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MOTTO

الر ِحيم
الرحْ َم ِن ه
َّللا ه
ِ ِبس ِْم ه
َّ ان ۚ َواتَّقُوا
ب
َ َ ََّّللاَ ۖ ِإ َّن َّللا
ِ شدِيد ُ ْال ِعقَا
َ اونُوا
َ اونُوا
ِ اْلثْ ِم َو ْالعُدْ َو
ِ ْ علَي
َ َعلَي ْال ِب ِ ّر َوالت َّ ْق َو ٰى ۖ َو ََل تَع
َ َۘ َوتَع
Artinya :

1

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya (QS.Al-Maidah:2)1

https://quran.kemenag.go.id/
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ABSTRAK
M.Fikri Multazim; EES.160460; Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) dalam Pengembangan Masyarakat Bayung Lencir pada PT.Mitra
Agrolika Sejahtera

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Program
Tanggung Jawab Social Perusahaan (CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Bayung
Lencir dalam Pengembangan Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan
Kebun (2) Untuk mengetahui Dampak dari Program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir dalam
Pengembangan Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun (3) Untuk
mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tanggung
jawab sosial perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera di wilayah seputar kawasan
pabrik dan kebun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah (1)Bentukbentuk program CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera terhadap pengembangan
masyarakat belum mengarah kepada bentuk program yang berkaitan dengan CSR
seperti pengembangan atau pun penguatan kelompok-kelompok swadaya
masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi, peningkatan kapasitas usaha
masyarakat berbasis sumber daya setempat, kegiatan menyangkut pengembangan
kesepahaman melalui komunikasi dan informasi para pihak terkait seperti konsultasi
publik, penyuluhan dan sebagainya, tetapi program yang di jalankan masih mengarah
kepada program yang berupa pertolongan yang bersifat jangka pendek seperti
program-program berupa bantuan langsung yang tidak berkelanjutan (2)Program
Tanggung Jawab Sosial atau CSR yang di jalankan PT.Mitra Agrolika Sejahtera
belum berjalan efektif di lihat dari belum adanya program yang melibatkan
masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tidak terlibat sebagai pelaksana
program CSR (3)Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CSR PT.Mitra
Agrolika Sejahtera terbagi menjadi tiga faktor, yaitu faktor dari perusahaan, faktor
dari masyarakat dan faktor dari pemerintah, namun, faktor yang sangat berpengaruh
terhadap ketidak efektivan Pelaksanaan CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera ialah
faktor dari perusahaan, karena belum adanya divisi khusus dari pihak perusahaan
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (4)Dampak dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan PT. Mitra Agrolika Sejahtera dalam Pengembangan Masyarakat yaitu
Dampak pertolongan yang bersifat jangka pendek bukan pada konteks
pengembangan dan pemberdayaan yang bersifat jangka panjang.
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ABSTRACT

M.Fikri Multazim; EES.160460; The Effectiveness Program of Corporate Social
Responsibility (CSR) Towards the Development of Lencir Bayung Society at
PT.Mitra Agrolika Sejahtera

This study aims to (1) To find out the forms Program of Corporate Social
Responsibility (CSR) of PT. Mitra Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir in Community
Development in areas around the Factory and Garden area (2) To find out the impact
of PT Mitra Agrolika Sejahtera's Corporate Social Responsibility (CSR) Program,
Bayung Lencir in Community Development in the area surrounding the Factory and
Plantation area (3) To find out the factors that influence the implementation of PT.
Mitra Agrolika Sejahtera's corporate social responsibility program in the areas
surrounding the factory and plantation areas. This study uses a qualitative method.
The method used to collect data in this study is through interviews, observation and
documentation. The results of this study are (1) The forms of PT Mitra Agrolika
Sejahtera's CSR programs towards community development have not led to
programs related to CSR such as developing or strengthening non-governmental
organizations, local communities, professional organizations, increasing the capacity
of community businesses based on local resources, activities related to developing
understanding through communication and information from related parties such as
public consultations, counseling and so on, but the programs being run still lead to
programs in the form of short-term assistance, such as programs in the form of
unsustainable direct assistance (2) Social Responsibility or CSR that is carried out by
PT. Mitra Agrolika Sejahtera has not been effective in view of the absence of a
program that directly involves the community, so that the community is not involved
as implementing the CSR program (3) Factors that affect the implementation of CSR
PT. Mitra Agrolika S welfare is divided into three factors, namely factors from the
company, factors from the community and factors from the government, however,
the factors that greatly influence the ineffectiveness of PT.Mitra Agrolika Sejahtera's
CSR implementation are factors from the company, because there is no special
division of the company responsible. responsible for implementing the Corporate
Social Responsibility program (4) The impact of the implementation of the Corporate
Social Responsibility program of PT. Mitra Agrolika Sejahtera in Community
Development, namely the impact of short-term assistance, not in the context of longterm development and empowerment.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional adalah rangkaian perubahan yang dilakukan secara
menyeluruh, terencana, dan terarah dalam rangka mewujudkan keseimbangan
kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat. Tujuan pembangunan bangsa
Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan secara materil maupun
spiritual. Sebuah perusahaan muncul sebagai suatu alat untuk memenuhi
kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, perusahaan mendatangkan
keuntungan

materi

bagi

siapapun

yang

berhasil

menggerakkan

dan

memanfaatkannya, serta mempunyai andil yang besar dalam menciptakan
stabilitas perekonomian nasional, hal tersebut dapat dilihat dalam peran
perusahaan dalam memberikan pendapatan kepada pemerintah baik pusat maupun
daerah2. Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba
yang besar (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. Hal ini tersebut sesuai
dengan konsep triple bottom line yang di populerkan oleh Elkington dalam
bukunya yang berjudul “Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st
Century Business 1998”.Dalam buku tersebut, Elkington menjelaskan bahwa CSR
2

Aisyah amini, Pengaruh Program Corporate Social ResponsibilitSy (Csr) Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2018. Di unduh pada tanggal 20 November 2019 pukul 17:30 WIB

1

2

yang baik harus berpijak pada tiga prinsip: keuntungan (profit),
masyarakat (people) dan lingkungan (planet). Dengan adanya CSR ,bisa di
harapkan perusahaan tidak hanya memiliki fokus untuk menciptakan profit
yang sebesar-besarnya, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan
masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan 3.
Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang dalam perbuatan
hukum diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak menutup
kemungkinan menimbulkan kekhilafan dan kelalaian yang harus dipertanggung
jawabkan diantaranya dalam tanggung jawab dalam makna responsibility atau
tanggung jawab moral atau etis yang dikembangkan dalam bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)4.
Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep serta
tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sebagai rasa tanggung
jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar dimana perusahaan itu
berada5.
Menurut perspektif Islam, Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan konsep dari ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang
sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang dapat
memberikan kemanfaatan bagi orang lain demi mendapatkan ridha Allah SWT.
Disamping itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam
Islam.Allah SWT adalah pemilik mutlaq (haqiiyah) sedangkan manusia hanya
3

Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis ( Yogyakarta : CV Andi Offset, 2014) hal 9
ibid1
5
Nurdizal,Asep Effendi,Emir Wicaksana, Panduan Lengkap Perencanaan CSR ( Jakarta
: Penebar Swadaya , 2011 ) hlm 16-17
4

3

sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima
amanah. Corporate Social Responsibility (CSR) ternyata selaras dengan
pandangan Islam tentang manusia sehubungan dengan dirinya sendiri dan
lingkungan sosial, dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan
(tauhid), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will), dan
tanggung jawab (responsibility).6
CSR dalam Islam bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Tanggung
jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur’an. Seperti firman Allah
SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 2:

َّ َّللاَ ۖ إِ َّن
َّ ان ۚ َواتَّقُوا
ُ شدِيد
َ ََّللا
َ اونُوا
َ اونُوا
ِ اْلثْ ِم َو ْالعُدْ َو
ِ ْ علَي
َ َعلَي ْالبِ ِ ّر َوالت َّ ْق َو ٰى ۖ َو ََل تَع
َ َۘ َوتَع
ب
ِ ْال ِعقَا
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksa-Nya (QS.Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat diatas dapat ditarik benang merah bahwa Islam adalah
agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat, Allah
menyuruh kita untuk selalu melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan
taqwa, Al Qur’an mengintegrasikan makna tersebut dalam nilai-nilai sosial
yang dapat di lakukan oleh semua golongan.
CSR (Cooperate Sosial Responsibility) merupakan salah satu kewajiban
yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan
6

Darmawati, “Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam”, Jurnal Muzahib
: Vol. XIII, No. 2, Desember 2014, h. 134.

4

Terbatas (UUPT) yang baru tahun 2007. Undang-undang ini disahkan dalam
sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui kegiatan CSR ini,
industri dan korporasi berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat
dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha
tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata,
melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan. Sinergi dari
tiga elemen ini

merupakan kunci dari konsep pembangunan

yang

berkelanjutan. Berdasarkan sifatnya, pelaksanaan program CSR dapat dibagi 2
yaitu:
1. Program pengembangan masyarakat (Community Development)
2. Program pengembangan relasi (Relation Development)
Sasaran dari Program CSR (CD & RD) adalah: (1) Pemberdayaan SDM
lokal (pelajar, pemuda dan mahasiswa termasuk di dalamnya); (2)
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar daerah operasi; (3) Pembangunan
fasilitas sosial/umum, (4) Pengembangan kesehatan masyarakat, (5) Sosbud,
dan lain-lain7.
Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pun haruslah
memiliki langkah-langkah yang tepat yang dimulai dari tahap dasar, sehingga
perusahaan harus memikirkan Rencana Strategi. Rencana Strategi adalah
proses yang di lakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan,
serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk
7

Mohd.Zulfadli , Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Olehpt.
Rapp Terhadap Citra Positif Perusahaan Di Kalanganmasyarakat Pangkalan Kerinci Timur
Kecamatanpangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012
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dana dan sumber daya manusia), rencana strategi ini bisa di lakukan pada tahap
awal pelaksanaan CSR yaitu pada tahap perencanaan8.
Dalam menjalankan CSR yang berkaitan dengan Pengembangan
Masyarakat, Program-program CSR yang di jalankan Perusahaan harus lah
berpijak pada prinsip pemberdayaan (to empower), bukan hanya pertolongan
(to help). Menurut Budimanta Corporate Social Responsibility dapat di bagi
berdasarkan kategori yaitu: 1. Community Service, merupakan pelayanan
masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan
umum seperti pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun
peningkatan sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan,
sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan , pengembangan
kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan
(bantuan tenaga paramedik, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas
sanitasi dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya.
2.Community Empowering , adalah program-program yang berkaitan dengan
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang
kemandiriannya. Berkaitan dengan program CSR seperti pengembangan
ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti lokal,
organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat berbasiskan
sumber daya setempat. 3.Community Relation, yaitu kegiatan-kegiatan yang
menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi
para pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik , penyuluhan dan sebagainya.

8

Bambang Kurniawan, S.P., M.E, Hasyim Asy’ari, Analisis Aliansi Strategi dan
Program pengelolaan BAZ dan LAZ di Provinsi Jambi tahun 2017, Jurnal, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2017
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Corporate Social Responsibility di harapkan menjadi salah satu program untuk
mendukung pelaksanan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan konsep
Suistanable Development (program yang berkelanjutan) dan pengaturan hukum
yang responsive9.
Pengembangan Masyarakat (comdev) adalah upaya mengembangkan
sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsipprinsip keadilan sosial dan saling menghargai10. Teori Payne mengatakan
bahwa Pengembangan Masyarakat memiliki fokus terhadap upaya menolong
anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama,
mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan
bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengembangan Masyarakat
seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan
yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam
memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang
memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak
lain yang bertanggung jawab.
PT Mitra Agrolika Sejahtera bergerak di bidang perkebunan kelapa
sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO).
Wilayah operasional PT Mitra Agrolika Sejahtera berada di Desa Muara
Bahar ,Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan. Produk utama Perusahaan ini adalah
9

Crude Palm Oil

Dr.Achmad Lamo Said , S.sos.,M.Si , Corporate Social Responsibility dalam perspektif
Gover nance ( Yogyakarta : Deepublish ,2018 ) hlm 17 dan 18
10
Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd ,Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik ( Jakarta:
PT.Kharisma Putra Utama, 2013) hal 4
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(CPO). Guna menunjang ketersediaan bahan baku utama industri pengolahan
CPO yang berkualitas serta bernilai ekonomis yang baik, Perusahaan
mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil produksi
perkebunan sendiri. Selanjutnya guna meningkatkan daya saing produk utama
nya, Perusahaan mengupayakan implementasi Indonesian Sustainable Palm
Oil System (ISPO) sejalan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan oleh
Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Dalam aturan pemerintah melihat kategori usaha, PT.Mitra Agrolika
Sejahtera merupakan badan usaha yang sudah termasuk Perseroan Terbatas,
sehingga dalam hal melaksanakan kegiatan operasional perusahaan wajib
melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR)
Tabel I.1
Tabel perencanaaan Program CSR PT Mitra Agrolika Sejahtera
Aspek
Ekonomi Dan
Pendidikan

Sosial dan
Keagamaan

Program Csr
- Memperkerjakan Putra Daerah Sebagai
Karyawan Di Perkebunan Dan Pabrik
- Bantuan Honor Dan Thr Pejabat Desa
Di Seputaran Kebun Dan Pabrik
- Program simpan pinjam Koperasi
perusahaan
- Fasilitas Antar Jemput Bagi Anak
Karyawan Dan Anak Di Lingkungan
Sekitar Kebun Dan Pabrik Ke Sekolah
- Perbaikan/Rehab gedung sekolah
sekitar kawasan perusahaan
- Sumbangan Ke Mesjid Yang Berada
Disekitar Perkebunan Dan Pabrik
Berupa Uang Dan Bahan Bangunan.
- Bantuan Sembako Untuk Masyarakat
Kurang Mampu Disekitar Perkebunan
Dan Pabrik

Sasaran
-Seluruh
Masyarakat Di
Lingkungan
Sekitar Kebun dan
Pabrik

-Seluruh
Masyarakat Yang
Berkerja Dan
Tinggal Di
Lingkungan
Perusahaan
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Kesehatan dan
Lingkungan

- Sarana Kesehatan Berupa Klinik
Proritas Bagi Karyawan, Karyawan
Yang Tinggal Di Mess Dan Masyarakat
Sekitar Lingkungan Kebun Atau Pabrik
- Perbaikan Jalan Dari Sp Patin Sampai
Tugu Batas Unit 9 Desa Muara Bahar
- Perawatan Jalan Dari Simpang Patin
S/D Lokasi Pabrik
-Pembangunan Akses Jembatan
-Pembangunan Sumber Air Bersih

Seluruh
Masyarakat Yang
Tinggal Di
Lingkunga
Nperusahaan

Sumber data : HRD PT. MITRA AGROLIKA SEJAHTERA

Berdasarkan observasi awal, PT.MITRA AGROLIKA SEJAHTERA
merupakan salah satu perusahaan swasta yang dalam kegiatan usahanya
bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit menjadi Crude Palm Oil
(CPO), dan pada observasi kami mendapatkan program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang tertera pada tabel I.1. Dalam hal ini sebagai
perusahaan, PT.MITRA AGROLIKA SEJAHTERA harus melakasanakan
tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara tepat
menurut ketentuan dan berdasarkan Undang-Undang

dan peraturan

Pemerintah yang berlaku, agar dapat memberikan dampak kepada masyarakat,
tapi yang terjadi di Perusahaan ini, Perusahaan telah melaksanakan program
CSR sejak awal berdiri tetapi belum memberikan dampak dan pengaruh yang
signifikan kepada masyarakat, ini di lihat dari belum adanya kegiatan usaha
masyarakat baik pribadi atau pun kelompok yang di fasilitasi oleh perusahaan
untuk meningkatkan kesehjateraan kepada mereka, padahal tujuan dari CSR
itu sendiri untuk memfasilitasi peningkatkan kesehjateraan masyarakat sekitar
kawasan perusahaan sebagai wujud nyata bahwa berdiri nya perusahaan
memberikan pengaruh atau dampak kepada masyarakat sekitar, tentu ini
menjadi kegelisahan bagi peneliti, mengapa hal itu bisa terjadi, sehingga
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peniliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih lanjut permasalahan di atas yang
akan di kaitkan dengan tolak ukur CSR dalam pengembangan masyarakat,
program CSR yang di jalankan perusahaan ini yang dirasa belum berjalan
maksimal, yang di lihat dari problematika di atas sehingga dalam hal ini
peneliti akan menggali lebih dalam masalah yang terjadi pada program CSR
dalam pengembangan masyarakat yang di lakukan oleh PT.Mitra Agrolika
Sejahtera.
Beradasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut yang termuat dalam judul Penelitan :
“ Efektivitas Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
dalam Pengembangan Masyarakat Bayung Lencir pada PT.Mitra
Agrolika Sejahtera”.
B. Batasan Masalah
Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang
menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan latar belakang
masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan
masalah ini hanya membahas bentuk-bentuk CSR terhadap pengembangan
masyarakat yang dilakaksanakan oleh PT.Mitra Agrolika Sejahtera pada
masyarakat Bayung Lencir di kawasan seputaran kawasan pabrik dan kebun
dan efektifitas CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera merupakan fokus utama yang
di lakukan peneliti dalam penelitian ini.
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C. Rumusan Masalah
Dari Pembahasan Latar Belakang yang telah di jabarkan sebelumnya
,maka peneliti merumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Bentuk-bentuk

Program Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan (CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir, dalam
Pengembangan Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun
?
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tanggung
jawab sosial perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera di wilayah seputar
kawasan pabrik dan kebun ?
3. Bagaimanakah Dampak Program Tanggung Jawab Sosial perusahaan
(CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir, dalam Pengembangan
Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun ?

