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A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan

untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau

untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi

(Mardikanto, 2012). Pembangunan yang perlu diperhatikan adalah

pembangunan yang berpusat pada rakyat. Lebih lanjut Korten (1984)

menyebutkan bahwa fokus utama pembangunan yang berpusat pada rakyat

adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan

memobilisasi sumber-sumber yang terdapat pada komunitas untuk memenuhi

kebutuhan. Dengan kata lain bahwa agribisnis yang berpusat pada rakyat

adalah pemberdayaan (empowerment) yang mengarah pada kemandirian

masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Pasal

40 Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan

pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usahatani, serta menumbuhkan

dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing

tinggi.
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Munculnya berbagai macam perusahaan sebagai bagian dari proses

pembangunan nasional dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah

membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Selama itu, perusahaan

dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi

masyarakat seperti, memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang

dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar pajak, memberi

sumbangan, dan lain-lainnya. Namun dibalik itu semua, keberadaan

perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial dan

lingkungan seperti, polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi,

pemaksaan, kesewenang-wenangan, produksi makanan haram serta bentuk

negative externalities lainnya. Sehingga perlu adanya Corporate Social

Responsibility (CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan.

Pemahaman Corporate Social Responsibility (CSR) menurut

(Anne, 2005) berkisar pada tiga hal pokok yakni sukarela, kedermawanan, dan

kewajiban. Mewajibkan Corporate Social Responsibility (CSR)  merupakan

salah satu upaya pemerintah dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan ekonomi. Pemerintah berharap Corporate Social Responsibility

(CSR) tidak hanya sekedar kegiatan sukarela saja akan tetapi menjadi sebuah

tanggungjawab legal dan bersifat wajib serta dapat berkesinambungan.

PT Sido Muncul sudah melaksanakan Corporate Social Responsibility

(CSR) sejak berdirinya perusahaan, sehingga pemahaman PT Sido Muncul

terhadap CSR sudah sangat jauh, dan hingga saat ini masih konsisten

melaksanakan program-program CSR seperti:
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1. Mudik Lebaran Gratis

2. Operasi Mata Katarak Tolak Angin

3. Dana Amal Untuk Berbagi Panti Asuhan

4. Promo Pariwisata Melalui Iklan Kuku Bima Energi

5. Program Go Green Sido Muncul

6. Program Desa Wisata Rempah dan Buah.

Desa Wisata Rempah dan Buah  merupakan salah satu bentuk program

pelaksanaan tanggungjawab sosial PT Sido Muncul terhadap masyarakat.

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sido Muncul untuk

pemberdayaan masyarakat awalnnya dimulai dengan program “Desa Rempah”,

dan kemudian berkembang menjadi program “Desa Wisata Buah”.  Program

Desa Wisata Rempah dan Buah, merupakan perpaduan antara kearifan lokal

dan buatan. Sisi buatan yang dikembangkan di desa adalah pengembangan

sektor pertanian.

Kerjasama dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah di

Kabupaten Wonogiri melalui Program Pemberdayaan Desa Wisata Rempah

dan Buah bertujuan untuk mendukung pengembangan pemberdayaan desa

wisata rempah dan buah di Kabupaten Wonogiri sehingga menjadi lokasi yang

produktif, berkualitas, mandiri dan berdaya saing. Program CSR dari

PT Sido Muncul berbasis pemberdayaan di mana apa yang sudah diberikan

oleh PT Sido Muncul tidak habis melainkan akan semakin berkembang dan

berkelanjutan.
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Komoditas tanaman obat yang sudah dikembangkan dan dibudidayakan

di Paranggupito antara lain: cabe jamu, sembung, simbukan, bligo, dan kayu

ules. Komoditas yang menjadi unggulan saat ini adalah cabe jamu, di mana

dalam satu tahun ini telah berhasil memasok cabe jamu kering sebanyak

4.8355 kg melalui salah satu Unit Dagang (UD) yang ada di daerah

Paranggupito. Dalam program pemberdayaan ini juga telah diberikan bantuan

bibit tanaman buah sebanyak 2.000 bibit jeruk siam dan 1.000 bibit sukun yang

ditanam di Kecamatan Paranggupito.

Progam sudah berjalan satu tahun yakni dari Maret 2016 - Maret 2017.

