.  

Penelitian ini menggunakan sampel masyarakat di Kelurahan Tongkeina. 

Teknik penentuan informan menggunakan teknik Purposive Sampling dan 

penentuan sampel menggunakan teknik Probability Sampling dengan metode 

Cluster Random Sampling dan pengambilan sampel melalui Accidental 

Sampling. Data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara diolah dengan 

tiga jalur analisis yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan data dari kuesioner dianalisis dengan teknik analisis Skala Likert.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Grand Luley Resort 

mengimplementasikan program CSR berdasarkan konsep 3P yaitu profit, 

people dan planet. Implementasi program CSR Grand Luley Resort masih 

bersifat Corporate Philantropy dan bersifat satu arah. Berdasarkan respon 

masyarakat, implementasi CSR memberikan manfaat serta dampak positif bagi 

peningkatan kesejahteraan dan masyarakat merespon puas terhadap pengaruh 

program implementasi CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

 

E. Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Grand Luley Resort, 

Implementasi, Kesejahteraan Masyarakat, Respon.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

FACULTY OF TOURISM  

DIPLOMA IV TOURISM STUDY PROGRAM 

UDAYANA UNIVERSITY 

FINAL REPORT 

 

A. Name : Arianto Marunsenge 

B. Title : The Response of Local Communities Towards 

Implementation of Corporate Social Responsibility Grand 

Luley Resort in Tongkeina Village, Manado. 

C. Number of Pages : xiv + 111 Pages, 19 Tables, and 6 Photos. 

D. Summary : 

This research discusses the response of local communities towards 

implementation of corporate social responsibility Grand Luley Resort in 

Tongkeina Village. Importance to analyzing the form of implementation of 

CSR programs and communities response to provide an overview the impact 

of Implementation CSR towards the welfare of community. 

This study aims to determine the form of implementation CSR and society 

response towards the implementation CSR Grand Luley Resort towards 

improvement the welfare of community. This study uses a sample of 

Tongkeina Village community. Techniques of determination informants using 

Purposive Sampling technique and collection sample using Probability 

Sampling method with Cluster Random Sampling and taking the sample 

through Accidental Sampling. 

Data obtained from observation and interviews processed with three lines of 

analysis namely, reduction of data, presentation of data, and conclusion. Data 

from the questionnaires were analyzed using Likert Scale analysis technique. 

The results showed that the program implementation of CSR Grand Luley 

Resort is based on the 3P concept it is profit, people and planet. CSR of Grand 

Luley Resort is still a corporate philanthropy fund. Based on the community 

response, implementation of CSR give benefits and positive impact to 

society welfare.  

 

E. Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Grand Luley 

Resort, Implementation, Community Welfare, Response. 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility (CSR) tercetus melalui sebuah kesepakatan dalam World Summit on 

Sustainable Development di Johannesburg Afrika Selatan tahun 2002. Kesepakatan 

tersebut muncul untuk merumuskan visi yang sama dalam dunia usaha secara global 

yaitu untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia bertindak secara etis, 

beroperasi secara legal, serta berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup 

pekerja, masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya dalam rangka terciptanya 

suatu pembangunan yang berkelanjutan. Namun jauh sebelum itu sudah banyak ahli 

yang mencetuskan konsep CSR dalam perusahaan (Mardikanto, 2014). 

International Standardization Organization (ISO) 26000 (dalam 

Mardikanto, 2014) menjelaskan defenisi tentang CSR yaitu tanggung jawab suatu 

perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan dan aktivitas perusahaan terhadap 

masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis, seperti 

konsisten dengan pembangunan berkelanjutan termasuk kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhatikan harapan para pemangku kepentingan, 

tunduk terhadap hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku 

internasional, dan terintegrasi dalam organisasi serta diimplementasikan diseluruh 

aktivitas oranisasi yang terkait dengan organisasi perusahaan. 

Selanjutnya, di Indonesia secara yuridis bentuk tanggung jawab sosial telah 

dinyatakan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 



tentang Perseroan Terbatas, Bab V, Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan setiap 

perusahaan wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. 

Dalam implementasi CSR, biasanya perusahaan akan melibatkan 

masyarakat sekitar, hal tersebut sebagai wujud apresiasi dan kepedulian perusahaan 

terhadap masyarakat sekitarnya. Wujud apresiasi dan kepedulian perusahaan 

bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat melalui 

program CSR yang dijalankan perusahaan. Selain itu, kondisi kesejahteraan 

masyarakat yang lebih baik merupakan nilai yang potensial bagi perusahaan 

sebagai kontribusi sosial investasi jangka panjang bagi perusahaan (Rudito dan 

Famiola, 2013). 