D. Tujuan Penelitian
Dari uraian rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka,
yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir dalam Pengembangan
Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun .
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2. Untuk mengetahui Faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan

program tanggung jawab sosial perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera di
wilayah seputar kawasan pabrik dan kebun.
3. Untuk mengetahui Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir dalam Pengembangan
Masyarakat di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun .
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
A. Manfaat Teoritis
1. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang
bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di PT.Mitra
Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat
di wilayah seputar kawasan Pabrik dan Kebun .
B. Manfaat Praktis
1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan alternative lain berkaitan
dengan

bentuk dan efektivitas CSR yang

diberikan PT.Mitra

Agrolika Sejahtera, Bayung Lencir dalam Pengembangan masyarakat.
F. Tinjauan Pustaka
N
o
1

Nama Peneliti

Akmal
Lageranna
(2013)

Jenis
Karya
Ilmiah
Skripsi

Judul penelitian

Pelaksanaan Tanggung
jawab Sosial
Perusahaan (Corporate

Hasil Penelitian

Pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan/ CSR PT
Djarum secara umum sudah
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Universitas
Hasanudin
Makassar

Social Responsibility/
CSR) Pada Perusahaan
Industri Rokok, Fakulta
sHukum Universitas
Hasanuddin Makassar
Tahun 2013

2

Mauzil Anwar Skripsi
(2013) Institut
Agama
Islam
Negeri Mataram

Eksistensi Corporate
Social Responsibility
(CSR) Telkom
Terhadap
Pemberdayaan
Masyarakat

3

Riki
Riyandri Jurnal
(2105) Jurusan
Ilmu
Administrasi
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Riau

Efektivitas
Program
Corporate
Social
Responsibility
(Csr)
Pt.Perkebunan
Nusantara V Wilayah
Kebun
Sei.Intan
Kabupaten Rokan Hulu

4

Wahyu
Supriadinata
(2013)
Akuntansi/Fakul

Analisis
Efektivitas
Corporate
Social
Responsibility
(Csr)
Dalam Menyelesaikan

Jurnal

dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan
Terbatas
dan
Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroa Terbatas
sebagai
peraturan
pelaksanaannya. Dan sudah
memberikan pengaruh positif
pada masyarakat.
Bentuk Tanggung jawab
Sosial/CSR
yang
dilaksanakan PT. Telkom
Mataram
Tbk.
terhadap
pemberdayaan
masyarakat
pada Program Kemitraan
terbagi menjadi tiga model,
yaitu pertama, pemberian
bantuan pinjaman modal
usaha bagi Usaha Mikro
Kecil (UKM). Kedua, hibah
yang
berupa
pelatihan,
pendidikan serta pemagangan
untuk kemampuan manajerial
dan teknik produksi. Ketiga,
pemasaran produk para mitra
binaan melalui pameranpameran.
Efektivitas
program
Corporate
Social
Responsibility
PT.Perkebunan Nusantara V
wilayah kebun Sei Intan
Kabupaten Rokan Hulu
memperoleh
kesimpulan
bahwa output program CSR
tersebut
yaitu
pertama
adanya bantuan pendidikan
dan beasiswa, kedua, adanya
pengentasan kemiskinan dan
pengembangan
ekonomi
wilayah
Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa program
CSR yang direncanakan
tersebut hampir keseluruhan

13

5

tas Bisnis dan
Ekonomika,
Universitas
Surabaya

Masalah
Sosial telah dilaksanakan. Namun
Lingkungan Perusahaan dalam pelaksanaannya masih
terdapat
kelemahanStudi
Kasus
Pt. kelemahan sehingga hasil
Pertamina
(Persero) dari pelaksanaan program
Unit Pemasaran Tbbm tersebut belum maksimal.
Depot Ende

Muhammad
Jurnal
Ibnu Ristiawan,
Dra.
Hesti
Lestari, MS
Departemen
Administrasi
Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan
Ilmu
Politik
Universitas
Diponegoro

Efektivitas
Program
Corporate
Social
Responsibility (Csr) Pt.
Pertamina
Di
Tambakrejo, Kecamatan
Semarang Utara, Kota
Semarang

Efektivitas program CSR PT.
Pertamina di Tambakrejo
belum efektif, dilihat dari 5
indikator yang dikemukakan
oleh
Sutrisno
dalam
Indrayani
dan
Niswah
(2017:3)

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan
penulis tetap memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu :
Skripsi dari Agmal Lagarenna yang meneliti tentang Pelaksanaan
Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR)
Pada Perusahaan Industri Rokok, Penelitian ini sama sama meneliti tentang
CSR, beda nya Agmal meneliti CSR secara umum, sedangkan peneliti meneliti
CSR secara lebih terinci dengan menfokuskan pada CSR dalam pengembangan
masyarakat. Selanjutnya skripsi Mauzil Anwar dan Putri Fitriana, Tidak jauh
berbeda dengan sebelumnya Penelitian yang di lakukan oleh Mauzil Anwar
juga meneliti tentang CSR, tapi di sini perbedaan nya terletak pada fokus yang
berbeda yaitu antara Pemberdayaan dan Pengembangan, sehingga terjadi
perbedaan.
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Selanjutnya Perbedaan penelitian peneliti dengan Jurnal yang di
paparkan adalah, jurnal Rizki Riyandri meneliti tentang Efektivitas juga dan
dari hasil penelitan nya ada program program yang di rasa sudah memberikan
dampak dan pengaruh terhadap masyarakat dan di sini peneliti ingin melihat
apakah ada kesamaan penelitian yang di lakukan oleh rizki dan yang akan di
lakukan peneliti, jurnal selanjutnya dari Wahyu supriadinata dari hasil
penelitian nya CSR yang di lakukan di tempat penelitian wahyu sudah
terlaksan tetapi masih ada beberapa kelemahan kelemahan sehingga program
belum berjalan secara maksimal dan beranjak pada penelitian ini peneliti ingin
melihat seandainya terjadi kesamaan antara hasil maka peneliti dapat melihat
kelemahan-kelemahan yang dapat di evaluasi, jurnal berikutnya dari
Muhammad ibnu ristiawan dan Dra. Hesti Lestari,MS, penelitian ini
menghasilkan belum efektif nya CSR yang di lakukan oleh PT.Pertamina
Tambakrejo, di lihat dari indikator yang di kemukakan,dan ini menjadi acuan
juga bagi peneliti untuk melihat apakah penelitian yang di lakukan efektif atau
tidak efektif melihat dari indikator yang mungkin bisa sama.
G. Kerangka Teori
1.Teori Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan
berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing
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pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas
organisasi menurut para ahli sebagai berikut.
Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan
yang benar (doing the rights things).
Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah
yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula.
Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah
kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan
diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).
Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi
Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu
kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber
daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang
Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam
arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut

Supriyono

pengertian

efektivitas,

sebagai

berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung
jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi daripada
keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka
dapat dikatakan efektif pula unit tersebut11.”

11

Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen. (Semarang: Universitas Diponegoro,
2000), hlm 29
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Gibson

dkk

memberikan

pengertian

efektivitas

dengan

menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output,
tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan
lingkungannya.
Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan secara
outcomes dan output. Efektivitas juga dapat di artikan sebagai pencapaian
tujuan secara tepat. Efektivitas bisa juga di artikan sebagai pengukuran
keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah di tentukan12.
Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan
yang paling menonjol adalah13 :
1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan
operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas

12

Dr. A. A. Miftah, M.Ag dan Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si, Pemberdayaan Ekonomi
Dan Bisnis Muslim Jambi Dalam Perspektif Wirausaha (Malang: Ahlimedia Press, 2020) hlm
137
13
Cambel, Riset dalam Evektivitas Organisasi,Terjemahan Salut Simamora.(Jakarta:
Erlangga, 1989), hlm 121
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dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi
untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Purnama Tingkat efektivitas program CSR dapat di lihat dari
beberapa Indikator14:
1.Tercapainya sasaran program
-targetan yang direncanakan terpenuhi
2. Peningkatan taraf hidup
-Penambahan pendapatan
-Konsumsi pangan tercukupi
-Terbukanya kesempatan kerja
-Fasilitas yang memadai
3.Peningkatan pola pikir
-Aktivitas di kelompok
-Tingkat adopsi teknologi
-Sikap percaya diri

14

Dara Ayu Puspasari,Efektivitas Pelaksanaan Program Corporate Social Responbility
(Csr) : Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakatfakultas Ekologi Manusia
institut Pertanian Bogor 2015. Di Unduh Pada Tanggal 18 September 2020 Pukul 20:00 Wib
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2. Perkembangan CSR
Istilah Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau yang lazim
disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi isu yang
mengglobal. Istilah yang mengglobal ini justru menimbulkan banyak
penafsiran dan belum ada satu definisipun yang diterima secara global.
Sebagian pihak menyatakan bahwa CSR itu wajib dan sebagian pihak
menyatakan bahwa CSR itu bersifat sukarela (Volunter). Bayak kalangan
yang membahas tentang makna CSR, baik dari disiplin ilmu sosial, ilmu
ekonomi, dan ilmu hukum15.
Tahun

1990-an

merupakan

awal

dari

dikenalnya

konsep

“responsibility and responsiveness” dalam praktek dunia usaha. Sedangkan
para ahli yang lain berargumentasi bahwa asal usul dari CSR adalah pada
tahun 1930-an sebagaimana perdebatan antara AA Berle dan E Merrick
Dodd, kemudian tahun 1953 Bowen merumuskan konsep CSR. Pada prinsip
Bowen melihat CSR sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban
tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan, tindakan mana harus sesuai
dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Atas
dasar pengertian CSR yang dirumuskan Bowen dinyatakan sebagai Bapak
dari CSR modern.
Secara teoritis CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana suatu
perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal
kepada pemegang saham (shareholder), tetapi juga mempunyai kewajiban
15

Lelisari, Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Mataram: Arga Puji Press,
2013), hlm. 4
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terhadap pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Semua ini tidak lepas
dari kenyataan bahwa suatu perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi, dan
bertahan serta memperoleh keuntungan tanpa bantuan dari pihak lain.
Kepedulian perusahaan sendiri terlihat dari komitmen perusahaan untuk
mempertanggungjawabkan segala dampak dari aktivitas usahanya dalam
dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Triple Battom Line (3P)16.
3. Pengertian CSR
“Making Good Business Sense” mendefinisikan tanggung jawab
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan satu bentuk
tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan
untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas
hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan
kulaitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat.
Menurut The World Bussiness Council for Sustainable Development
(WBCSD), CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan
perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas-komunitas setempat
(lokal), masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan lebih luas17.
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Aisyah amini, Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung 2018. Di unduh pada tanggal 1 Desember 2019 pukul 11:30 WIB
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Budi Untung, CSR dalam Dunia Bisnis ( Yogyakarta : CV Andi Offset, 2014)
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Menurut Untung

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah

komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung
jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara
perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.
Adapun definisi CSR Menurut Kotler dan Nancy dalam Gassing
mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan
sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas
melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber
daya perusahaan18.
CSR merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki
sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui
secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pengertian CSR
yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan
mengembangkan konsep Tripple Bottom Line yang digagas oleh Jhon
Elkington. Elkington memberikan pandangan bahwa jika sebuah perusahaan
ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya maka perusahaan tersebut
harus memberikan “3P” yaitu:
1. Profit (Keuntungan)
Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap
kegiatan usaha. Profit sendiri hakikatnya merupakan tambahan pendapatan
18

Muhammad Ibnu Ristiawan, Dra. Hesti Lestari, MS, Efektivitas Program Corporate
Social Responsibility (Csr) Pt. Pertamina Di Tambakrejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota
Semarang , jurnal, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro 2017
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yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara
lain dengan meningkatkan produktifitas dan melakukan esensi biaya,
sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif.

2. People (Masyarakat Pemangku Kepentingan)
Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholder penting bagi
perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat
diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan
perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat,
lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Intinya, jika ingin eksis dan
akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang
besifat sosial.
3. Planet (Lingkungan)
Unsur ketiga yang mesti dipertahankan juga adalah planet atau
lingkungan. Jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus
disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. Lingkungan adalah
sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Dari beberapa
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah komitmen
perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya, baik dalam bidang ekonomi,
melestarikan lingkungan, dan sosial-budaya atas dampak aktivitas
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perusahaan dan dalam proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pada
ketentuan hukum yang berlaku19.
4. Bentuk-bentuk CSR
CSR

merupakan

komitmen

dari

perusahaan

untuk

mengintegrasikan kepeduliannya terhadapa masalah ekonomi, sosial dan
lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah “triple bottom line”. Dalam
implementasinya secara ringkas bentuk dari CSR ini dapat digolongkan
dalam empat bentuk yaitu20:
a. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya
penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman. system kompensasi
yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan
keluarganya.
b. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat
lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program community
development

untuk

membantu

peningkatan

kesejahteraan

umum

masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui
program ini, diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan
perusahaan yang digunakan untuk penompang kemandiriannya bahkan
setelah perusahaan berhenti beroperasi.

19

Novita Ainur Rosyidah, Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dan Faktor Yang
Mempengaruhi,Jurnal,Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya 2016
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MOHD. ZULFADHLI, Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR)
oleh PT. RAPP Terhadap Citra Positif Perusahaan di Kalangan Masyarakat Pangkalan Kerinci
Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012
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c. Penangan kelestarian lingkungan, kegitan ini dimulai dari lingkungan
perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan
listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat
kegiatan perusahaan, agar tidak tercemari

lingkungan sekitar kantor

pabrik dan atau lahan.
d. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan
amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberikan
dukungan financial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan
lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang
dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan
menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui
investasi sosial akan dapat menuai citra positif (corporate image).
5. Prinsip-prinsip CSR
Crowther David mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
(social responsibility) menjadi tiga, yaitu:
a.

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam
melakukan

aktivitas (action) tetap memperhitungakan keberlanjutan

sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan
bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan
memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
b.

Accountability,

merupakan

upaya

perusahaan

terbuka

dan

bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas
dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi
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lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku
kepentingan. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan
menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan
transaksi perusahaan.
c.

Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal.
Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan
berikut dampak terhadap pihak ekternal. Crowther David menyatakan:
“Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak
eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalah
pahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai
dampak dari lingkungan21”.
Budimanta dalam teori nya Corporate Social Responsibility yang
yang harus terlaksana dapat di bagi berdasarkan kategori yaitu:
1. Community Service, merupakan pelayanan masyarakat untuk

memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti
pembangunan fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan
sarana transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana
peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan , pengembangan
kualitas pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan

21

Honok nur rahmat respati,skripsi, penerapan program CSR PT,Sari Husada dengan
pkpu di kampung Badran rw.11, Program studi ilmu Kesehjateraan Sosial Fakultas Dawah dan
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 2017, di unduh pada tanggal 4 desember 2019 pukul 22:00 wib
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(bantuan tenaga paramedik, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas
sanitasi dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya.
2. Community Empowering, adalah program-program yang berkaitan
dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk
menunjang kemandiriannya. Berkaitan dengan program CSR seperti
pengembangan

ataupun

penguatan

kelompok-kelompok

swadaya

masyarakat, komuniti lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas
usaha masyarakat berbasiskan sumber daya setempat.
3. Community Relation, yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut
pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi para pihak
yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.
Corporate Social Responsibility di harapkan menjadi salah satu program
untuk mendukung pelaksanan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan
konsep Suistanable Development (program yang berkelanjutan) dan
pengaturan hukum yang responsive.
6. Implementasi Corporate Social Responbility
Wibisono menyatakan ada empat tahapan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan dalam melaksanakan program CSR, yaitu :
Tahap perencanaan, terdiri dari tiga langkah utama yaitu Awareness
Building, CSR

Assesment,

dan CSR Manual

Building.