Terdapat gejala menarik dari praktek pelaksanaan, hal ini bisa dilihat dari tiga

tingkat pemahaman terhadap program CSR (Anne, 2005) yakni: program

bersifat “charity”, program bersifat membantu usaha kecil secara parsial, dan

program bersifat peningkatan kapasitas/pemberdayaan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai

tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni

masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang

mengarah pada kemandirian. Sebagai proses, pemberdayaan masyarakat

merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi

kemampuan yang mereka miliki (Sumodiningrat, 1999). Program Desa Wisata

Rempah dan Buah  merupakan bentuk pemberdayaan di mana apa yang sudah

diberikan tidak habis melainkan sebuah embrio yang pada akhir nya

mendapatkan sesuatu dalam jangka panjang  bahkan berkembang dan

berkelanjutan, yang diberdayakan adalah pertama,  dari segi kapasitas SDM di
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mana yang dulunya tidak mengerti menjadi mengerti, kedua daya dukung

(bentuk fisik), tampak nyata yakni bantuan bibit yang dulunya hanya

mempunyai bibit sedikit menjadi banyak, ketiga ekonomi yakni pendapatannya

meningkat.

Selain PT Sido Muncul perusahaan lain yang melaksanakan program

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah PT Tambi dan

PT Telkomunikasi Indonesia Tbk Community Development Sub Area

Yogyakarta. Berikut ini hasil kajian terkait Analisis Pelaksanaan

Tanggungjawab Sosial Perusahan CSR (Corporate Social Responsibility) pada

PT Perkebunan Tambi Wonosobo dan Pemberdayaan Petani dengan

Memnfaatkan Dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Kasus

Kelompok Tani Duri Kencana Melalui CSR PT Telkomunikasi Indonesia Tbk

Community Development Sub Area Yogyakarta).

Hasil kajian yang dilakukan oleh Setiyawati (2016), pemahaman

PT Tambi dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan Corporate

Social Responsibility (CSR) termasuk dalam kategori compliance karena hanya

melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan secara umum sebagai yang

tertuang dalam UUPT dan tidak memprioritaskan lingkungan sekitar

perusahaan. Pelaksanaan tanggungjawab sosial Corporate Social

Responsibility (CSR) yang dilakukan PT Tambi 93% bersifat charity

(murni amal) dan hanya 7% yang bersifat parsial untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat. Program – program yang dilaksanakan PT Tambi

mempunyai manfaat bagi masyarakat yaitu manfaat tangible (berwujud) ada
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sekitar 74% dan intangible (tidak terwujud) bagi masyarakat ada sekitar 26%.

Meskipun demikian, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang

dilakukan PT Tambi belum bisa memberikan penguatan pada perekonomian

masyarakat dan justru membuat masyarakat ketergantungan dengan

perusahaan.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Eko Murdiyanto (2017) yakni,

Program CSR yang dikelola oleh CDSA Yogyakarta didasarkan atas keputusan

Direksi PT Telkomunikasi Indonesia Tbk berupa program untuk meningkatkan

kemampuan usaha kecil dalam bidang industri, jasa, perdagangan, peternakan,

perikanan, pertanian, perkebunan dan jasa lainnya agar menjadi tangguh dan

mandiri melalui pemanfaatan dana pinjaman bergulir untuk modal usaha

dengan bunga lunak 6% per tahun. Proses pemberdayaan dilakukan dalam

tahap proses penyadaran, capacity building dan pemberian daya. Proses

pemberdayaan melalui tahapan ini menghasilkan kemandirian petani dalam

pola pikir dan pola kerja, usahatani, dan sistem nilai. Oleh karena itu

pemberdayaan oleh perusahaan yang selama ini bertumpu pada penguatan

ekonomi semata, semestinya mulai bergeser sesuai dengan prinsip triple

bottom line. Masuknya modal ekonomi dalam kelompok tani Duri Kencana

menyebabkan dinamika dalam kelompok tani pada tahap setiap perkembangan

kelompok mulai forming, stroming, maupun tahap performing. Dukungan para

pemangku kepentingan dalam pemberdayaan petani di kelompok tani Duri

Kencana sebatas tugas pokoknya masing-masing. Hal ini menunjukkan CSR

sebatas sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban. Model pemberdayaan yang



7

terbentuk menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan menggunakan kelompok

tani sebagai agen perubahan lebih cocok diterapkan bagi petani kecil.

Berdasarkan  latar belakang di atas medorong peneliti untuk meneliti

tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Corporate Social Responsibility

(CSR) PT Sido Mucul Semarang (Studi Kasus Program Desa Wisata

Rempah dan Buah di Desa Gudangharjo, Paranggupito, Wonogiri).

