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Permasalahan Fokus Item Key Information Keterangan 

Penerapan Corporate 

Social Responsibility 

hotel Ibis Surabaya 

City Center 

 

 

 

1. Program CSR 1. Apa saja program 

CSR yang sudah 

dilakukan oleh Hotel 

Ibis Surabaya City 

Center ? 

 

1. Ibu D 

2. Ibu Dy 

3. Ibu W 

4. Ibu K 

1. Penanaman pohon, membiayai dua anak 

asuh, coocking class, donor darah, dan 

akan menyumbangkan tempat sampah di 

kampung nelayan. 

2. Anak asuh, planet 21 berupa penanaman 

pohon, mendonasikan bebrapa ribu dari 

hasil penjualan kamar untuk kegiatan CSR. 

3. Pemberian beasiswa berupa pemenuhan 

kebutuhan sekolah, memberikan wawasan 

tentang Hotel, dan santunan hari raya. 

4. Pihak Hotel telah melaksanakan 

penanaman 1000 pohon di daerah 

Nongkojajar. 

2. Apa tujuan Hotel 

Ibis Surabaya City 

Center melakukan 

CSR ? 

 

1. Ibu D 

 

 

 

 

2. Ibu Dy 

 

 

 

3. Ibu I 

1. Untuk kepedulian Hotel Ibis kepada 

masyarakat sekitar, karena dibelakang 

Hotel Ibis banyak keluarga yang masih 

kurang mampu, jadi itu bentuk bantuan 

pihak hotel kepada masyarakat. 

2. Tujuan Hotel Ibis melaksanakan CSR 

adalah untuk memenuhi tanggung jawab 

sosialnya kepada masyarakat lingkungan 

sekitar. 

3. Meningkatkan citra perusahaan di mata 

masyarakat selain itu dapat membantu 

meringankan beban di masyarakat. 

3. Apa saja kendala 

yang dihadapi pihak 

Hotel dalam 

melaksanakan CSR ? 

1. Ibu Dy 

 

2. Ibu W 

 

 

1. Selama ini belum ada masalah, Cuma satu 

CSR yang memang agak sedikit terhambat. 

2. Adanya kendala dari pihak Hotel mungkin 

dikarenakan pendapatannya yang 

menurun, sehingga beasiswa yang 

Lampiran 2. Tabulasi Hasil Wawancara 
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3. Ibu I 

harusnya sampai kelas 6 SD ternyata 

hanya diberikan sampai kelas 5 SD saja 

dan tidak ada kepastian beasiswa ini akan 

berlanjut atau diberhentikan. 

3. CSR nya terkendala dan sampai sudah 

lama tidak ada kabar, pihak Hotel pernah 

bilang bahwa CSR nya akan berlanjut 

namun sampai saat ini tidak ada kepastian. 

Sasaran penerapan 

Corporate Social 

Responsibility di 

Hotel Ibis Surabaya 

City Center 

1. Sasaran CSR 1. Siapa saja pihak 

yang menerima CSR 

dari Hotel Ibis 

Surabaya City Center 

? 

1. Ibu Dit 

 

 

 

 

 

2. Ibu Dyl 

 

 

 

 

3. Ibu It 

1. Untuk beasiswa hanya kepada dua 

anak asuh, donor darah dari 

sukarelawan kemudian disumbangkan 

kepada PMI, dan untuk penanaman 

pohon efeknya nanti akan dirasakan 

oleh masyarakat wilayah Nongkojajar. 

2. Untuk beasiswa diberikan kepada dua 

anak asuh, untuk program CSR dari 

planet 21 itu melakukan penanaman 

pohon di wilayah Nongkojajar, dan 

masih banyak lainnya. 

3. Hotel Ibis memang memberikan 

bantuan beasiswa untuk anak saya, 

selain itu ketika anak saya sakit pihak 

Hotel Ibis juga memberikan uang 

untuk membantu saya membeli obat. 
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2. Apa alasan yang 

mendasari pemilihan 

penerimaan CSR ? 

1. Ibu Dy 

 

 

 

 

 

 

2. Ibu D 

1. Mengadakan interview , kemudian 

dilihat hasil belajarnya, attitude ketika 

di sekolah, dan juga pihak Hotel 

meminta rekomendasi dari sekolah. 