Awareness

Building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan
mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. CSR Assesment
merupakan

upaya

untuk

memetakan

kondisi

perusahaan

dan
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mengidentifikasi

aspek-aspek

yang

perlu

mendapatkan

prioritas.

CSR Manual merupakan perencanaan sebagai pedoman dalam memberikan
kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen
perusahaan.
Tahap implementasi, tahap ini terdapat beberapa poin yang harus
diperhatikan seperti pengorganisasian, penyusunan untuk menempatkan
orang sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencana, serta penilaian untuk mengetahui
tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah
utama yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan implementasi.
Tahap evaluasi, tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke
waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. dalam
tahap evaluasi akan diperoleh nilai kefektivan dari suatu program. Nilai
tersebut dapat membantu diperlukan tidaknya suatu rekomendasi program.
Pelaporan, pelaporan perlu dilakukan untuk membangun informasi,
baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan. Perlaporan juga dapat
membantu keterbukaan informasi
keputusan.

Harapannya

material

dengan

dan

relevan

mengenai

adanya pelapoaran akan terjalin

hubungan baik dengan stakeholder yang terlibat dalam program.
7. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program CSR
Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan
(memengaruhi) terjadinya sesuatu, berikut merupakan faktor-faktor yang
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mempengaruhi Efektivitas pelaksanaan program Tanggung Jawa Sosial
Perusahaan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program
CSR/ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan :
1. Faktor penerima bantuan:
-Latar belakang pendidikan
-Latar belakang umur
-Hubungan masyarakat dengan perusahaan
-Peran aktif masyarakat dalam organisasi
2. Faktor organisasi
-sosialisaiperusahaan ke masyarakat
-Fasilitator perusahaan
-Konsistensi perusahaan

3. Faktor prioritas kebutuhan:
-Karakteristik daerah
-Jumlah individu yang membutuhkan
-Tingkat pengaruh bantuan terhadap masalah Efektivitas program CSR22
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Dara Ayu Puspasari,Efektivitas Pelaksanaan Program Corporate Social Responbility
(Csr) : Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakatfakultas Ekologi Manusia
institut Pertanian Bogor 2015. Di Unduh Pada Tanggal 18 September 2020 Pukul 20:00 WIB
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8. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tanggung jawab Sosial
Perusahaan
Berpijak dari persoalan tanggung jawab sosial perusahaan,
pemerintah sebagai regulator telah memasukkan klausula CSR dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(selanjutnya disingkat UUPM) sebagai pengganti Undang-Undang No 1
Tahun 1967 dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT) sebagai pengganti Undang Undang
No 1 Tahun 1995. Dalam UUPM terdapat tiga pasal yang mengatur tentang
CSR yaitu23:
a. Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa “setiap penanaman
modal

berkewajiban

melaksanakan

tanggungjawab

sosial

perusahaan”.
b. Pasal 16 UUPM yaitu:
1.

Huruf d menyatakan bahwa “setiap penanaman modal bertanggung
jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup”.

2.

Huruf

e

menyatakan

bahwa

“setiap

penanaman

modal

bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, dan
kesejahteraan pekerja”.
c. Pasal 17 UUPM menentukan bahwa “penanaman modal yang
mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib

23
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mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang
memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaanya
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Sedangkan menurut Pasal 74 UUPT menyatakan sebagai berikut:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan
dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
Selain itu, terdapat peraturan menteri BUMN No. Per05/MBU/2007
tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina
lingkungan dan peraturan pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan peseroran terbatas dan peraturan ini
melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang peseroan
terbatas.
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Dalam peraturan menteri dan peraturan pemerintah ini, peseroan yang
kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam
diwajibkan untuk melaksanakan tangggung jawab sosial dan lingkungan agar
terwujud pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
hidup dan lingkungan masyarakat serta meningkatkan kemampuan usaha
kecil agar menjadi bagian laba BUMN (Pasal 1 ayat (6). Dan melakukan
pemberdayaan kondisi lingkungan masyarakat oleh BUMN melalui
pemamfaatan dana dari laba BUMN (Pasal 1 ayat (7).
Tabel I.2
Peraturan Mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
No
1

Undang-undang/
aturan Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan
Gas Bumi

2

Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007
tentang
Perseroan
Terbatas

3

Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007
tentang
Penanaman
Modal Pasal 15 huruf b

4

Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009

Isi
Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi,
“Kontrak
Kerja
Sama
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat
palin sedikit ketentuan-ketentuan pokok
yaitu: pengembangan masyarakat sekitarnya
dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”
Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya
alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.” Bila ketentuan ini tidak
dijalankan, maka ada sanksi yang akan
dijatuhkan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
Setiap penanam modal berkewajiban:
melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan.” Penjelasan Pasal 15 huruf
menambahkan bahwa yang dimaksud
dengan “tanggung jawab sosial perusahaan”
adalah tanggung jawab yang melekat pada
setiap perusahaan penanam modal untuk
tetap menciptakan hubungan yang serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat
setempat
Pasal 108 ayat (1) UU Minerba
menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin
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tentang Pertambangan Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin
Usaha Pertambangan Khusus) wajib
Mineral dan Batubara
menyusun program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat.”

5

Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2010
tentang
Pelaksanaan
Kegiatan
Usaha
Pertambangan Mineral
dan Batubara

6

Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012
tentang
Tanggung
Jawab
Sosial
dan
Lingkungan Perseroan
Terbatas Pasal 4 ayat (1

7

Peraturan Presiden No.
97 tahun 2017

Pasal 1 angka 28 UU Minerba
mendefinisikan pemberdayaan masyarakat
sebagai “usaha untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat, baik secara
individual maupun kolektif, agar menjadi
lebih baik tingkat kehidupannya.”
Pasal 108 yang berbunyi, “Setiap pemegang
IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi wajib menyampaikan laporan
realisasi program pengembangan dan
pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam)
bulan kepada menteri, gubernur, atau
bupati/walikota
sesuai
dengan
kewenangannya.” Pelanggaran terhadap
kewajiban ini dapat dikenakan sanksi
administratif.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan
dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan
rencana kerja tahunan Perseroan setelah
mendapat persetujuan Dewan Komisaris
atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar
Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundangundangan.”
Pemerintah menargetkan pengurangan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis
rumah tangga sebesar 30 persen dan
penanganannya mencapai 70 persen sampai
2025
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8

Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
232/KMK.013/1989
tanggal 11 Nopember
1989 tentang Pedoman
Pembinaan Pengusaha
konomi Lemah dan
Koperasi melalui Badan
Usaha Milik Negara
(BUMN).

Dana pembinaan disediakan dari penyisihan
sebagian laba BUMN sebesar 1%-5% (dari
laba setelah pajak). Nama program saat itu
lebih dikenal dengan Program Pegelkop
(Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah
dan Koperasi).Pada Tahun 1994, nama
program
Pegelkop
diubah
menjadi
Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(Program PUKK) berdasarkan Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
tentangPedoman Pembinaan Usaha Kecil
dan Koperasi melalui pemanfaatan dana
dari Bagian Laba BUMN.

9

Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Pasal 21

Badan Usaha Milik Negara dapat
menyediakan pembiayaan dari penyisihan
bagian laba tahunan yang dialokasikan
kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam
bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,
hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL
merupakan Program Pembinaan Usaha
Kecil
dan
pemberdayaan
kondisi
lingkungan
oleh
BUMN
melalui
pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan
program maksimal sebesar 2% (dua persen)
dari laba bersih untuk Program Kemitraan
dan maksimal 2% (dua persen) dari laba
bersih untuk Program Bina Lingkungan.
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7. Pengembangan Masyarakat
a. Pengertian
Dalam diskursus akademis pekerjaan sosial, pengembangan
masyarakat lebih dikenal sebagai community organization atau community
development (CD/CD). Dan Community Development (Comdev) atau
Pengembangan Masyarakat harus berpijak pada prinsip pemberdayaan (to
empower), bukan Pertolongan (to help). Masyarakat tidak menginginkan
seorang pendamping yang datang hanya untuk menolong mereka tetapi
mereka menginginkan seorang pendamping yang dapat merasakan
perjuangan masyarakat dan kemudian berjuang bersama membangun
kehidupan, menata kesejahteraan24.
Teori Payne mengatakan bahwa Pengembangan Masyarakat memiliki
fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki
kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama
dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Pengembangan Masyarakat seringkali diimplementasikan dalam
bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota
masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau
melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-

24

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi
Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),
hlm 38

34

kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggung
jawab25.
Mayo

berpendapat

Pengembangan

Masyarakat

(community

development) terdiri dari dua konsep, yaitu “pengembangan” dan
“masyarakat”.

Secara

singkat,

pengembangan

atau

pembangunan

merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas
kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi
beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya.
Masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu26:
1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah
wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga,
perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah
pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan
kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh,
kepentingan

bersama

pada

masyarakat

etnis

minoritas

atau

kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu
seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan
kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna
pelayanan kesehatan mental.

25

Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd, Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik ( Jakarta:
PT.Kharisma Putra Utama, 2013) hal 5
26
http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htm
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Disiplin Pekerjaan Sosial (Social Work) menetapkan bahwa
Pengembangan Masyarakat adalah bagian dari strategi Praktik Perkejaan
Sosial Makro. Di jagat Pekerjaan Sosial, pengembangan masyarakat
seringkali didefinisikan sebagai proses penguatan masyarakat secara aktif
dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan sosial, partisipasi dan
kerjasama yang setara.
Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah
kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsipprinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan
berupaya menfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan
saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang
menghubungkan semua komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat
menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung jawaban,
kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik,
dan pembelajaran terus menerus, menurut FCDL inti dari pengembangan
masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu
mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang di
perlukan dan memberdayakan mereka. Kegiatan pengembangan difokuskan
pada upaya menolong orang-orang lemah yang memiliki minat untuk
memenuhi kebututahan mereka. Pengembangan masyarakat sering kali
diimplementasikan dalam berapa bentuk, yaitu:
1. Program-program pembangunan yang memungkinkan anggota
masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam
memenuhi kebutuhannya.
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2. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhankebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak-pihak
yang bertanggung jawab.
b. Tujuan Pengembangan Masyarakat
Tujuan

utama

Community

Development(Comdev)

adalah

memberdayakan individu-individu dan kelompok-kelompok orang melalui
penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilanketerampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan
komunitas mereka. Kapasitas tersebut seringkali berkaitan dengan
penguatan aspek ekonomi dan politik melalui pembentukan kelompok sosial
besar yang berkerja berdasarkan agenda bersama27.
c. Model-Model Pengembangan Masyarakat
Jack Rothman dalam karya klasiknya yang terkenal, Three Models
of Community Organization Practice, mengembangkan tiga model yang
berguna dalam memahami konsepsi Pengembangan Masyarakat, yaitu28 :
1. Pengembangan Masyarakat Lokal
pengembangan masyarakat lokal adalah proses yang ditujukan
untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat
melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat itu sendiri.
Dengan demikian, model dan bentuk kegiatan pengembangan

27

Dumasari, Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif, (Yogyakarta: pustaka
pelajar, 2014), hlm. 28-29
28
Fredian Tony Nasdian , Pengembangan Masyarakat ( Jakarta : yayasan pustaka obor
Indonesia,2014) hlm 135
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masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri serta bertanggung
jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk
mencapai tujuannya.
2.

Perencanaan Sosial
Perencanaan sosial di sini menujuk pada proses pragmatis untuk
menentukan keputusan dan menetapkan tindakan dalam memecahkan
masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan
remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan, dan lain-lain. Artinya dalam
memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dibutuhkan
sebuah perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai.

3. Aksi Sosial
Tujuan dan sasaran utama aksi sosial adalah perubahan-perubahan
fundamental dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui
proses pendistribusian kekuasaan (distribution of power), sumber
(distribution of resources), dan pengambilan keputusan (distribution of
decision making). Artinya bahwa masyarakat seringkali menjadi korban
ketidakadilan struktur yang membuat terjadinya ketidakmerataan
kesejahteraan di dalam masyarakat karena tidak diberdayakan oleh
kelompok elit masyarakat yang menguasai sumber-sumber ekonomi,
politik, dan masyarakat sehingga masyarakat diorganisir dalam
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mengubah strukrut kekuasaan agar lebih memenuhi prinsip demokrasi,
kemerataan, dan keadilan.
d. Pendekatan-Pendekatan Dalam Pengembangan Masyarakat
Dalam sejarahnya, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan
pengembangan

masyarakat

yang

dilaksanakan

oleh

organisasi

kemasyarakatan seperti LSM dan organisasi lain dapat dikelompokan dalam
tiga jenis yaitu29:
1. The welfare approach, yang dilakukan dengan memberikan bantuan
kepada kelompok-kelompok tertentu misalnya mereka yang terkena
musibah.
2. The development approach, yang dilakukan terutama dengan
memusatkan kegiatannya pada pengembangan proyek pembangunan
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan
keswadayaan masyarakat.
3. The empowerment approach, yang dilakukan dengan melihat
kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan
atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaannya.

29

Dr. Zubaedi, M.Ag.,M.Pd ,Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik ( Jakarta:
PT.Kharisma Putra Utama, 2013) hal 120

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Karena
data yang akan diperoleh peneliti lebih banyak berbentuk kata-kata dan
gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Berdasarkan karakteristik
tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa penelitian kualitatif itu30:
a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawanya adalah
eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument
kunci.
b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada
angka.
c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk
atau outcome.
d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang
teramati).
Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai
aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu

30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV. Alfabeta,
2009), h. 14.
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program, atau suatu situasi sosial31. Dengan demikian, pendekatan
penelitian kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi
kasus, karena peneliti akan berusaha menelaah sebanyak mungkin temuan
temuan mengenai subjek yang diteliti yang dalam hal ini peneliti akan
mencoba mengulas program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
dalam pengembangan masyarakat.
B. Kehadiran Peneliti
Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan bentuk dan efektivitas
CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera dalam Pengembangan Masyarakat maka
peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan terlibat langsung dalam
kegiatan subyek penelitian sesuai dengan waktu yang telah di tentukan oleh
peneliti untuk mendapat data sesuai dengan ketentuan penelitian kualitatif.
Sebelum terjun ke lapangan secara langsung dan melakukan penelitian, terlebih
dahulu peneliti melakukan izin kepada seluruh pihak-pihak atau lembagalembaga terkait yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Peneliti dituntut untuk memahami bagaimana para subjek berpikir,
berpendapat, dan berperilaku sesuai dengan apa yang ia lakukan sehari-hari
dalam hidupnya32. Hal itu dilakukan secara mendalam dan terus-menerus
sehingga peneliti menghabiskan waktunya dengan para subjek yang ditelitinya.

31

Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2006), h. 201
32
Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumu Aksara,
2009), h. 97
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C. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang akurat, menyakinkan, dan data pendukung
yang berkaitan dengan bentuk dan efektivitas CSR PT.Mitra Agrolika
Sejahtera dalam Pengembangan Masyarakat ada dua jenis data yang akan
dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini, yaitu:
a.

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama. Yang

dimaksud tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari
lapangan melalui wawacara. Dan yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini adalah :
1. Manager perusahaan PT. Mitra Agrolika Sejahtera.
2. Karyawan dan pegawai perusahaan PT. Mitra Agrolika Sejahtera.
3. Bapak Kepala Desa, Desa Muara Bahar,Kecamatan Bayung Lencir
4. Sekretaris Desa, Desa Muara Bahar,Kecamatan Bayung Lencir
5. Kepala Dusun Desa Muara Bahar,Kecamatan Bayung Lencir
6. Masyarakat Lingkungan sekitar pabrik dan kebun yang terdiri dari
para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan warga
masyarakat sekitar.
Yang di harapkan dapat memberikan informasi tentang Tanggung Jawab
Sosial/CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera,Bayung Lencir dalam Pengembangan
Masyarakat .
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b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua atau data
yang di peroleh melalui pengumpulan atau pengolahan. Data sekunder juga
bisa berarti data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak
langsung atau melalui sumber perantara.biasanya berbentuk (analisis
laporan seperti laporan, dokumentasi, nilai, rapor, nilai ujian, dan lain-lain).
Data sekunder dalam penelitian di dapatkan dari Dokumen atau Arsip
Perusahaan, seperti laporan kegiatan CSR, pembangunan program yang
sudah berjalan, foto bukti kegiatan dan lain-lain.