Selanjutnya, Elkington (dalam Mardikanto, 2014) mengemas bentuk 

implementasi CSR ke dalam 3 fokus utama yang dikenal dengan konsep the triple 

bottom line yaitu profit, people, dan planet. Dimana perusahaan yang baik dalam 

operasionalnya tidak hanya terfokus dalam memperoleh keuntungan (profit), tetapi 

juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat (people) dan 

kepedulian terhadap lingkungan (planet).   

Grand Luley Resort merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa akomodasi perhotelan di Kota Manado yang mulai beroperasi sejak 

tahun 2012. Hotel yang berlokasi strategis di dalam wilayah Taman Nasional 

Bunaken tepatnya di Kelurahan Tongkeina Kecamatan Bunaken Kotamadya 

Manado dengan label bintang 4 menyediakan fasilitas akomodasi, convention hall, 

restaurant, spa, diving center, dan lain sebagainya. Semua konsep tersebut 



dikembangkan berdasarkan konsep yang mengacu pada kearifan lokal. Tujuannya 

adalah menyajikan keindahan alam dan budaya serta kearifan lokal masyarakat 

sekitar. Fasilitas diving center yang dimiliki hotel dan keberadaan hotel yang masuk 

dalam zona Taman Nasional Bunaken menjadi keistimewaan tersendiri yang 

dimiliki oleh Grand Luley Resort. 

Sadar akan tugas dan tanggung jawab sosial seperti yang diamanatkan 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana setiap perusahaan wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya, Grand Luley Resort secara kontinyu telah 

menerapkan konsep CSR dalam implementasi manajemen usahanya. Melalui 

slogan ‘Tumbuh Besar Bersama Masyarakat Sekitar’ Grand Luley Resort berupaya 

menunjukkan kepedulian tanggung jawab sosialnya. Tujuannya untuk 

meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat sekitar yang nantinya akan 

membawa pada arah kemajuan. Selain itu sebagai wujud eksistensi perusahaan 

dengan mengedepankan kejujuran melalui aktivitas perusahaan yang terbuka dan 

transparan sehingga mendapat dukungan dari masyarakat khususnya masyarakat 

yang berada di sekitar perusahaan. 

Implementasi CSR di Grand Luley Resort dilakukan atas inisiatif yang 

datang dari pihak pemegang saham yang selanjutnya di implementasikan kedalam 

manajemen hotel baik di dalam wilayah kerja hotel (internal) dan lingkungan 

sekitar hotel beroperasi (eksternal) dalam hal ini ke masyarakat Kelurahan 

Tongkeina. Implementasi CSR di dalam manajemen hotel telah berjalan sejak hotel 

ini mulai beroperasi, dimana bentuk implementasi CSR internal Grand Luley Resort 

seperti pemberian asuransi kesehatan kepada karyawan dan anggota keluarga, 



pemberian dana duka bagi karyawan hotel dan keluarga, pengelolaan limbah hotel 

sesuai dengan standar yang berlaku. 

Selanjutnya untuk program CSR eksternal Grand Luley Resort 

diimplementasikan di Kelurahan Tongkeina melalui program pemberdayaan 

masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana publik serta perlindungan 

lingkungan sekitar melalui rehabilitasi pesisir dengan penanaman mangrove dan 

rehabilitasi karang. Implementasi program CSR di Kelurahan Tongkeina tersebut 

bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat setempat 

Melalui data statistik Kelurahan Tongkeina tahun 2012 perihal tingkat 

kesejahteraan masyarakat, menunjukan masih terdapat 129 Kepala Keluarga (KK) 

yang masih tergolong keluarga pra sejahtera, 230 KK tergolong keluarga sejahtera 

I, 99 KK tergolong keluarga sejahtera II, 11 KK tergolong keluarga sejahtera III,  

dan 4 KK tergolong keluarga sejahtera III. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang 

masih rendah terlihat dari aspek pendidikan dan taraf kelayakan hunian tempat 

tinggal yang masih rendah, dimana aspek pendidikan, anak usia sekolah yang tidak 

sekolah SD ada 9 orang, SMP 27 Orang, SMA 20 Orang. Pada aspek kelayakan 

hunian tempat tinggal, dimana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai 

sebanyak 40 KK, masyarakat yang tinggal di tempat rawan air bersih 540 Orang, 

masyarakat yang tinggal di tempat padat penduduk dan kumuh 117 orang dan aspek 

pekerjaan sosial dimana masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 14 

orang (data statistik Kelurahan Tongkeina, 2012). 