Pihak Hotel membantu keluarga yang 

tidak mampu, yang tidak mendapatkan 

bantuan biaya sekolah. 

2. Dilihat dari prestasinya, kemudian 

tergolong keluarga tidak mampu 

misalkan dilihat dari kelayakan 

rumahnya, dan anak tersebut tidak 

mendapatkan bantuan dari manapun. 

Dampak adanya 

Corporate Social 

Responsibility di 

Hotel Ibis Surabaya 

City Center terhadap 

kehidupan sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

 

1. Dampak Sosial 

2. Dampak Ekonomi 

3. Dampak 

Lingkungan 

1. Apa saja dampak 

yang diakibatkan 

dari adanya CSR 

pada aspek sosial ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ibu Dyl 

 

 

 

2. Ibu Dit 

 

 

 

 

 

 

3. Ibu It 

1. Untuk dampak sosialnya dapat 

membantu masyarakat sekitar 

khususnya kepada dua anak asuhnya 

Ibis, dan CSR itu salah satu tujuan 

branding Hotel Ibis ini sendiri. 

2. Untuk beasiswa dampaknya hanya 

dirasakan oleh dua anak asuh kita saja. 

dampaknya peralatan sekolah yang 

anak asuh kita butuhkan seperti 

peralatan sekolah, buku, tas, dan sepatu 

kita penuhi.  

3. Kebutuhan sekolah anak saya dipenuhi 

oleh Hotel Ibis, misalnya beli sepatu, 

tas, seragam sekolah, buku les. 

Nantinya disaat membelanjakan 

peralatan sekolah minta kwitansi yang 
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kemudian ditukarkan kepada pihak 

Hotel Ibis. 

2. Apa saja dampak 

yang diakibatkan 

dari adanya CSR 

pada aspek ekonomi 

? 

 

1. Ibu Dy 

 

 

 

2. Ibu D 

 

 

 

 

 

3. Ibu W 

1. Dampak untuk anak asuh membantu 

biaya sekolahnya, namun untuk 

masyarakat secara luas pihak Hotel 

belm memberikan dampak apapun. 

2. Pihak hotel tidak memberdayakan 

masyarakat, karena dianggap 

masyarakat bisa mengusahakan sendiri 

biaya hidupnya. Untuk dampak 

signifikan pada aspek ekonomi belum 

ada. 

3. Kalau untuk bantuan beasiswa dirasa 

sudah cukup membantu, namun belum 

bisa dikatakan dapat meningkatkan 

perekonomian dikarenakan bantuannya 

hanya berlaku selama satu tahun. 

3. Apa saja dampak 

yang diakibatkan dari 

adanya CSR pada aspek 

lingkungan ? 

1. Ibu Dy 

 

 

 

2. Ibu D 

 

 

 

3. Ibu W 

1. Jika kedua anak asuh Hotel Ibis sudah 

terbantu, nantinya lingkungan sekitar 

bisa melihat kalau Hotel Ibis peduli 

terhadap masyarakat sekitar.  

2. Masyarakat jadi mengetahui apabila 

Hotel Ibis dapat membantu 

meringankan beban sebagian 

masyarakat. 

3. Hotel Ibis memberikan pelayanan yang 

bagus sehingga masyarakat sekitar 
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hotel juga tau kalau Hotel Ibis peduli. 

Tetapi banyak masyarakat yang merasa 

iri dikarenakan tidak mendapatkan 

beasiswa. 

4. Apa keuntungan 

penerapan CSR bagi 

pihak hotel ? 

1. Ibu D 

 

2. Ibu Dy 

 

 

 

 

3. Ibu  I 

1. Keuntungannya untuk meningkatkan 

brand image. 

2. Keuntungannya bisa saling membantu 

pihak-pihak yang membutuhkan, selain 

itu untuk meningkatkan citra 

perusahaan. Jadi pihak hotel tidak 

hanya memikirkan profit. 

3. Pihak hotel Ibis selalu peka, apa yang 

anak saya butuhkan dipenuhi. Jadi 

masyarakat menilai Ibis itu positif. 

 