D. Objek dan Subjek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, tetapi oleh
spradley di namakan “Social Situation” atau situasi sosial, terdiri atas tiga
elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity). Situasi
sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui
“apa yang terjadi” di dalamnya 33. Dan yang menjadi objek pada penelitian ini
adalah Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera
dalam Pengembangan Masyarkat.
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber informasi adalah para
informan ( Subjek), yang kompeten dan mempunyai relevansi dengan setting
sosial yang akan di teliti.34 Sehingga yang menjadi subjek pada penelitian ini
adalah Manager perusahaan PT. Mitra Agrolika Sejahtera,karyawan dan
pegawai perusahaan, Bapak Kepala Desa, Desa Muara Bahar, Kecamatan

33

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2018, hlm. 215
34
Dr.iskandar,M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta :GP Press,2009,hlm 113
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Bayung Lencir, sekretaris desa, kepala dusun dan masyarakat lingkungan
sekitar. Yang di harapkan mampu memberikan informasi yang di perlukan
peneliti.
E. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian,
yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas
instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan relibialitas instrumen
dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketetapan cara-cara yang digunakan
untuk mengumpulakan data35. Adapun teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data
kualitatif, yang terdiri dari:
a. Observasi
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian
berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaanya
pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu 36:
1.

Observasi Berperan serta (participant observation)
Dalam proses observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan
sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai
sumber data penelitan. Dengan observasi ini, maka data yang

35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: CV. Alfabeta,
2009), h.. 137.
36
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,
2018, hlm. 145
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diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada
tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.
2.

Observasi Non partisipan
Dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan
aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi
nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat
independen37.
Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik
observasi partisipan dalam proses pengumpulan data tentang bentuk
dan efektivitas PT.Mitra Agrolika Sejahtera,Bayung Lincir dalam
Pengembangan Masyarakat.

b. Wawancara ( Interview )
Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi
verbal

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi

penting yang

diinginkan38. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang
atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan situasi dan peranan
mereka masing-masing39.

37

Ibid, h. 145
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Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Jakarta: PT Bumu Aksara,
2009), h. 179
38
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Menurut S. Margono, wawancara dapat dibedakan dalam dua jenis,
yaitu sebagai berikut 40:
1. Wawancara Berstruktur
Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternative jawaban yang
diberikan kepada interviewe telah ditetapkan terlebih dahulu.
2. Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara ini lebih bersifat informal. Pertanyaanpertanyaan tentang
pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, atau tentang keterangan lainnya
dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Sehingga dalam penelitian ini,
peneliti akan menggunakan teknik wawancara berstruktur dalam proses
pengumpulan data tentang bentuk dan efektivitas PT.Mitra Agrolika
Sejahtera,Bayung Lincir dalam Pengembangan Masyarakat.
c. Dokumentasi
Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk
juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penelitian di sebut teknik dokumentasi atau
studi dokumentasi41.
Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data
yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan
rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima, baik

40
41

Ibid, h. 180
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 2013, hlm 274
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mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut. Sehingga data-data
yang akan diambil melalui teknik dokumentasi ini yaitu:
1.Profile PT. Mitra Agrolika Sejahtera
2. Profile Lingkungan Desa.
3. Data tentang Tanggung jawab Sosial Perusahaan/CSR PT. Mitra
Agrolika Sejahtera.
F. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan
pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman
terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterprestasikan semuannya
kepada orang lain.
Proses analisis data kualitatif merupakan suatu prosedur yang
berkelanjutan dan berulang secara siklis dimulai dari mengorganisasikan dan
melakukan pemeriksaan data dengan cermat42. Sehingga pada tahap ini,
peneliti akan memilah-milah data yang berkaitan dengan fokus penelitian.
Dengan demikian, analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis secara Interaktif dari Mile dan Huberman43.Teknik
analisis ini terdiri dari tiga komponen yaitu, pertama reduksi data (data
reduction), Penyajian data (display data),dan penarikan kesimpula (drawing
42

Nusa Putra, Metode Penelitian “kualitatif pendidikan” (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2012), hlm. 97
43
Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: PT LKiS Aksara, 2007), h. 104
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and veryfing). Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian.
dalam proses mereduksi data memiliki beberapa tahapan yaitu, sebagai
berikut:
1. Tahap editing, pengelompokan, dan meringakas data.
2. Peniliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai
beberapa hal, termasuk berkenaan dengan aktivitas serta proses
sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema kelompo-kelompok,
dan pola-pola data.
Komponen Kedua penyajian data (data display). data display merupakan
penyajian data yang telah di peroleh ke dalam sejumlah matriks atau setiap
kategori data yang di dapat, penyajian data biasanya berbentuk teks naratif ,
melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data. Sehingga dalam
hubungan ini data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusangugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori
yang digunakan. Komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian
kesimpulan (drawing and veryfying), penarikan kesimpulan merupakan
analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat di
disimpulkan

peneliti

mengimplentasikan

prinsif

induktif

dengan

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan kecenderungan dari display
data yang telah dibuat. Peneliti harus menyelesaikan analisis seluruh data
yang ada agar kesimpulan final dapat dirumuskan secara tepat44.

44

Dr.iskandar,M.Pd, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta :GP Press,2009, hlm 140
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G. Validitas Data
Setelah mendapat data, peneliti akan melakukan pemeriksaan data
dengan melakukan pengecekan keabsahan data. Sehubungan

dengan

pemeriksaan keabsahan data, Putra & Dwilestari mencatat. Uji kredibilitas data
diperiksa dengan teknik-teknik sebagai berikut45:
1. Perpanjangan pengamatan
Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan analisis data dan telah
merumuskan sejumlah kategori. Peneliti kembali ke lapangan untuk
mengecek kategori yang dirumuskan sesuai dengan data lapangan, sesuai
dengan perspektif para partisipan.
2. Peningkatan ketekunan pengamatan
Setelah melakukan analisis data, peneliti memperdalam dan
memperinci data yang ditemukan. Peneliti juga akan melakukan
pengecekan ulang temuan data sementaranya sesuai dan menggambarkan
konteks penelitian yang spesifik.
3. Triangulasi
Pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang data bisa dilakukan
sebelum

dan/atau

sesudah

data

dianalisis.

Peneliti

melakukan

pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan
derajat keterpercayaan dan akurasi data. Melalui triangulasi sumber si
peneliti mencari informasi lain tetang suatu topik yang digalinya dari satu
sumber.

45

Ibid, h. 102.
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H. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis
menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang yang
menunjukkan alasan mengapa penulis memilih penelitian ini, rumusan
masalah yang merupakan rangkaian dari masalah yang akan penulis teliti,
tujuan penelitian yang berisi tentang mengapa penelitian ini dilakukan,
manfaat yang diharapkan dari penelitian, tinjauan pustaka untuk
mendukung penelitian ini, dan kerangka teori yang teridi dari kajian-kajian
teori yang mendukung tema dari penelitian.
BAB II Metode Penelitian
Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam
penelitian ini yang meliputi, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,
subjek penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, uji
coba statistik, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
BAB III Gambaran Lokasi Penelitian
Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi
penelitian

yaitu

di

PT.Mitra

Agrolika

Sejahtera,Desa

Muara

Bahar,Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan.
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BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti
oleh penulis mengenai Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR)
PT.MITRA

AGROLIKA

SEJAHTERA,

Bayung

Lencir

dalam

Pengembangan Masyarakat sebagai subjek penelitian.
BAB V Penutup
Dalam bab ini penulis memaparkan kesimpulan dari hasil
penelitian dan juga saran dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan
curiculum vitae penulis.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Pendirian dan Informasi Umum
PT.Mitra Agrolika Sejahtera (perusahaan) didirikan berdasarkan akta No.30
tanggal 11 Desember 2006 dari M.Zen,S.H.,notaris di jambi, dan akta pendirian
tersebut telah mendapat pengesesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan NO.C-07266 HT.0101TH.2007 Tanggal 18 Desember 2007, anggaran dasar perusahaan telah mengalami
perubahan kembali berdasarkan akta No.80 tertanggal 5 maret 2009 dari Notaris
M.Zen,S.H, Notaris di jambi, mengenai perubahan anggaran dasar perusahaan
dengan dan akta perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Mentri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU54232.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 November 2009. Akta mengalami
perubahan kembali berdasarkan Akta No.87 tanggal 16 September 2009 oleh
notaris yang sama dan telah disahkan oleh Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam keputusan No.AHU-50299.AH.01.02.Tahun 2010 pada
tanggal 26 Oktober 2010. Akta mengalami perubahan terakhir berdasarkan
dengan Akta No.116 tanggal 21 Juni 2013 oleh Notaris M.Zen,S.H., mengenai
peningkatan modal perusahaan. Akta telah mendapat persetujuan dari Mentri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan
No.AHU-37520.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013.
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Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 169 Tahun 2008 tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit,
Perusahaan

mendapatkan izin lokasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit

atas tanah seluas ±2.250 Hektar, yang terletak di Desa Simpang Tungkal, Kali
Berau dan

Muara Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
-

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Musi

Banyuasin

No.

173/KPTS/IUP/DISBUN/2008 tentang pemberian izin Usaha Perkebunan,
Perusahaan telah mendapatkan izin usaha

perkebunan kelapa sawit seluas 2.250

Hektar, yang terletak di Kecamatan Bayung Lemcir, Kebupaten Musi Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan.
-

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 0911 tahun

2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit, Perusahaan

telah mendapatkan izin lokasi untuk pembangunan

kebun kelapa sawit atas tanah seluas ±1.050 Hektar, yang terletak di Kecamatan
Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
-

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Banyuasin

No.

0933/KPTS/IUP/DISBUN/2009 tentang Izin Usaha Perkebunan, Perusahaan telah
mendapatkan izin usaha perkebunan kelapa

sawit seluas 1.050 Hektar, yang

terletak di Kecamatan Bayung Lencir , kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan.
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-

Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bupati

Banyuasin

No.

0433/KPTS/IUIP/DISBUN/2010 tentang Izin Usaha Industri Perkebunan,
Peusahaan mempunyai jenis industri pabrik

pengolahan kelapa sawit dengan

kapasitas izin 45 ton/jam yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten
Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
-

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyusin No. 0596 Tahun

2010 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Perusahaan mempunyai
bengunan seluas 16.140.09 m² yang terdiri dari kantor, pos jaga, workshop,
gudang, fibre stroge, boiler house, power house, kernel recovery station, pressing
station, threshing station, transfer carriege, loading ramp, apron loading ramp,
supervisor room, worksheet toilet, mushollah, clear water tank , bulk kemel silo,
empty bunch hopper, shudge recovery, oil storage tank, jalan lingkungan , oil
loading shed dan bicycle shed.
Sesuai pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama
Perusahaan bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri
pengolahan hasil kebun kelapa sawit. Pabrik Perusahaan Berdomisili di Muara
Bahar km.227, Bayung Lencir, Musi Banyuasin.
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Gambar III.1
Potret Perusahaan tampak Depan dan Dalam
Sumber : Dokumentasi Peneliti

B. Gambaran Umum PT. Mitra Agrolika Sejahtera
PT Mitra Agrolika Sejahtera bergerak di bidang perkebunan kelapa
sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO).
Wilayah operasional PT Mitra Agrolika Sejahtera berada di Desa Muara
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Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan. Produk utama Perusahaan ini adalah Crude Palm Oil
(CPO). Guna menunjang ketersediaan bahan baku utama industri pengolahan
CPO yang berkualitas serta bernilai ekonomis yang baik, Perusahaan
mengutamakan penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil produksi
perkebunan sendiri. Selanjutnya guna meningkatkan daya saing produk utama
nya, Perusahaan mengupayakan implementasi Indonesian Sustainable Palm
Oil System (ISPO) sejalan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan oleh
Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

C. Visi dan Misi Perusahaan
1. Visi
Meningkatkan hasilbumi guna memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri
dan ekspor.
2. Misi
1. Meningkatkan pendapatan petani.
2. Memperluas kesempatan kerja masayarakat sekitar.

3. Memanfaatkan lahan yang kurang produktif menjadi lebih produktif.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan susunan komponen-komponen (unit-unut
kerja) dalam organisasi. Dalam struktur yang akan di paparkan merupakan
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struktur organisasi di unit kerja kawasan pabrik dam kebun, yang dalam hal ini
kawasan pabrik dan kebun merupakan tempat pengambilan penelitian.
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STRUKTUR ORGANISASI
PT.MITRA AGROLIKA SEJAHTERA
GENERAL MANAGER

STAFF GM

MILL MANAGER

ESTATE MANAGER

ASST. TRAKSI

ASSST. LAP

MDR 1

KA MEKANIK
MEKANIK

KERANI
MDR PANEN

KR TRAKSI

MDR TRAKSI

OP.A.BERAT

KTU

AST.PROSES

AST.MAINT

MDR.PROSES

MDR.MAINT

KASIR

OP LAMPU

MEKANIK

PEMBUKUAN

OP
STRELIZZER

WELDER

KR UMUM

OP TRIPPLER

PERSONALIA

OP PRESSING

KA GUDANG
PET GUDANG

DRIVER

KR RECORDER
MDR LAPANGAN

ELECTRICAL
OPR BUBUT

OP KRENNEL

OIL MAN

OP
KLARIFIKASI

MAINTENAN

HELPER

AST.LAB

ANALISIS
SAMPEL
MAN
PET.LIMBA
H
OPR
LOWDER

POW SORTASI

KTU

MDR SORTASI

DANRU

PET SORTASI

SATPAM PK
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Pada struktur organisasi di atas terbagi menjadi dua divisi yaitu Estate
(kebun) dan Mill (pabrik), perbedaan divisi untuk memudahkan pengontrolan
dari masing-masing bidang, pada kawasan kebun mengurusi masalah lahan dan
hasil panen, selanjutnya hasil panen akan langsung di antarkan ke kawasan
pabrik yang di olah menjadi CPO ( Crude Palm Oil ).
D. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja :

1. Menciptakan dan memelihara kondisi dan keadaan aman dalam bekerja.

2. Memberikan pemahaman kepada semua pekerja mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja termasuk di dalamnya pemahaman tentang HIV/AIDS dan cara
pencegahan / penanggulannya.

3. Mendorong pekerja untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keselamatan
dan kesehatan kerja.

4. Menegakkan dan memelihara prosedur keselamatan dan kesehatan kerja
serta mewajibkan kepada semua pekerja, kontraktor dan orang yang berada di
dalamnya untuk mematuhinya.

5. Mengembangkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.Mitra
Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan atau tindakan
yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial atau
lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Program (CSR) merupakan
investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial,
serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik.
Salah

satu

implementasi

program

CSR

adalah

dengan

melakukan

pengembangan atau pemberdayaan masyarakat (Comumunity Development).
Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Penerpan program
CSR juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola
perusahaan yang baik.
Terdapat tiga bagian program csr yang di kembangkan oleh PT.Mitra
Agrolika Sejahtera, adapun rincian program CSR yang dilaksanakan oleh
PT.Mitra Agrolika Sejahtera yang sudah berjalan dan terlaksana, diantaranya:
1. Ekonomi dan Pendidikan
-

Memperkerjakan Putra Daerah Sebagai Karyawan Di Perkebunan Dan

Pabrik
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- Bantuan Honor Dan Thr Pejabat Desa Di Seputaran Kebun Dan Pabrik
Di bidang ekonomi ada tiga program yang kami jalankan yang
pertama yaitu memperkerjakan putra daerah sebagai karyawan di
perkebenunan dan pabrik dan kedua bantuan honor dan THR pejabat desa
di seputaran kawasan pabrik dan kebun, program simpan pinjam koperasi
perusahaan hal ini di ungkapkan oleh Pak Naga selaku Manager :46
“memang dalam hal ini kami memperkerjakan putra daerah setempat, ya
mungkin baru hal ini yang bisa kami bantu kepada masyarakat sekitar di
bidang ekonomi, walaupun sebenarnya saya rasa ini bukan sebuah
rancangan program csr ya, yang kita tahu kan program-program csr yang
ideal sebuah program yang berkelanjutan, namanya juga program mungkin
bisa di katakan sesuatu yang baru dan terencana yang melibatkan
masyarakat, tapi ya setidaknya untuk sekarang ini yang bisa kami berikan
kepada masyarakat sekitar, dan kami juga ada ikut sumbangsi lah sedikit
dalam pemberian honor kepada pejabat desa sekitar, kalo hari lebaran
kami juga memberikan THR, kalo untuk karyawan sendiri kami ada yang
namanya koperasi simpan pinjam perusahaan, tapi kalo koperasi ini hanya
untuk karyawan tetap perusahaan saja bukan untuk masyarakat umum,
mungkin ini lebih kedalam bentuk kategori pertolongan mungkin ya, ya
untuk sekarang baru itu yang kami bisa lakukan”
Selanjutnya program yang kedua di bidang pendidikan :
- Fasilitas Antar Jemput Bagi Anak Karyawan Dan Anak Di Lingkungan
Sekitar kawasan Kebun dan Pabrik Ke Sekolah
Fasilitas ini di berikan untuk memudahkan para anak-anak usia sekolah di
lingkungan sekitar kawasan pabrik dan kebun hal ini di ungkapkan oleh mama
thoriq dalam sesi wawancara :47
“Mobil antar jemput ini sudah cukup lama beroperasi, kehadiran mobil ini
sangat membantu kami terutama bagi kami yang harus berkerja, disini
46

Wawancara dengan Pak Naga selaku Manager PT. Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 2 juni 2020
47
Wawancara dengan Mama Thariq selaku masyarakat Desa Muara Bahar yang
menikamati fasilitas CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Pada tanggal 8 juni 2020
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rata-rata berkerja sebagai penyadap karet, kalo tidak buruh di kebun,
merondap, mengambil brondol (buah sawit yang terlepas dari tandannya),
kan harus dari pagi, nah mobil ini sangat membantu, jadi kami tidak repot
untuk mengantar dan menjemput anak kami sekolah”
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh karyawan pabrik, yaitu Pak
48

Padun:

“ya allhamdulilah lah mobil ini sangat membantu, kan harus apel pagi jam
06:00 tu, kalo ngantar anak jam segitu barangkali kecepatan ya, ya adanya
bantuan mobil antar jemput sekolah sangat membantu, paling kalo ada
perubahan jadwal pulang sekolah nya paling saya jemput sebentar, tapi
biasanya anak sudah memberi tahu dari sebelum berangkat seandainya
adanya perubahan jadwal”

- Perbaikan / Rehabilitasi gedung sekolah

Dalam kegiatan perbaikan ini, PT. Mitra Agrolika Sejahtera melakukan
perbaikan atau rehabilitasi SDN 4 Bayung Lencir, ini merupakan salah satu
wujud dari kepedulian perusahaan di bidang pendidikan, yang di harapakan
mampu berkontribusi walaupun sedikit, dalam wawancara bersama salah satu
guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan di SDN 4 Bayung
Lencir yaitu Ibu Supinah :49
“ Kami sangat bersyukur atas bantuan yang telah di berikan oleh PT.Mitra
Agrolika Sejahtera, kegiatan CSR ini saya berharap bisa terus di lakukan
apalagi ini menyangkut bidang pendidikan yang sangat penting bagi
penerus bangsa ini, ada 2 ruang kelas yang di rehab atau di bangun, ini
sangat membantu dalam proses belajar mengajar, dan mungkin selanjutnya
semoga ada program-program lain yang bisa membantu sekolah ini baik
dalam hal fasilitas atau pun yang menyangkut hal-hal lain yang bermanfaat
bagi sekolah ini.”

48

Wawancara dengan Pak Padun selaku karyawan PT.Mitra Agrolika Sejahtera tentang
program CSR, Pada tanggal 2 juni 2020
49
Wawancara dengan Ibu Supinah selaku Wakil Kepala Sekolah penerima bantuan
gedung sekolah program CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Pada tanggal 8 juni 2020
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2. Sosial dan Keagamaan
- Sumbangan Ke Mesjid Yang Berada Disekitar Perkebunan Dan Pabrik
Berupa Uang Dan Bahan Bangunan.
Kegiatan ini di lakukan berdasarkan proposal yang masuk, seperti bahan
bangunan jika ada perbaikan di masjid dan jika ada kebutuhan yang cukup
besar biasanya mengajukan proposal kepada pihak perusahaan, tetapi
sumbangan-sumbangan sering di lakukan jika ada peringatan hari-hari besar
keagamaan, dalam wawancara bersama Imam masjid Bapak Junaidi :50
“ Allhamdulillah sejauh ini perusahaan sangat cepat respon nya, kalo kita
masukkan proposal kegiatan atau pun meminta bantuan langsung di tindak
lanjuti, saya sangat bersyukur akan hal ini semoga bantuan-bantuan untuk
umat selalu senantiasa di lakukan, ke depannya saya berharap perusahaan
semoga selalu senantiasa melakukan program-program yang berkaitan
dengan masyarakat.”

Selanjutnya program :
-

Bantuan Sembako untuk Masyarakat yang kurang mampu untuk
masyarakat di sekitar perkebunan dan pabrik.

Program pemberian sembako ini di lakukan setiap hari besar keagamaan,
seperti lebaran idul fitri, peringatan hari natal, dan hari besar keagamaan
lainnya, ini merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan kepada
masyarakat, hal ini disampaikan oleh Manager yaitu pak Naga :51
“ Pemberian sembako ini selalu kami lakukan setiap hari besar keagamaan,
biasanya kami meminta data kepada ketua RT setempat untuk mendata
masyarakat yang tergolong pra-sejahtera (miskin), dan nanti tim perusahaan
di dampingi pengurus RT setempat untuk menyalurkan bantuan tersebut”
50

Wawancara dengan Pak Junaidi selaku Imam Masjid Nurul Ikhwan penerima bantuan
CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Pada tanggal 24 juni 2020
51
Wawancara dengan Pak Naga selaku Manager PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 2 juni 2020
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Hal ini juga di sampaikan oleh pak RT 01 Desa Muara Bahar, Bapak
Syamsudin :52
“Memang benar perusahaan selalu memberikan semacam bantuan sembako
kepada masyarakat, seperti beras, minyak goreng, tepung, gula, dan lainlain, saya selaku ketua RT 01 sangat merasa senang karena masyarakat saya
terbantu dengan bantuan yang di berikan, mungkin ke depannya semoga
jumlah atau kapasitas bantuan lebih banyak sehingga bisa memberikan
jangkauan menyeluruh yang lebih luas kepada masyarakat yang tergolong
pra-sejahtera, dan kami dari pihak masyarakat aka selalu siap mendukung
dan ,mendampingi program-program yang berkaitan dengan kesehjateraan
masyarakat.”

3. Kesehatan dan Lingkungan
- Sarana Kesehatan Berupa Klinik Prioritas bagi karyawan, karyawan yang
tinggal di Mess dan masyarakat sekitar lingkungan perkebunan dan pabrik
Sarana ini terletak tidak jauh dari kawasan perusahaan, sudah di bangun
atau sudah ada sejak berdirinya pabrik, dan Fasilitas sarana kesehatan ini
sangat membantu karyawan dan masyarakat sekitar, dalam sesi wawancara
bersama Pak Wahyu salah satu karyawan tetap perusahaan :53
“ Kalo kita sakit biasanya di bawa ke klinik perusahaan dulu, ya cukup
membantu lah, kalo sakit-sakit ringan seperti demam, batuk, luka ringan,
tapi kalo sudah agak berat nanti klinik biasanya membuat surat rujukan
untuk di bawa kerumah sakit, biasanya kita di rujuk kerumah sakit Jambi,
dan karna kita ada fasilitas BPJS nya juga biasanya di rujuk kerumah sakit
yang ada fasilitas BPJS nya begitu”
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Wawancara dengan Pak Syamsudin selaku ketua RT O5 Desa Muara Bahar, Pada
tanggal 8 juni 2020
53
Wawancara dengan Pak Wahyu selaku Karyawan PT.Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 2 juni 2020
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Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pak Parjo selaku tokoh masyarakat
di desa muara bahar, Pak Parjo mengungkapkan :54
“ Sangat membantu, ya kita tahu akses keluar masuk ke dalam sini lebih
kurang 10 KM lebih ya, jadi kalo keadaan darurat, tindakan pertamanya bisa
di lakukan di klinik dulu, semoga fasilitas klinik ini ke depannya bisa lebih
canggih lagi, jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berobat, tapi kalo
sejauh ini tidak ada masalah lah, klinik masih bisa mengobati masyarakat
disini, karna ya bersyukur juga masyarakat di sini tidak ada yang
mempunyai penyakit yang berbahaya yang tidak bisa di obati di klinik,
paling sakit harian lah, sakit yang ringan-ringan”

Selanjutnya Program :
-

Perbaikan Jalan Dari Sp Patin Sampai Tugu Batas Unit 9 Desa Muara
Bahar
Program perbaikan ini rutin di lakukan, apalagi saat musim hujan,

mengingat material jalan yang di gunakan masih hanya pasir dan batu sehingga
apabila musim hujan terjadi ini sangat rentan mengalami kerusakan.
Dalam hal ini biasanya masyarakat akan melaporkan pada pihak
perusahaan untuk melakukan perbaikan, berikut pernyataan dari salah satu
karyawan perusahaan, yaitu Pak Junaidi :55
“Kami melakukan perbaikan secara rutin, mengingat kondisi material jalan
yang masih bisa di kategorikan termasuk dalam kondisi yang sangat rentan
mengalami kerusakan, apalagi mobil-mobil besar banyak melintas ya,
dengan muatan lagi, tentu ini sangat mengkhawatirkan dan juga menjadi
perhatian yang cukup serius apabila musim hujan tiba, dana yang di
gunakan perusahaan berasal dari dana CSR, biasanya nanti masyarakat tetap
memasukkan proposal, dan akan di tindak menggunakan dana CSR, kita
biasanya menyetok batu, jadi apabila terjadi kerusakan ringan masyarakat
tidak perlu memasukkan proposal, sehingga biasanya apabila mendapat
laporan, kondisi jalan akan segera kita perbaiki.”
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Wawancara dengan Pak Parjo selaku Toko Masyarakat Desa Muara Bahar, Pada
tanggal 8 juni 2020
55
Wawancara dengan Pak Junaidi selaku karyawan PT. Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 29 juni 2020
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-

Perawatan Jalan Dari Simpang Patin S/D Lokasi Pabrik

Selanjutnya setelah memperbaiki, perusahaan juga rutin melakukan
perawatan jalan dari lorong masuk perusahaan sampai ke lokasi perusahaan,
yang kira-kira sekitar 10-12 KM, Karna mengingat material yang tidak
permanen seperti aspal, sehingga perawatan haruslah rutin di lakukan, seperti
penyiraman jalan agar tak berdebu saat cuaca panas, dan penambahan sirtu saat
cuaca sedang hujan.
Program selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan dan lingkungan ialah:
-

Pembangunan Akses Jembatan
Pembangunan jembatan sudah cukup lama di lakukan, dan sebenarnya

pembangunan ini di lakukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam
bertransportasi, dalam wawancara bersama Mill Manager yaitu Pak Naga :56
“Jembatan ini merupakan program yang cukup besar yang kami lakukan,
sejauh ini program pembangunan jembatan merupakan program CSR yang
paling besar biaya nya, kisaran 1-2 Miliar, kami berharap jembatan itu dapat
mempermudah akses masyarakat dalam bertransportasi dan masyarakat tidak
perlu menggunakan perahu untuk menyebrang, sejauh ini kalo saya lihat
jembatan yang kami bangun sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan juga
apabila masyarakat ingin menjual hasil pertanian kelapa sawit nya tidak perlu
menggunakan perahu untuk menjual nya dan sampai sekarang jembatan itu
masih aktif di gunakan”
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Selanjutnya :
-

Pembangunan Sumber Air Bersih
Pembangunan sumber air bersih ini berupa waduk, jadi nanti air
dari waduk akan di tarik/hisap menggunakan mesin, selanjutnya air akan
di beri tawas dan di lakukan penyaringan (filterisasi) selama dua kali
penyaringan, setelah itu barulah air akan di salurkan kepada rumah- rumah
karyawan dan masyarakat, hal ini di jelaskan oleh bapak junaidi yang
mendampingi peneliti meninjau langsung waduk yang di buat oleh
perusahaan sebagai sumber air bersih untuk masyarakat 57.

2. Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

PT.Mitra

Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat

Tujuan perusahaan didirikan memang untuk memperoleh keuntungan,
namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan salah satunya
dengan melaksankan CSR, tidak mudah memang menerapkan CSR dan
menganggarkan dana setiap tahunnya perlu suatu perencanaan program yang
bermanfaat bagi masyarkat dan lingkungan.
PT.Mitra Agrolika Sejahtera merupakan perusahaan yang memiliki
kewajiban melaksanakan program CSR, jika kita lihat ke program yang di
rencanakan, sejauh ini sudah berjalan, hanya di sini jika di kaitkan dengan
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Pengembangan Masyarakat, peneliti merasa program-program yang di
jalankan belum ada yang melibatkan masyarakat atau belum efektif, hal ini
pun di ungkapkan oleh Mill Manager, yaitu Pak Naga :58
“Memang saya pun merasa program-program yang kami jalankan belum
begitu efektif untuk pengembangan masyarakat, jika di lihat pada
keberhasilan tujuan yaitu pengembangan masyarakat yang menambah
kemampuan, pengetahuan, kemandirian dan lain-lain. sebenarnya masalah
nya yaitu, di perusahaan kami, belum ada divisi khusus yang mengatur dan
menjalankan program CSR, sehingga di sini program-program yang di
jalankan tentulah tidak mengalami beberapa alur dan proses yang seharusnya
di jalankan, sehingga program tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentu nya
ini menjadi pekerjaan rumah untuk perusahaan kami, dan semoga nanti dari
penelitian ini bisa membuka wawasan tentang CSR yang seharusnya di
jalankan dan ada hasil identifikasi dari penelitian yang dapat mrenjadi saran
dan masukkan untuk perusahaan kami.”

Dan dalam hal ini efektif menurut Supriyono pengertian efektivitas, yaitu:
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung
jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar konstribusi dari pada
keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka
dapat dikatakan efektif pula unit tersebut .”
Nah dalam hal ini peneliti sudah melakukan wawancara bersama Kepala
Desa Muara Bahar , Bapak Indra :59
“Ada kontribusi, jelas ada, tidak mungkin tidak ada, kalo tidak ada tentunya
masyarakat pasti akan banyak suara lah, nah dalam hal ini dampak secara
menyeluruh nya ialah yang sudah berwujud nyata, seperti jalan, jembatan,
sumber air, tentu ini manfaat yang di berikan oleh perusahaan untuk
masyarakat di Desa kami, tetapi kalo seperti yang saudara bilang dalam
pengembangan masyarakat seperti penguatan kapasitas kelompok atau
pribadi, penambahan kemampuan, penyuluhan dan lain sebagainya itu belum
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di lakukan, nah mungkin ini karna tidaktahuan juga lah apa itu CSR dan
sebagainya, saya pribadi hanya tahu bahwa perusahaan harus bertanggung
jawab atas pembangunan nya di desa kami, karna sedikit banyak pasti
mempengaruhi masyarakat kami, seperti jalan yang berdebu, suara bising air
dan dampak dari bekas bekas pupuk tanaman beserta dampak-dampak
lainnya, tentu sejauh ini secara logis perusahaan harus bertanggung jawab
akan hal itu, dan ternyata itu sudah di atur dalam Undang-Undang ya, ya saya
bersyukur bisa tahu dan saudara sudah berkenan melakukan penelitian ini,
sejauh ini kalo untuk kontribusi ya seperti yang saya bilang tadi lah, tapi kalo
untuk acara pemuda seperti maulid tan, takbiran puasa, biasanya kalo untuk
hal-hal yang seperti itu perusahaan bantu lah, pasti di bantu”

Dari uraian di atas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di PT.Mitra Agrolika Sejahtera di lakukan dengan analisa dari
pihak perusahaan saja tanpa melibatkan masyarakat langsung, dan belum
ada musyawarah secara langsung yang di lakukan, dari pihak masyarakat
sendiri jika meminta bantuan pihak masyarakat mengajukan proposal dan
melakukan pelaporan terkait masalah yang terjadi, tetapi dapat di lihat dari
hasil temuan peneliti merasa belum ada program-program Pengembangan
Masyarakat yang di lakukan oleh perusahaan, yang akan di bahas pada
pembahasan.
Selanjutnya hasil temuan peneliti kali ini berkaitan dengan data Nominal
angka/ Dana yang di keluarkan perusahaan untuk pelaksanaan program CSR,
Pada pelaksanaan program Tanggung jawab sosial perusahaan dana yang
cukup besar di gunakan untuk pembangunan jembatan yaitu Rp.1 Milliar
(Satu milliar rupiah), selanjutnya dana kedua terbesar yaitu perbaikan gedung
sekolah berjumlah Rp.85.000.000 ( Delapan puluh lima juta Rupiah), untuk
dana program lain, dari hasil penelitian pihak perusahaan mengatakan bahwa
dana yang di keluarkan secara bertahap sehingga tidak ada hitungan pasti,
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tapi kalau di perkirakan untuk dana CSR untuk 5 tahun terakhir berkisar
Rp.150.000.000 (Seratus Lima puluh juta rupiah) di luar dari pembangunan
jembatan, sumber air bersih, pembelian mobil angkutan sekolah60.
Sejalan dengan pengertian dan penjelasan yang di paparkan di atas peneliti
akan mengaitkan penjelasan dengan teori yang ada, untuk melihat ke
efektivan program CSR yang di jalankan perusahaan dalam pengembangan
masyarakat yang menjadi pokok pikiran dalam penelitian ini.
3. Faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan program tanggung

jawab sosial perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan
(mempengaruhi) terjadinya sesuatu, berikut merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.
Mitra Agrolika Sejahtera.
Dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Tanggung Jawab
Sosial PT. Mitra Agrolika Sejahtera :
1. Faktor dari Perusahaan
-