Selanjutnya, data  statistik Kelurahan Tongkeina tahun 2015 perihal tingkat 

kesejahteraan masyarakat mengalami perubahan lebih baik, di mana berdasarkan 

data yang ada sebanyak 20 KK masih tergolong keluarga prasejahtera, 90 KK 



tergolong keluarga sejahtera 1, 80 KK tergolong keluarga sejahtera 2, 282 KK 

tergolong keluarga sejahtera 3, dan 101 KK tergolong keluarga sejahtera 3+. 

Artinya ada peningkatan kesejahteraan masyarakat selang waktu Grand Luley 

Resort mulai beroperasi sejak akhir tahun 2012 sampai pada tahun 2015. 

Melalui observasi awal di lapangan ada berbagai faktor yang 

memungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah meningkat. 

Salah satu faktor utama yaitu program pemerintah yang benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan karateristik wilayah tersebut.  Faktor lainnya yang berpengaruh 

sebagai pendukung kegiatan pemerintah adalah program CSR Perusahaan yang 

beroperasi di wilayah tersebut (Rudito dan Famiola, 2013).  

Melihat kondisi tersebut sangat dimungkinkan dengan hadirnya Grand 

Luley Resort di wilayah Kelurahan Tongkeina sebagai satu-satunya perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa akomodasi diwilayah tersebut, memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun untuk 

mengetahui hal tersebut diperlukan penelitian atau kajian terlebih dahulu. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diangkat dengan judul 

“Respon Masyarakat Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility 

Grand Luley Resort Di Kelurahan Tongkeina, Manado”. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk implementasi Corporate Social Responsibility Grand 

Luley Resort? 



2. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelaksanaan CSR Grand Luley 

Resort terhadap kesejahteraan masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi CSR yang dilaksanakan oleh Grand 

Luley Resort. 

2. Untuk mengetahui respon masyarakat akan dampak implementasi CSR 

yang dijalankan oleh Grand Luley Resort terhadap kesejahteraan 

masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Manfaat  akademis, melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan wawasan mahasiswa dalam memahami implementasi 

Corporate Social Responsibility dalam Mata Kuliah Kebijakan 

Pembangunan Pariwisata yang diterapkan oleh suatu hotel sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat lokal di wilayah hotel 

tersebut beroperasi, serta dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian 

selanjutnya di Fakultas Pariwisata Universitas Udayana. 

b. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi/masukan bagi pihak Grand Luley Resort, untuk menjadi bahan 

kajian dalam mengevaluasi CSR yang sedang dijalankan. 



1.5 Sistematika Penyajian 

 Sistematika penyajian ini disusun untuk memudahkan dalam penyajian 

laporan. Sistematika penyajian terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab 

yang lainnya merupakan satu kesatuan, sehingga akan memudahkan dalam 

memahami isi laporan. Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penyajian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan dasar-dasar konsep yang digunakan sebagai 

landasan dalam pembahasan yang mencakup tinjauan pustaka yang 

mendukung penelitian terdiri atas telaah penelitian sebelumnya, 

tinjauan konsep yang dipakai pada penelitian ini yaitu tinjauan tentang 

respon, tinjauan tentang implementasi, tinjauan tentang masyarakat, 

tinjauan tentang kesejahteraan masyarakat, tinjauan tentang hotel dan 

tinjauan tentang corporate social responsibility (CSR). 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, defenisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

penentuan sampel serta teknik analisis data. 



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab hasil dan pembahasan diuraikan mengenai hasil dari 

penelitian seperti gambaran umum Kelurahan Tongkeina, Gambaran 

Umum Grand Luley Resort, implementasi CSR Grand Luley Resort, 

dan respon masyarakat Kelurahan Tongkeina terhadap dampak 

program CSR terhadap kesejahteraan masyarakat. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang simpulan dari hasil pembahasan 

mengenai Implementasi Corporate Social Responsibility Grand Luley 

Resort Di Kelurahan Tongkeina Manado serta saran-saran yang dapat 

diterapkan oleh pihak hotel. 

DAFTAR PUSTAKA 

Dalam daftar pustaka terdiri dari susunan karya ilmiah berupa daftar 

buku mengenai metodologi penelitian, buku mengenai konsep dan teori 

berkaitan dengan Corporate Social Responsibility, kesejahteraan 

masyarakat, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung 

penelitian ini. 

LAMPIRAN 

Dalam lampiran terdiri dari lampiran instrument penelitian dan 

lampiran data selama penelitian berlangsung yang terdiri dari hasil 

tabulasi kuisioner, dokumentasi berupa gambar kegiatan CSR yang 

dilaksanakan oleh Grand Luley Resort. 


