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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran HRD PT Adiguna Reksasegara 

terhadap aktivitas sosial yang ada dalam komunitas sekitar apartemen Bonavista sehingga 

kegiatan apartemen Bonavista dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif diskriptif.  Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap 

peran HRD Adiguna Reksasegara dalam mendukung aktivitas sosial komunitas di sekitar 

apartemen dan aktivitas sosial komunitas itu sendiri. Wawancara dilakukan kepada manajer, 

karyawan dan satpam PT Adiguna Reksasegara, ketua RT dan warga masyarakat yang 

tinggal di sekitar apartemen. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: pertama, peran perusahaan dalam aktivitas 

sosial komunitas di sekitar aparetmen adalah dengan mengembangkan hubungan dengan 

masyarakat. Peran perusahaan yang dilakukan yaitu mengadakan pendekatan sosial kepada 

masyarakat Lebak Bulus baik langsung maupun melalui institusi pemerintah yang 

membawahi wilayah Lebak Bulus. Beberapa kegiatan yang rutin dijalankan di antaranya 

adalah dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan lingkungan. Dalam hal ini, pihak 

perusahaan aktif menjalin hubungan dan menunjukkan kepeduliannya kepada kegiatan yang 

ada di masyarakat, di antaranya yaitu: 1) kegiatan dalam rangka peringatan HUT 

Kemerdekaan Indonesia, 2) kegiatan dalam rangka peringatan hari agama, terutama Idul Fitri 

dan Idul Qurban, 3) kegiatan olah raga di masyarakat, 4) kegiatan pemeliharaan lingkungan, 

termasuk pemeliharaan lingkungan fisik. Kedua, peran sosial perusahaan dilakukan dengan 

berpartisipasi dalam kegiatan di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat kepada 

masyarakat. Keberadaan ruang terbuka hijau di sekitar apartemen berupa taman dan ruang 

publik yang dapat digunakan sebagai tempat berjualan telah mendatangkan manfaat bagi 

warga sekitar. Usaha-usaha informal juga ikut tumbuh bersamaan dengan kegiatan di sekitar 

apartemen. Ketiga, respon masyarakat terhadap peran sosial perusahaan tampak dari 

kesediaan masyarakat untuk menerima atau mengambil peluang dari adanya apartemen. 

Berbagai bantuan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar merupakan manfaat 

yang dapat diambil oleh masyarakat. 

Kesimpulannya, peran perusahaan dalam aktivitas sosial yang dilakukan  oleh 

komunitas yang ada di sekitar apartemen adalah dengan mendukung berbagai kegiatan sosial 

yang dijalankan oleh masyarakat sekitar apartemen di Kelurahan Lebak Bulus. Peran  

tersebut menghasilkan respon positif terhadap apartemen Bonanvista. 

 

Kata kunci: Peran HRD, Aktivitas Sosial, Komunitas 
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