Tidak adanya Divisi khusus dari pihak perusahaan yang mengurus tentang
Pelakasanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan manajer
perusahaan yaitu Pak Naga, dalam sesi wawancara beliau menyebutkan “ di
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Perusahaan kami belum ada Divisi khusus yang mengatur dan menjalankan
program tanggung jawab sosial perusahaan.”61 Dalam hal ini suatu
lembaga/instansi harus memiliki divisi yang khusus untuk menjalankan suatu
program yang wajib yang telah di atur pemerintah agar program yang di
jalankan dapat berjalan efektif dan maksimal.
-

Kurangnya Sosialisasi pihak Perusahaan Kepada Masyarakat tentang
program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Faktor yang kedua ini di dapat saat sesi wawancara bersama
Kepala Desa Muara Bahar, beliau menyebutkan bahwa “ ini terjadi karena
ketidaktahuan masyarakat jugalah apa itu tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR)62.” Nah dari sini kita dapat menyimpulkan ketidaktahuan masyarakat
terjadi karna tidak ada adanya sosialisasi atau pemberian informasi kepada
masyarakat tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

-

Perusahaan tidak melibatkan Masyarakat secara

langsung dalam

Pembentukan dan Pelaksanaan Program tanggung jawab sosial perusahaan
Pada faktor ketiga ini, dari program CSR yang sudah perusahaan
jalankan, belum ada keterlibatan masyarakat langsung dalam perencanaan dan
pelaksanaan, masyarakat hanya menikmati fasilitas saja, tanpa ikut campur
tangan apapun, paling hanya program yang mengajukan bantuan seperti acara
hari-hari besar, baik itu hari besar nasional atau pun keagamaan, masyarakat
terlibat karna mereka mengajukan proposal bantuan.
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2. Faktor dari Masyarakat
-

Kurang kritis nya masyarakat tentang manfaat berdirinya perusahaan
Hal ini di dasari oleh tingkat kemauan masyarakat dalam
pemanfaatan suatu lembaga atau instansi di lingkungan mereka, seandainya
masyarakat memancing membuat suatu kegiatan, peneliti merasa Perusahaan
akan terpacu untuk ikut berpartisapasi dalam kegiatan masyarakat.

-

Pasifnya Organisasi Masyarakat dalam membuat kegiatan
Banyak organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Desa, seperti
Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, Remaja Masjid dan lain-lain, seandainya
organisasi di masyarakat ini berjalan aktif, mereka memiliki kegiatan yang
mampu memberdayakan merekan baik dari individu atau pun kelompok
peneliti merasa Perusahaan juga akan ikut serta membantu mereka walaupun
bukan mengatas namakan program CSR, tetapi setidaknya

perusahaan

memberikan dampak dan manfaat yang baik yang sama saja dengan dampak
yang seharusnya di timbulkan dari program tanggung jawab sosial
perusahaan.

3. Faktor dari Pemerintah
-

Kurang Tegasnya Pemerintah dalam pengawasan atau pun pemberian
sanksi dalam pelaksanaan program
Ini di buktikan dengan wawancara dengan bapak manajer
perusahaan “Bahwa sejauh ini belum pernah mendapatkan teguran dari
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pemerintah dan saya juga tidak tahu kenapa belum ada divisi khusus dari
pihak perusahaan kami yang mengurus tentang ini, tapi berkaitan dengan
pemerintah saya juga tidak tahu apakah ada negosiasi dengan pihak atasan
kami, kami juga tidak tahu.”63 Dalam hal ini menurut peneliti seandainya
pemerintah lebih ketat dalam peninjauan dan pengawasan tentunya pihak
perusahaan akan lebih mengoptimalkan program tanggung jawab sosial
perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Dampak pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR)

PT.Mitra

Agrolika

Sejahtera

Bayung

Lencir

dalam

Pengembangan Masyarakat
Sejauh ini Dampak yang di timbulkan dari pelaksanaan program Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera memiliki dampak dari
setiap program yang di jalankan, ini sesuai dengan pernyataan bapak
Muhammad selaku kepala Desa Muara Bahar :
“Ada kontribusi, jelas ada, tidak mungkin tidak ada, kalo tidak ada tentunya
masyarakat pasti akan banyak suara lah, nah dalam hal ini dampak secara
menyeluruh nya ialah yang sudah berwujud nyata, seperti jalan, jembatan,
sumber air, tentu ini manfaat yang di berikan oleh perusahaan untuk
masyarakat di Desa kami, tetapi kalo seperti yang saudara bilang dalam
pengembangan masyarakat seperti penguatan kapasitas kelompok atau
pribadi, penambahan kemampuan, penyuluhan dan lain sebagainya itu belum
di lakukan, nah mungkin ini karna tidaktahuan juga lah apa itu CSR dan
sebagainya, saya pribadi hanya tahu bahwa perusahaan harus bertanggung
jawab atas pembangunan nya di desa kami, karna sedikit banyak pasti
mempengaruhi masyarakat kami, seperti jalan yang berdebu, suara bising air
dan dampak dari bekas bekas pupuk tanaman beserta dampak-dampak
lainnya, tentu sejauh ini secara logis perusahaan harus bertanggung jawab
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Wawancara dengan Pak Naga selaku Manager PT. Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 19 Agustus 2020

73

akan hal itu, dan ternyata itu sudah di atur dalam Undang-Undang ya, ya saya
bersyukur bisa tahu dan saudara sudah berkenan melakukan penelitian ini,
sejauh ini kalo untuk kontribusi ya seperti yang saya bilang tadi lah, tapi kalo
untuk acara pemuda seperti maulid tan, takbiran puasa, biasanya kalo untuk
hal-hal yang seperti itu perusahaan bantu lah, pasti di bantu”

Dampak-dampak dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial
perusahaan meliputi tiap program yang di jalankan, menurut pengamatan
peneliti dan dari hasil wawancara dengan pihak terkait, terdapat Tiga aspek
besar program yang di jalankan yang di dalamnya terbagi lagi menjadi
beberapa program, yaitu :
-Ekonomi dan Pendidikan
Dalam hal ini program yang di jalankan untuk menunjang aspek ekonomi
dan pendidikan seperti, memperkerjakan putra daerah, bantuan honor dan Thr
ke pejabat desa, program simpan pinjam koperasi perusahaan, program ini
merupakan program yang di buat oleh perusahaan yang di harapkan mampu
meningkatkan

perekonomian

masyarakat

sekitar,

sejauh

ini

sudah

memberikan dampak, tetapi program ini belum bisa menyentuh semua
elemen masyarakat sekitar kawasan perusahaan. Seperti contoh bantuan
honor dan THR, bantuan ini hanya bisa di rasakan oleh pejabat desa setempat.
Di bidang pendidikan ada program Fasilitas antar jemput bagi anak-anak
karyawan ke sekolah dan program perbaikan/rehab gedung sekolah, sejauh ini
program di bidang pendidikan sudah berjalan, perbaikan gedung sekolah
sudah pernah di lakukan walaupun hanya satu gedung, tapi memiliki andil
yang cukup besar dalam bidang pendidikan di sekolah sekitar kawasan
perusahaan, dan dalam observasi peneliti, peneliti melihat belum ada program
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yang menyangkut tentang pemberdayaan yang memberikan dampak yang
cukup kepada para pelajar yang meningkatkan penguatan kapasitas individu
atau pun kelompok yang menciptakan tercapai nya tujuan dari pengembangan
masyarakat.
- Sosial dan Keagamaan
Program yang di laksanakan perusahaan dalam aspek sosial dan
keagamaan ada dua program yaitu Sumbangan ke masjid yang berada di
sekitar perusahaan dan Bantuan Sembako untuk masyarakat di sekitar
kawasan perusahaan, dalam perihal keagamaan dampak dari program bantuan
sumbangan ke Masjid sudah memiliki dampak terbangun nya Satu Masjid
dan Satu Musholla, ini merupakan hasil dari bantuan perusahaan yang
memberikan bantuan bertahap sehingga terbangun nya Masjid dan Musholla
ini.
Untuk Program Sosial, Perusahaan memberikan Bantuan Sembako untuk
Masyarakat yang kurang mampu pada saat peringatan hari hari besar, tentu
dalam hal ini dampak yang di timbulkan cukup kecil, mengingat perayaan
hari besar yang hanya terjadi beberapa kali dalam setahun.
- Kesehatan dan Lingkungan
Dalam bidang Kesehatan dan Lingkungan terdiri dari beberapa Program,
yang pertama di bidang kesehatan ada Sarana Kesehatan berupa klinik
prioritas bagi karyawan, dampak dari pembangunan sarana kesehatan ini
ialah, jika karyawan ada sakit ringan seperti demam, batuk, sarana ini sudah
membantu, tetapi untuk alat kesehatan menurut pengamatan peneliti masih

75

minim, dan sarana kesehatan ini biasanya jika terjadi kecelakaan kerja
melakukan penanganan pertama kepada korban kecelakaan. Sehingga
dampak yang dari pembangunan ini sudah ada tapi masih memiliki
kekurangan dan keterbatasan alat medis.
Lalu di bidang lingkungan ada 4 program yaitu Perbaikan Jalan, Perwatan
Jalan, Pembangunan Akses Jembatan, dan pembangunan Sumber Air Bersih,
dampak dari Perbaikan dan Perawatan jalan sejauh ini selain menguntungkan
pihak perusahaan juga menguntungkan pihak Masyarakat, dampak kepada
perusahaan yaitu mempermudah akses keluar masuk ke lokasi perusahaan,
dan dampak untuk masyarakat yaitu mempermudah masyarakat juga untuk
keluar masuk ke desa mereka, mengingat jarak dari jalan besar kira-kira 10
KM, apabila tidak ada Akses jalan tentu sangat menyulitkan akses keluar
masuk masyarakat Desa, lalu jalan ini juga berdampak kepada masyarakat
yang berkebun, karna akses ke kebun mereka jadi lebih muda, sehingga
memudahkan para petani mencari dan menjual hasil pertaniannya.
Untuk Pembangunan Akses Jembatan hampir sama dengan jalan tadi,
dampak dari jembatan ini juga untuk mempermudah akses baik dari pihak
perusahaan maupun pihak masyarakat.
Selanjutnya Pembangunan Sumber Air Bersih, Pembangunan sumber air
bersih ini berupa waduk, lalu air dari waduk di olah kembali dengan beberapa
proses baru di salurkan kepada Masyarakat, dampak dari pembangunan
sumber air bersih ini, masyarakat sekitar perusahaan tidak perlu bersusah
payah untuk membuat sumur pribadi, karna air di alirkan langsung kerumah-
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rumah sekitar kawasan perusahaan, dan pembangunan sumber air bersih ini
juga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,
walaupun air menyala memiliki jadwal yang tidak 24 jam menyala.
B. Pembahasan
1.

Analisis Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan
Masyarakat
PT Mitra Agrolika Sejahtera bergerak di bidang perkebunan kelapa
sawit dan industri pengolahan kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO).
Wilayah operasional PT Mitra Agrolika Sejahtera

berada di Desa Muara

Bahar, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan. Produk utama Perusahaan ini adalah Crude Palm Oil (CPO).
Guna menunjang ketersediaan bahan baku utama industri pengolahan CPO
yang berkualitas serta bernilai ekonomis yang baik, Perusahaan mengutamakan
penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil produksi perkebunan sendiri.
Dalam aturan pemerintah melihat kategori usaha, PT.Mitra Agrolika
Sejahtera merupakan badan usaha yang sudah termasuk Perseroan Terbatas,
sehingga dalam hal melaksanakan kegiatan operasional perusahaan wajib
melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) menurut aturan
pemerintah dan prinsip-prinsip yang seharusnya.
Sebagai salah satu perusahaan yang sudah termasuk kedalam kategori
perseroan terbatas dan paham akan hukum maka PT. Mita Agrolika Sejahtera
di wajibkan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai
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dampak dari kegiatan yang dilaksanakan. Ini semua sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya
disingkat UUPM), Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT) dan peraturan menteri BUMN No.
Per05/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan
program bina lingkungan serta

peraturan pemerintah No 47 Tahun 2012

tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan peseroran terbatas.
Dengan demikian, PT. Mitra Agrolika Sejahtera dalam mejalankan
kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan hukum dan dalam
melaksanakan program CSR-nya harus sesuai dengan etika dan tanggung
jawab CSR secara umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera tertera pada tabel.I.1 yang
dapat di kategorikan ke dalam 3 kategori atau aspek yaitu Ekonomi Dan
Pendidikan Sosial dan Keagamaan, Kesehatan dan Lingkungan, programprogram yang dilaksankan ini sudah ada yang berjalan seperti di bidang
ekonomi dan pendidikan yaitu fasilitas antar jemput untuk anak-anak karyawan
yang sekolah, selanjutnya di bidang sosial dan keagamaan ada program
bantuan sembako dan sumbangan ketempat ibadah-ibadah di kawasan sekitar
pabrik dan kebun, dan selanjutnya di bidang kesehatan dan lingkungan ada
program klinik kesehatan untuk karyawan, perbaikan jalan, pembangunan
akses jembatan, dan sumber air bersih, dan lain-lain yang tertera pada tabel.1,
program yang tertera merupakan program-program csr yang di laksanakan
oleh PT.Mitra Agrolika Sejahtera.
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Berdasarkan teori triple bottom line yang di kembangkan oleh John
elkington, maka secara konseptual, bentuk-bentuk csr yang di laksanakan
PT.Mitra agrolika sejahtera dalam pengembangan masyarakat di rasa belum
memenuhi kategori dalam teori csr yang di kemukakan oleh John elkington,
diantaranya64 :
1. profit (keuntungan). sebuah perusahaan pada dasarnya dalam
menjalankan kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan
di gunakan untuk membuat perusahaan tetap berkembang menjadi maju, baik
perusahaan BUMN maupun Swasta. sebagai perusahaan swasta Pt.Mitra
Agrolika Sejahtera berkewajiban melaksanakan csr berdasarkan etika,prinsip
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbagai program csr yang di
lakukan atau di laksanakan, belum ada satu pun program yang memperoleh
keuntungan secara materil sehingga dirasa implementasi yang kegiatan csr
yang mendapatkan profit belum terlaksana pada program-program csr yang di
lakukan oleh PT.Mitra Agrolika Sejahtera.
2. people (manusia), PT.Mitra Agrolika sejahtera sebenarnya memiliki
kepedulian terhadap kesehjateraan masyarakat, seperti memperkerjakan putra
daerah sekitar, memberi bantuan pendidikan, memberikan akses jalan yang di
harapkan menjadi program dalam pengembangan masyarakat (community
development), tetapi disini program-program yang di anggap membantu dalam
pengembangan masyarakat dalam implementasi secara umum sangat belum di
kategorikan dalam pengembangan masyarakat, dalam hal ini belum ada
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program yang membantu perekonomian masyarakat yang perusahaan ikut andil
dalam kegiatan pengembangan nya , perusahaan hanya memberikan to help
(pertolongan) bukan to empower (pemberdayaan), dalam pengembangan
masyarakat banyak hal yang harus di penuhi yang secara garis besar
pertolongan dan pemberdayaan harus di berikan, sehingga apabila salah satu
tidak terpenuhi maka pengembangan masyarakat belum berjalan secara
maksimal. Menurut Payne bentuk pengembangan masyarakat salah satunya
program-program

pembangunan

memungkinkan

anggota

masyarakat

memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya dan
kekuatan ini bisa di kategorikan dalam proses pemberdayaan yang bentuk csr
dari PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum melaksanakan hal itu.
3. planet (lingkungan), bentuk-bentuk program CSR menjaga atau
pelestarian lingkungan yang di lakukan Pt.mitra Agrolika Sejahtera sejauh ini
belum ada program dalam bentuk pelestarian, tetapi dalam hal menjaga
Pt.Mitra Agrolika Sejahtera dalam melakukan perluasan lahan tidak melakukan
perluasan dengan cara membakar, sehingga sedikit langkah kecil dalam
pelestarian lingkungan tetapi dalam bentuk-bentuk program csr belum ada
program yang langsung mengarah pada kelestarian lingkungan,sehingga dalam
hal ini bentuk-bentuk program csr jika di kaitkan dengan teori John Elkington
di rasa belum berjalan sebagaimana mestinya.
Apabila di kaitakan dengan teori CSR Menurut Kotler dan Nancy
dalam Gassing mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR)
didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan
komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian
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sumber daya perusahaan. Program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera sejauh
ini belum ada program yang melakukan praktek bisnis untuk meningkatkan
kesehjateraan masyarakat atau pun komunitas tempat perusahaan berdiri,
sehingga jika di kaitkan dengan teori ini CSR yang di jalankan juga belum
sesuai.
Selain itu, jika di kaitkan dengan Teori The World Bussiness Council
for Sustainable Development (WBCSD) , CSR merupakan komitmen bisnis
untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja
dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitaskomunitas setempat (lokal), masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan lebih luas. PT. Mitra Agrolika Sejahtera
sejauh ini sudah menjalankan program CSR, tetapi bukan merujuk kepada
sebuah

program

pembangunan

ekonomi

berkelanjutan

yang

dapat

meningkatkan taraf kualitas kehidupan masyarakat yang lebih luas dan
sejahtera, seharusnya program-program yang di jalankan haruslah sebuah
program yang melibatkan masyarakat langsung dan di kelola bersama lalu
selanjutnya program tersebut mengalami keberlanjutan yang dalam salah satu
prinsip CSR yaitu Suistanable Development ( program/pengembangan yang
berkelanjutan ).
Penerapan program CSR juga merupakan salah satu bentuk implementasi
dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
Dalam hal ini seharusnya perusahaan haruslah mempunyai divisi khusus yang
mengurus tentang CSR sehingga masyarakat akan lebih merasa kehadiran
perusahaan memiliki manfaat, seperti yang di katakan oleh manager
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perusahaan, “bahwa di perusahaan ini belum ada divisi yang mengurus
tentang CSR, sehingga CSR yang di jalankan belum maksimal”65.
Menurut teori