B. Rumusan Masalah

Dalam peneltian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pemahaman perusahaan PT Sido Muncul tentang Corporate

Social Responsibility (CSR)?

2. Bagaimana pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR)

pada Gabungan Kelompok Tani Desa Gudangharjo?

3. Bagaimana proses pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Desa

Gudangharjo dengan adanya program Corporate Social Responsibility

(CSR) oleh PT Sido Muncul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengkaji pemahaman perusahaan tentang Corporate Social Responsibility

(CSR)

2. Mengkaji pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR)

pada Gabungan Kelompok Tani Desa Gudangharjo
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3. Mengkaji proses pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani Desa

Gudangharjo dengan adanya program Corporate Social Responsibility

(CSR) oleh PT Sido Muncul

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitan ini antara lain:

1. Bagi peneliti, sebagai wawasan keilmuan yang dapat menstimulasi penulis

untuk terus belajar mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) serta

program-program yang dilaksanakannya.

2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemberdayaan

masyarakat melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)

perusahaan.

3. Akademis, semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi lanjutan untuk

mengembangkan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat.

4. Masyarakat, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-

langkah kebijakan yang lenbih baik, dimasa yang akan datang.

E. Landasan Teori

1. Pembangunan

a. Pengertian Pembagunan

Pembangunan dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan

sebagai terjemahan atau istilah development, growth and change,

modernization, atau bahkan juga progress. Meskipun demikian, apapun

maksud, tujuan, dan makna yang terkandung dalam penelitian yang
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dimaksudkan dalam satu istilah yang sama yaitu “pembangunan”,

kesemuanya akan selalu merujud pada sesuatu yang memiliki arah

positif, lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kebaikan umat manusia

secara individu maupun bagi masyarakatnya (Ranchman, 2011).

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus

ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang

belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi

lebih baik lagi (Mardikanto, 2012). Pembangunan yang perlu

diperhatikan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat. Lebih

lanjut Korten (1984) menyebutkan bahwa fokus utama pembangunan

yang berpusat pada rakyat adalah untuk meningkatkan kemampuan

masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber yang

terdapat pada komunitas untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain

bahwa agribisnis yang berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan

(empowerment) yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Pasal 40

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan

pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usahatani, serta

menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu

mandiri dan berdaya saing tinggi.
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2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah “pemberdayaan” diambil dari Bahasa Inggris

“empowerment”, yang berasal dari kata dasar “power” berarti kekuatan

atau “daya” dalam Bahasa Indonesia. Empowerment dalam Bahasa

Inggeris diterjemahkan sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia.

Maka definisi pemberdayaan dirumuskan sebagai upaya yang bertujuan

untuk meningkatkan kekuatan/daya (power) pihak-pihak yang tidak atau

kurang berdaya. Pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya distribusi-

ulang (redistribusi) kekuatan/daya (power) dari pihak yang memilikinya

kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya. Karena itu,

pemberdayaan selalu mengandung pengertian :

1) Pengurangan atau pemindahan daya (power) atau upaya melakukan

disempowerment/less empowering pihak-pihak yang memiliki

kekuatan/ daya (power).

2) Penyerahan/penambahan daya (power) kepada pihak-pihak yang

diberdayakan (empowerment).

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan merupakan jawaban atas

realitas ketidakberdayaan (disempowerment). Mereka yang tidak berdaya

jelas adalah pihak yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya.

Mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya.

Secara lebih lengkap suatu pemberdayaan memiliki maksud untuk.
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1) Pemberdayaan bermakna kedalam, kepada masyarakat berarti suatu

usaha untuk mentranspormasikan kesadaran rakyat sekaligus

mendekatkan masyarakat dengan akses untuk perbaikan kehidupan

mereka.

2) Pemberdayaan bermakna keluar sebagai upaya untuk menggerakkan

perubahan kebijakan-kebijakan yang selama ini nyata-nyata

merugikan masyarakat. Pemberdayaan dalam segi ini bermakna

sebagai pengendali yang berbasis pada upaya memperlebar ruang

partisipasi rakyat (Pambudi, 2003).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut,

maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya,

kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau

kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang

atau belum berdaya.