Prijono, Onny, S., dalam melaksanakan kegiatan

pengembangan masyarakat harus menggunakan tiga pendekatan, yaitu
pendekatan the welfare approach, pendekatan the development approach, dan
pendekatan the empowerment approach. Menurut hasil pengamatan Peneliti
sejauh ini PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum maksimal dalam melakukan
model pendekatan tersebut, di antaranya :
1. The welfare approach, PT. Mitra Agolika Sejauh ini memang sudah
ada memberikan bantuan-bantuan sosial, seperti sembako dan lain-lain
tetapi pendekatan yang di lakukan tentunya kurang maksimal karna
hanya di lakukan sekali setahun, seperti pemberian sembako di hari
besar keagamaan, dan bantuan ketika terjadi musibah.
2. The Development approach, PT. Mitra Agrolika Sejahtera belum
pernah melakukan program-program yang menambah kemampuan,
kemandirian, dan keswadayaan masyarakat, seperti pelatihan, work
shop dan lain-lain, sehingga pendekatan yang kedua ini juga belum
pernah di lakukan, sehingga menimbulkan program-program CSR
yang di jalankan sekarang.
3. The Empowerment approach,

Dalam hal ini PT. Mitra Agrolika

Sejahtera memang sudah ada membantu memberantas kemiskinan,
dengan memperkerjakan putra daerah terbaik, tetapi presentase yang di
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lakukan tetap kecil, mengingat kemampuan-kemapuan yang dimiliki
oleh masyarakat masih cukup minim karna perusahaan tidak
menjalankan pendekatan yang kedua, sehingga apabila sebuah
pelatihan/kursus di adakan untuk menambah kemampuan masyarakat,
peneliti merasa presentasi membantu masyarakat berkerja di
perusahaan akan lebih meningkat dan berkualitas.

2. Analisis Efektivitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT.Mitra
Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat
Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan
program dengan hasil tercapainya program. Untuk mengukur tingkat efektivitas
Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling
menonjol adalah66 :
1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
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Dalam hal ini Tujuan utama dari program CSR menurut FCDL inti dari
CSR dalam pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota
masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau
sarana yang di perlukan dan memberdayakan mereka. Sehingga dalam Teori yang
di kemukakan oleh Mayo bahwa Secara singkat, pengembangan atau
pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan
kualitas kehidupan manusia.
Berikut adalah Analisis Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR)
PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat :
1. Keberhasilan Program
Keberhasilan program di sini ialah berhasil tidaknya suatu program di
implemastasikan atau di jalankan, dalam hal ini jika melihat dari program CSR
yang tertera pada tabel I.1, semua program telah terealisasi dengan baik, tetapi
jika di lihat dari segi teori, program CSR yang di jalankan PT.Mitra Agrolika
Sejahtera belum lah di katakan sepenuhnya berhasil karena belum adanya
program-program yang memenuhi aspek dari program CSR yang harusnya
berjalan seperti contohnya belum adanya program-program yang melibatkan
masyarakat langsung dan berguna untuk kesehjateraan masyarakat itu sendiri.

2. Keberhasilan Sasaran
Indikator selanjutnya yaitu Keberhasilan sasaran, Program CSR memiliki
sasaran utama yaitu masyarakat baik individu, komunitas, atau pun kelompokkelompok, nah dalam hal ini CSR yang di jalankan PT.Mitra Agrolika
Sejahtera sudah tepat sasaran, program yang di jalankan seperti akses jalan,

84

jembatan, air bersih, semua di dedikasikan untuk masyarakat, tetapi kembali
lagi pada sasaran yang seharusnya di lakuakan yaitu untuk apa, kepada siapa,
dan dampak apa yang seharunya di timbulkan dari program yang di jalankan,
dampak yang sama-sama ingin di timbulkan dari adanya program CSR ini
untuk membuat masyarakat ikut berkonstribusi langsung dan menambah
penguatan baik dari segi kemampuan atau pun keterampilan dari proses
program CSR yang seharus nya berjalan, melakukan pengembangan dan
pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, sehingga apabila semua terpenuhi
barulah keberhasilan program dapat di katakan berhasil.

3.

Kepuasan terhadap program
Jika di lihat dari segi kepuasaan sebenarnya masyarakat sudah cukup puas

dengan adanya program CSR yang di jalankan yang mengarah kepada
Community Service yang merupakan pelayanan masyarakat untuk memenuhi
kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti pembangunan
fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana
transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,
peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas pendidikan
(penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedik,
obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan
pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya. Tetapi program CSR yang harus
berjalan bukan hanya dari segi Community Service tetapi harus menjalankan
program-program yang mengarah kepada aspek-aspek lain seperti Teori yang
di kemukakan Budimanta dalam menjalankan program CSR dapat terbagi
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menjadi tiga kategori yaitu : Community Service, Community Empowering, .
Community Relation barulah program di katakan berjalan dengan baik dan
kepuasan masyarakat pun bisa di kategorikan puas di lihat dari berjalan nya
semua program-program CSR yang seharusnya di jalankan, ini juga di dukung
dari pernyataan Kepala Desa yang mengemukakan bahwa ketidaktahuan
masyarakat tentang CSR, mungkin ini salah satu faktor mengapa program CSR
PT.Mitra Agolika Sejahtera belum berjalan dengan baik. Sehingga dalam hal
ini program CSR yang di jalankan PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum bisa di
katakan puas.
4. Tingkat input dan output
Tingkat input dan output yang di maksudkan disini ialah program apa
yang di masukkan dalam program CSR dan dampak apa yang di dapat dari
pelaksanaan program tersebut, jika kita lihat program yang di jalankan pada
tabeil I.1 dan kita hubungkan dengan teori John Elkington tentang konsep CSR
tripple bottom line yaitu : profit, people, dan planet (3P), Program CSR yang di
jalankan belum ada yang menghasilkan profit (keuntungan), sehingga
Perusahaan hanya mengeluarkan tetapi tidak mendapatkan keuntungan secara
financial dari program tersebut, selanjutnya people (masyarakat) masyarakat di
sini sebagai pengguna bukan pelaksana, sehingga tidak memiliki input dan
ouput apa-apa dari program CSR yang di jalankan perusahaan, dan yang
terakhir yaitu planet (lingkungan) dalam hal ini kontribusi perusahaan sudah
ada secara umum untuk lingkungan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan
lain sebagainya, hanya yang di maksudkan planet (lingkungan) di sini ialah
cakupan yang bukan hanya itu saja, tetapi menyangkut pelestarian lingkungan
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sehingga program yang di lakukan seharusnya menyangkut program yang
bersifat continue (terus-menerus) seperti reboisasi, pemanfaatan limbah dan
lain-lain, sehingga pelestarian lingkungan bisa di jalankan dan ada input dan
output yang di dapat walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga
untuk indikator input dan output peneliti merasa belum terpenuhi.
5. Pencapaian tujuan menyeluruh
Tujuan utama dari program CSR dalam pengembangan masyarakat dalam
Teori Payne mengatakan bahwa Pengembangan Masyarakat memiliki fokus
terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat
untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian
melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Merujuk
pada pengertian yang di kemukakan oleh Payne, program-program CSR yang
dilaksanakan oleh PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum ada program yang
melibatkan

masyarakat

langsung,

sehingga

tujuan

dari

CSR

dan

Pengembangan Masyarakat belum bisa di katakan tercapai, karna masih ada
program yang seharusnya berjalan tapi belum di jalankan.
Selanjutnya kita kaitkan dengan teori Purnama Tingkat efektivitas program
CSR dapat di lihat dari beberapa Indikator67:
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1.Tercapainya sasaran program
-targetan yang direncanakan terpenuhi
2. Peningkatan taraf hidup
-Penambahan pendapatan
-Konsumsi pangan tercukupi
-Terbukanya kesempatan kerja
-Fasilitas yang memadai
3.Peningkatan pola pikir
-Aktivitas di kelompok
-Tingkat adopsi teknologi
-Sikap percaya diri
Target pada program yaitu masyarakat, sehingga di sini bisa di lihat
program mengarah pada masyarakat, lalu peningkatan taraf hidup indikator ini
belum lah terpenuhi karna program yang di laksanakan belum memberikan
dampak bagi ekonomi masyarakat di lihat dari pelaksanaan program yang
belum ada melibatkan masyarakat secara langsung sehingga keberdayaan
masyarakat untuk mempengaruhi taraf hidupnya belum bisa berpengaruh,
indikator yang ketiga yaitu Peningkatan Pola pikir, dalam hal ini belum ada
pelaksanaan program yang mengarah pada peningkatan pola pikir, sejauh ini
pihak perusahaan hanya menjalankan program yang berkaitan dengan bantuan
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fisik, seperti jalan, mobil dll, belum ada dampak pada peningkatan pola pikir,
sejauh ini dampak yang di timbulkan dari perusahaan dalam pelaksanaan
program csr yaitu akses keluar masuk desa yang membaik, adanya akses air
bersih, rumah ibadah, dan sebagainya yang tertera pada tabel 1.1, dan dapat di
katakan bahwa pelaksanaan program CSR belum ada program yang mengarah
langsung pada pengembangan masyarakat.
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa CSR yang di laksanakan
PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum berjalan Efektif dilihat dari indikator-indikator
dan analisis peneliti, sehingga di sini perlu adanya perbaikan atau evaluasi baik
dari masyarakat maupun pihak perusahaan.
Setelah diuraikan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi
yang melibatkan beberapa informan yang melibatkan dari pihak perusahaan
maupun masyarakat, masih banyak perbaikan yang harus di lakukan oleh
perusahaan, langkah awal PT.Mitra Agrolika Sejahtera bisa membuat atau
menugaskan tim perusahaan untuk membuat divisi khusus yang mengurus tentang
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR) agar
bisa berjalan dengan bentuk-bentuk program yang sesuai dan berjalan secara
Efektif agar memberikan dampak dan pengaruh pada masyarakat.
3. Analisis Faktor-faktor

yang mempengaruhi pelaksanaan program

tanggung jawab sosial perusahaan PT.Mitra Agrolika Sejahtera
Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan
(mempengaruhi) terjadinya sesuatu, dalam hal ini berkaitan dengan hal yang
mempengaruhi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, pada
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hasil penelitian telah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program ini, yaitu faktor dari perusahaan, faktor dari masyarakat dan faktor dari
pemerintah.
Dalam hal ini kita kaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh
Wibisono untuk melihat pengaruh dan dampak dari faktor tersebut.
Wibisono menyatakan ada empat tahapan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan dalam melaksanakan program CSR, yaitu 68 :
 Tahap perencanaan, terdiri dari tiga langkah utama yaitu Awareness
Building, CSR Assesment, dan CSR Manual Building. Awareness Building
merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran perusahaan mengenai
arti penting CSR dan komitmen manajemen. CSR Assesment merupakan upaya
untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi

aspek-aspek

yang perlu mendapatkan prioritas. CSR Manual merupakan perencanaan
sebagai pedoman dalam memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan
pola tindak seluruh elemen perusahaan.
Dalam tahap ini terdapat tiga langkah utama yaitu Awareness Building,
CSR Assesment, CSR Manual Building, kita masuk kepada langkah pertama :
- Awareness Building yaitu langkah awal untuk membangun kesadaran
perusahaan mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen, faktor
yang kita dapat dari hasil penelitian yaitu dalam hal ini belum ada Divisi
khusus dari perusahaan yang mengurus tentang ini, berarti tahap ini belum
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di lakukan oleh perusahaan sehingga faktor ini menjadi salah satu penyebab
mengapa CSR belum berjalan Efektiv.
- CSR Assesment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan
dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas,
nah bagaimana mungkin langkah kedua ini bisa di lakukan jika belum ada
divisi dari perusahaan yang mengurus tentang program Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan, sehingga sebenarnya tidak ada nya divisi ini menjadi
aspek fundamental mengapa pelaksanaan program tanggung jawab sosial
belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.
- CSR Manual Building merupakan perencanaan sebagai pedoman dalam
memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh
elemen perusahaan, penyeragaman pola ini bisa terlaksana apabila pihak
perusahaan memiliki divisi khusus dan konsentrasi terhadap pelaksanaan
program tanggung jawab sosial perusahaan ini, dan apabila tidak ada yang
mengurus tentang pelaksanaan program ini, bagaimana mungkin tiga
langkah awal ini bisa terlaksana secara maksimal.



Tahap implementasi, tahap ini terdapat beberapa poin yang harus
diperhatikan seperti pengorganisasian, penyusunan untuk menempatkan
orang sesuai dengan jenis tugas, pengarahan, pengawasan, pelaksanaan
pekerjaan

sesuai

dengan

rencana,

serta penilaian

untuk mengetahui

tingkat pencapaian tujuan. Tahap implementasi terdiri dari tiga langkah
utama yaitu sosialisasi, pelaksanaan, dan implementasi.
Dalam hal ini kita kaitkan dengan faktor dari hasil penelitian :
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-

Sosialisasi merupakan penyampaian kepada ruang publik tentang maksud

dan tujuan sesuatu yang ingin di jalankan, dalam hal ini pada faktor yang di
temukan dari hasil penelitian. PT. Mitra Agrolika Sejahtera masih Kurang
bahkan belum melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sehingga apabila tidak di sosialisasikan,
masyarakat tidak akan tahu tentang ada nya kewajiban menjalankan program
tanggung jawab sosial oleh perusahaan.
-

Pelaksanaan yaitu penjalanan suatu hal yang telah di rencanakan, dalam
hal ini pelaksanaan program CSR yang dirumuskan sudah berjalan, tetapi
belum bisa di katakan maksimal, selain dari substansi yang tidak tercapai,
pelibatan masyarakat juga belum di libatkan, karna banyak faktor-faktor yang
seharusnya di laksanakan tidak di jalankan.

-

Implementasi merupakan kata lain dari penerapan, seharusnya pihak
perusahaan

harus

bisa

menerapkan

tahapan

demi

tahapan

agar

pengimplementasian program dapat di laksanakan dengan baik, sesuai dengan
aspek yang seharusnya, jika kita lihat dari hasil temuan, faktor-faktor yang di
temukan merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan program
Tanggung Jawab Sosial perusahaan.



Tahap evaluasi, tahap ini perlu dilakukan secara konsisten dari waktu ke
waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. dalam
tahap evaluasi akan diperoleh nilai kefektivan dari suatu program. Nilai
tersebut dapat membantu diperlukan tidaknya suatu rekomendasi program.
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Sejauh ini PT.Mitra Agrolika Sejahtera belum pernah melakukan Evaluasi
bersama, baik dari pihak perusahaan maupun pihak masyarakat, mengapa
demikian, karna bagaimana mungkin evaluasi dapat di jalankan, sementara
tidak ada Divisi secara Khusu yang mengurus tentang tanggung jawab sosial
perusahaan atau CSR ini.



Pelaporan, pelaporan perlu dilakukan untuk membangun informasi, baik
untuk keperluan proses pengambilan keputusan. Perlaporan juga dapat
membantu keterbukaan informasi

material

dan

relevan

mengenai

keputusan. Harapannya dengan adanya pelapoaran akan terjalin hubungan
baik dengan stakeholder yang terlibat dalam program.
Nah tahapan akhir dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu tahap pelaporan, dimana
pada tahap ini semua kegiatan di laporkan, agar adanya keterbukaan
informasi dari semua elemen, baik dari pihak pemerintah maupun
masyarakat.
Sejauh ini tahap pelaporan dari program yang di rencanakan oleh PT.Mitra
Agrolika Sejahtera, masih berupa laporan umum saja, maksud umum di sini,
laporan yang dilakukan masih berupa laporan kegiatan saja, seperti contoh
selesai nya perbaikan gedung sekolah, nah paling laporan yang di lakukan
saat peresmian, dan itu tidak detail, hanya berupa laporan umum, dan tanpa
ada musyawarah dari pelaksanaan tahap pelaporan, sehingga sebenarnya
laporan yang di lakukan ialah laporan kegiatan nya saja, sehingga di sini
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belum adanya transparansi pada laporan program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.
Kesimpulan dari analisis faktor mengapa hal ini bisa terjadi, dari hasil
penelitian pihak perusahaan sejauh ini belum

melibatkan masyarakat secara

langsung, mengapa demikian, karna di perusahaaan ini belum ada divisi khusus
yang mengurus tentang pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,
dan selanjutnya kurang nya pengawasan dari pemerintah karna sejauh ini belum
pernah mendapatkan teguran atau pun peringatan dari pihak pemerintah dalam
pelaksanaan program CSR, belum ada tim yang mengusut tuntas tentang ini, dari
hasil wawancara manager perusahaan menyebutkan “Bahwa sejauh ini belum
pernah mendapatkan teguran dari pemerintah dan saya juga tidak tahu kenapa
belum ada divisi khusus dari pihak perusahaan kami yang mengurus tentang ini,
tapi berkaitan dengan pemerintah saya juga tidak tahu apakah ada negosiasi
dengan pihak atasan kami, kami juga tidak tahu”69 sehingga sebenarnya dalam
pelaksanaan program CSR yang berjalan baik di butuhkan sinergi dari pihak
Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat, apabila ketiga elemen ini saling
bersinergi tentu program yang di jalankan akan berjalan baik, sehingga tahapantahapan dalam pelaksanaan program CSR dapat dilaksanakan secara maksimal
melalui tahapan-tahapan seperti tahapan yang di lakukan yang ada dalam teori
Wibisono di atas. Sehingga apabila tahapan-tahapan telah di lakukan tentunya
program pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat berjalan dengan baik dan
efektif.

69

Wawancara dengan Pak Naga selaku Manager PT. Mitra Agrolika Sejahtera, Pada
tanggal 29 juni 2020
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4. Analisis Dampak pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (CSR) PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir dalam
Pengembangan Masyarakat
Dampak (impact) menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia ) adalah
pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. jika di kaitkan dengan pelaksanaan
suatu program, maka dapat di artikan akibat atau output yang di timbulkan dari
pelaksanaan suatu program tersebut.
Dampak dari pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(CSR) dalam Pengembangan Mayarakat dapat di katakan tercapai apabila
masyarakat sudah bisa terberdayakan. Jika kita lihat dari hasil temuan peneliti
pada dampak pelaksanaan program tanggung jawab sosial PT. Mitra Agrolika
Sejahtera, output atau impact yang ditimbulkan memiliki beberapa aspek yang
terbagi menjadi tiga, yaitu Ekonomi dan Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, dan
Kesehatan dan Lingkungan.
Dampak dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menurut
Budimanta terbagi menjadi tiga kategori 70 :
4. Community Service, merupakan pelayanan masyarakat untuk memenuhi
kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum seperti pembangunan
fasilitas umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana
transportasi/jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan,
peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan , pengembangan kualitas

70

Dr.Achmad Lamo Said , S.sos.,M.Si , Corporate Social Responsibility dalam perspektif
Gover nance ( Yogyakarta : Deepublish ,2018 ) hlm 17 dan 18
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pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan
tenaga paramedik, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi
dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini
program CSR yang di lakukan PT.Mitra Agrolika Sejahtera

semua

mengarah kepada community service, sehingga dalam kategori ini
perusahaan sudah melaksanakan tugasnya. Dapat di lihat dari programprogram yang telah di laksanakan oleh perusahaan.
5. Community Empowering, adalah program-program yang berkaitan dengan
memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang
kemandiriannya. Berkaitan dengan program CSR seperti pengembangan
ataupun penguatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komuniti
lokal, organisasi profesi serta peningkatan kapasitas usaha masyarakat
berbasiskan sumber daya setempat. Nah di dalam community empowering
belum ada program-program yang dilaksanakan oleh PT.Mitra Agrolika
Sejahtera yang di lakukan di kategori ini sehingga program yang di lakukan
belum ada yang murni yang melibatkan masyarakat agar masyarakat
berkembang, baik pribadi, atau pun kelompok. Yang pada hakikatnya tujuan
pengembangan

masyarakat

(community

development)

adalah

memberdayakan induvidu-induvidu dan kelompok-kelompok orang melalui
penguatan kapasitas (termasuk kesadaran, pengetahuan, dan keterampilanketerampilan) yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan
komunitas mereka.
6. Community

Relation,

yaitu

kegiatan-kegiatan

yang

menyangkut

pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi para pihak
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yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya.
Corporate Social Responsibility di harapkan menjadi salah satu program
untuk mendukung pelaksanan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan
konsep Suistanable Development (program yang berkelanjutan) dan
pengaturan hukum yang responsive. Dalam Kategori yang ketiga ini
PT.Mitra Agrolika Sejahtera sejauh ini belum melaksanakan kegiatan CSR
yang berkaitan dengan community relation ini, sehingga dalam hal ini
program CSR belum menyentuh kepada pengembangan masyarakat, untuk
mengubah kualitas hidup mereka melalui pengembangan kesepahaman
melalui komunikasi dan informasi yang di butuhkan oleh masyarakat untuk
lebih berkembang.
Sehingga jika kita kaitkan dengan teori di atas, dari tiga kategori
menurut Budimanta, hanya satu kategori yang di laksanakan oleh
perusahaan, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dampak dari
pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Mitra
Agrolika

Sejahtera

hanya

berupa

pertolongan

(to

help)

bukan

pengembangan atau pemberdayaan (to empower).
Dan dapat di katakan bahwa dampak dari pelaksanaan program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Mitra Agrolika Sejahtera dalam
Pengembangan Masyarakat belum terdapat output program yang maksimal
sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan Dampak yang di timbulkan
belum berjalan efektif karna tidak semua program CSR yang harusnya
berjalan di laksanakan, dan program yang di jalankan oleh PT. Mitra
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Agrolika

Sejahtera

masih

mengarah

pada

pertolongan

bukan

pemberdayaan.

Selanjutnya apabila kita kaitkan CSR dengan ekonomi islam tentu sangat
memiliki keterkaitan, salah satu prinsip ekonomi islam yaitu Prinsip Ta’awun
(tolong-menolong)71, ini di buktikan dalam firman Allah surah al-qashashs ayat
77 yang artinya :
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, danjanganlah kamu melupakan bagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada oranglain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka)bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.”72
Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan
bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan
milik pribadi. di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. dengan
demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. berdasarkan
pandangan di atas, aktivitas ekonomi adalah sesuatu yang terpuji dalam ajaran
Islam. aktivitas ekonomi tersebut diharapkan memberi dampak positif terhadap
masyarakat, sehingga disini sebagai perusahaan yang memiliki kapasitas dalam
aktivitas ekonomi di harapkan mampu menerapakan prinsip tolong menolong
yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat baik dari segi ekonomi,
agama, sosial, budaya dan laim-lain. sehingga kegiatan CSR ini sebenarnya

71

Mursal, Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan
Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera
Barat 2015
72
https://quran.kemenag.go.id/
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merupakan kegiatan yang sama dengan ta'awun atau tolong menolong dalam
prinsip ekonomi islam.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
maka kesimpulan yaitu:
1. Bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Mitra Agrolika
Sejahtera Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat yaitu terbagi
menjadi tiga bagian yang pertama bidang Ekonomi dan Pendidikan, yang
kedua bidang Sosial dan keagamaan, dan yang ketiga bidang Kesehatan dan
Lingkungan, dalam hal ini bentuk-bentuk CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera
belum menemukan bentuk yang sesuai dengan program-program CSR yang
seharusnya berjalan menurut Teori John Elkington maupun Teori
Budimanta, program-program CSR yang dilaksanakan PT. Mitra Agrolika
Sejahtera masih belum melibatkan masyarakat, sehingga belum memberikan
dampak yang optimal bagi masyarakat, karna masyarakat tidak terlibat
langsung dalam program yang di jalankan, dan kedepan perlu adanya
perbaikan agar sesusai dengan CSR yang seharusnya berjalan, dan kegiatan
CSR memiliki dampak yang baik bagi masyarakat di sekitar kawasan pabrik
dan kebun di PT.Mitra Agrolika Sejahtera khusus nya Desa Muara Bahar,
Kec. Bayung Lencir.
2. Efektivitas Corporate Social Responsibility (CSR)

PT.Mitra Agrolika

Sejahtera, Bayung Lencir dalam Pengembangan Masyarakat belum
terlaksana secara Efektif, di lihat dari indikator dan analisis penelitian yang
menunjukkan

bahwa

program-program
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yang

di

jalakan

belum
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melibatkan masyarakat langsung, sehingga masyarakat tidak terlibat sebagai
pelaksana program CSR, yang menyebabkan program yang terlaksana
berjalan tidak sesuai dengan yang seharusnya di jalankan, yang sama-sama
kita tahu bahwa efektif merupakan tingkat kemampuan suatu lembaga atau
organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk
mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila
masyarakat tidak terlibat maka ini membuat pengembangan masyarakat tidak
berjalan dan tujuan belum sepenuhnya terealisasi yang menyebabkan
efektivitas CSR yang di jalankan PT.Mitra Agrolika Sejahtera Bayung Lencir
dalam Pengembangan Masyarakat belum efektif.
3. . Faktor-faktor terbagi menjadi tiga bagian yaitu faktor dari perusahaan, faktor
dari masyarakat dan faktor dari pemerintah, dan pada faktor ini semuanya
memiliki kekurangan masing-masing, dan faktor yang sangat berpengaruh
terhadap ketidak efektivan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
PT.Mitra Agrolika Sejahtera ialah Belum adanya divisi Khusus dari pihak
perusahaan

untuk

melaksanakan

program

Tanggung

Jawab

Sosial

Perusahaan, karna pengaruh dari ketiadaan Divisi ini membuat langkah awal
pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi tidak
maksimal.
4. Dampak dari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.
Mitra Agrolika Sejahtera dalam Pengembangan Masyarakat belum terdapat
output program yang maksimal sehingga dalam hal ini peneliti menyimpulkan
Dampak yang di timbulkan belum berjalan efektif karna tidak semua program
CSR yang harusnya berjalan di laksanakan.
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B . Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap
permasalahan dalam pembahasan skripsi ini agar program Corporate Social
Responsibility (CSR) yang dilaksanakan lebih efektif dan optimal serta
mengacu pada pengembangan masyarakat, berikut beberapa hal dapat menjadi
saran, yaitu:
1. Hendaknya pihak PT.Mitra Agrolika Sejahtera menugaskan tim dari
manajemen perusahaan untuk membuat Divisi Khusus yang mengurus
tentang Tanggung Jawab Sosial / Corporate Social Responsibility PT.
Mitra Agrolika Sejahtera agar berjalan secara optimal baik dari pelayanan
maupun peningkatan kemampuan masyarakat.
2. Melakukan kajian lebih mendalam berkaitan dengan tahap-tahap dalam
pelaksanaan CSR, Penentuan sasaran program, dan melibatkan masyarakat
sekitar untuk berkontribusi dalam melaksanakan program CSR yang sudah
di rencanakan.
3. Melakukan Sosialisasi secara bertahap mengenai CSR agar ketidaktahuan
masyarakat tentang CSR dapat teratasi, dan masyarakat dapat berpikir kritis
dan mengajukan ide atau gagasan yang bisa di laksanakan bersama melalui
program CSR dan membuat program yang sesuai dengan bentuk CSR yang
seharusnya lalu melaksanakan program CSR yang berjalan seefektif
mungkin.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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LAMPIRAN 1 :
PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
TENTANG EFEKTIVITAS CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera
Dalam Pengembangan Masyarakat
Kepada Karyawan dan Masyarakat

Hari/tanggal wawancara

:

Identitas Responden

:

Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Pertanyaan Penelitian:
1. Apakah PT.Mitra Agrolika Sejahtera pernah melaksanakan
program CSR ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk program CSR PT Mitra Agrolika Sejahtera ?
3. Siapa saja yang dilibatkan dalam program CSR PT Mitra Agrolika Sejahtera?
4. Apakah dalam proses pelaksanaan program CSR PT Mitra Agrolika Sejahtera
melibatkan masyarakat ?
5. Apakah program CSR PT Mitra Agrolika Sejahtera yang dilaksanakan sudah
efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM TENTANG CSR KEPADA
PIMPINAN DAN KARYAWAN
PT. MITRA AGROLIKA SEJAHTERA

Hari/tanggal wawancara

:

Identitas Responden

:

Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Pertanyaan Penelitian:
1. Apakah ada program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang CSR ?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera?
4. Kapan mulai program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera dilaksanakan ?
5. Apakah program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera masih berlangsung
sampai dengan sekarang ?
6. Siapa saja yang dilibatkan dalam program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
7. Apakah dalam proses pelaksanaan program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera
melibatkan masyarakat ?
8. Apakah program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera yang dilaksanakan sudah
efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
9. Bagaimana pendapat masyarakat berkaitan dengan program CSR PT. Mitra
Agrolika Sejahtera ?
10. Adakah kendala dalam pelaksanaan CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera?
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan Pengembangan Masyarakat
?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM TENTANG CSR KEPADA
PARA INFORMAN DARI MASYARAKAT
DESA MUARA BAHAR, KECAMATAN BAYUNG LENCIR

Hari/tanggal wawancara

:

Identitas Responden

:

Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Pertanyaan Penelitian:
1. Apakah PT. Mitra Agrolika Sejahtera pernah melaksanakan program CSR ?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
3. Bagaimanakah bentuk-bentuk program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
4. Siapa saja yang dilibatkan dalam program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
5. Apakah dalam proses pelaksanaan program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera
melibatkan masyarakat?
6. Apakah program CSR PT. Mitra Agrolika Sejahtera yang dilaksanakan sudah
efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ?
7. Apa harapan bapak/ibu terhadap PT. Mitra Agrolika Sejahtera ?
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LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI PROGRAM CSR

Pemberian THR kepada pejabat Desa Setempat

Dokumentasi Bantuan Gedung Sekolah

Mobil antar Jemput anak sekolah

Masjid Bantuan CSR PT.Mitra Agrolika Sejahtera

Dokumentasi Pemberian Sembako kepada Masyarakat oleh PT.Mitra Agrolika Sejahtera
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Dokumentasi bersama Petugas Klinik Perusahaan

Perbaikan jalan

Dokumentasi Pembangunan Jembatan

Dokumentasi Waduk
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LAMPIRAN 3 :
BIODATA PENULIS

IDENTITAS DIRI
Nama
NIM
Agama
TTL
Hobi

: M. Fikri Multazim
: EES.160460
: Islam
: Jambi, 23 September 1998
: Teater dan Travelling

Keahlian

: Master of Ceremoni ( MC )

Alamat

: Jl.Wijaya Kusuma,lrg.Berkah II, RT. 24, Kel
rawasari, Kec. Alam Barajo
: 0822-6961-6951
: mfikrimultazim2314@gmail.com
: m.fikrimultazim

No HP/WA
E-mail
Instagram

RIWAYAT PENDIDIKAN
1.
2.
3.
4.

2004-2010
2010-2013
2013-2016
2016-Sekarang

: SD N 73/1 Sukaramai
: SMP N 1 Batang Hari
: SMA N 2 Batang Hari
: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
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PENGALAMAN ORGANISASI
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