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai

proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat

posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-

kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. ada pula pihak

lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi

warga masyarakat secara bersamasama pada sebuah kepentingan bersama

atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran,
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mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan

oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Sumodingrat (2009), yang

mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki

relasi sosial maupun ekonomi, maka pemberdayaan sosial merupakan

suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri

dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing

secara bersama-sama.

b. Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai

tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni

masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan

yang mengarah pada kemandirian. Sebagai proses, pemberdayaan

masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat

perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki

(Sumodiningrat, 1999).

Proses pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto

(2007) terdiri dari tiga tahapan yaitu :

1) Tahap pertama, yaitu penyadaran; proses penyadaran dilakukan

dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, dan

healing kepada masyarakat agar menyadari bahwa mereka

mempunyai sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari
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permasalahan yang dihadapi ataupun menjadi lebih baik dari

kondisinya pada saat itu.

2) Tahap kedua, yaitu pengkapasitasan (capacity building), terdiri atas;

Pengkapasitasan manusia, berarti memampukan manusia baik secara

individu maupun kelompok agar mampu menerima daya atau

kekuasaan yang akan diberikan. Bentuknya dapat berupa pendidikan,

pelatihan, seminar, workshop dan lain-lain.

3) Tahap ketiga dari proses pemberdayaan adalah tahap pendayaan atau

pemberian daya yaitu pemberian kekuasaan pada

organisasi/masyarakat yang diberdayakan.

Dalam penelitian ini akan dilihat proses pemberdayaan yang

terjadi dalam Gabungan Kelompok Tani dengan adanya program CSR

dalam tahapan penyadaran, pengkapasitasan manusia dan pendayaan atau

pemberian daya sehingga akan dapat digambarkan suatu keadaan yang

ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan dan

keberdayaan yang mengarah pada kemandirian.

3. Pelaksanaan Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan berasal

dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau

wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang

diharapkan.
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Program adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan

harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Lebih lengkap lagi,

Hasibuan (2006) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis

rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum

sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang

telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk

pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber

daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.
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4. Perseroan Terbatas (PT)

a. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas terdiri dari dua kata yaitu persero dan terbatas.

Perseroan merujuk kepada model Perseroan Terbatas yang terdiri dari

sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada

pemegang saham yang luasnya  hanya sebatas pada nilai-nilai nominal

semua saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas ini merupakan suatu

badan hukum karena memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari

kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Kepada pemegang

saham hanya dibayarkan dividen apabila perseroan tersebut mendapatkan

laba. Jika perusahaan mengalami kerugian, tidak boleh dibayarkan

dividen kepada persero. Oleh karena itu setiap tahun diwajibkan kepada

direktur untuk melaporkan keuntungan yang diperolehnya (Habib, 2011).

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
ini serta peraturan pelaksanaanya.

Berdasarkan pengertrian perseroan terbatas meurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat

disimpulkan prinsip umum sebuah perseroan yaitu:
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1) Merupakan persekutuan modal, perseroan merupakan badan hukum

memiliki modal dasar yang disebut juga authorized capital, yakni

jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian

atau AD Perseroan.

2) Didirikan berdasarkan perjanjian, perseroan sebagai badan hukum,

didirikan berdasarkan perjanjian.

3) Melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan

usaha.

4) Lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan

pemerintah, lahir perseroan sebagai badan hukum, karena diwujudkan

melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Perseroan Terbatas

merupakan sebuah entitas badan hukum (recht persoon) yang wajib

melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan tempatnya berada

dan juga dapat dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum

pada umumnya (Legeranna, 2013).



17

5. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Pengertian Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social

Responsibility)

The World Business Council for Sustainable Development didalam

Rahman (2009) mendefinisikan CSR sebagai suatu komitmen bisnis

untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja

dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut

komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam

rangka meningkatkan kualitas hidup

Sedangkan Suharto (2007) menyatakan bahwa CSR merupakan

operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk

pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan

berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian

dari policy perusahaan yang dijalankan secara profesional dan

melembaga. CSR kemudian identik dengan CSP (corporate social

policy), yakni strategi dan roadmap perusahaan yang mengintegrasikan

tanggungjawab ekonomis korporasi dengan tanggung jawab legal, etis,

dan social.

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Azhery

(2012) adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan

kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan

dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para stakeholder dan
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lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang

berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Secara konseptual pendekatan CSR adalah sebuah pendekatan

di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi

bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan

berdasarkan pronsip kesukarelaan dan kemitraan.

CSR merupakan upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk

meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif

operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah

ekonomi, sosial, lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan. Secara emplisit defenisi tersebut berarti mengajak

perusahaan untuk bersungguh-sungguh dalam upaya memberikan

manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini (Ranchman, 2011).

b. Peraturan Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan CSR

(Corporate Social Responsibility)

1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan

Terbatas.

Ayat (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang
dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan
tanggungjawab sosial dan lingkungan.
Ayat (2) tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiaban bagi perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.
Ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
pada ayat (1) dikenai sanksi dengan peraturan perundang-undang.
Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan
lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.
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Perusahaan juga harus melaporkan realisasinya masuk dalam

laporan tahunan serta wajib dipertanggungjawabkan dalam Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, aturan ini tidak

menyebutkan besaran kewjiban perusahaan menyisihkan dananya

untuk program Corporate Social Responsibility (CSR). Sedangkan

untuk ukurannya hanya berdasarkan keputusan dan kewajaran saja.

Soal kewajiban memasukkan program Corporate Social

Responsibility (CSR)  dalam rencana kerja tahunan saat ini hanya bisa

tertumpu kepada pemegang saham. Program tanggungjawab sosial

dan lingkungan dilakukan oleh direksi berdasarkan rencana kerja

tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Para pemegang saham seharusnya mengawasi Corporate Social

Responsibility (CSR)  sesuai rencana tahunan perusahaan. Berdasarkan

Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU.2007 Pasal 9

jumlah pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dan

laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen)

dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah

diharapkan ada aturan mengenai kewajiban tanggungjawab sosial

perusahaan secara mendetail, yang tidak diatur dalam UU No 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang termuat dalam Pasal 74

(1) mengatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib



20

melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Meskipun

demikian PP yang telah ditandatangani Presiden pada 4 April 2012

telah menguatkan pengaturan perundang-undangan sesuai dengan

bidang usaha perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

2) Peraturan Pemerintah Pasal 2 dan 3 ayat (1) Nomor 47 Tahun 2012

tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas,

menjelaskan tentang tanggungjawab sosial perusahaan, dengan bunyi

lengkap, sebagai berikut:

Pasal 2 “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai
tanggungjawab sosial dan lingkungan.”
Pasal 3 “Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 menjadi kewajiban bagi perusahaan yang
menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan
sumberdaya alam berdasarkan Undang-undang”.

Munculnya dua peraturan di atas, menunjukkan adanya

peraturan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban

tanggungjawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas atau

yang sebelumnya dikenal dengan Corporate Social Responsibility

(CSR). Saat ini perseroan tidak hanya dituntut mencari keuntungan

atau laba semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggungjawab

sosial dan lingkungan. Agar pelaksanaan dari tanggungjawab sosial

dan lingkungan Perseroan Terbatas dapat diterapkan dengan baik dan

efektif maka perlu dilihat norma atau aturannya terlebih dahulu

mengenai pengaturan ruang lingkup tanggugjawab sosial dan

lingkungan Perseroan Terbatas (May, 2012)
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3) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Pasal 34 tentang Penananaman

Modal Masyarakat.

a) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 5 dapat dikenai sanksi administratif
berupa:
(1) Peringatan tertulis;
(2)Pembatasan kegiatan usaha;
(3)Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal; atau
(4)Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman

modal.
b) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha tau usaha
perseoranagan dapat dikenai saksi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian pasal 34 tersebut, sangat jelas bahwa Badan Usaha

yang diatur sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal wajib melakukan Corporate Social Responsibility (CSR), jika

badan usaha tersebut melanggar maka dikenai sanksi administratif,

selain itu dapat juga dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundaang-undangan.

c. Konsep Triple Bottom Line dalam Tanggungjawab Sosial

Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Berdasarkan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) saat ini

membawa kepada kemunculan berbagai konsep dan teori yang

dipaparkan oleh beberapa pihak mengenai CSR. Salah satu yang terkenal
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adalah konsep Triple Bottom Line yang dikemukan oleh John Elkington

(1977) melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line

of Twentieth Century Business”. Elkington mengembangkan konsep

Triple Bottom Line dalam istilah economic prosperity, environmental

quality, dan social justice. Melalui konsep ini perusahaan yang

menajalankan usahanya tidak dibenarkan dalam mengejar keuntunagn

(profit) semata, tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan

kesejahteraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam

menjaga kelestarian lingkunagan (planet), yaitu:

1) Profit, perusahaan memiliki tanggungjawab terhadar profit, yaitu

untuk menigkatkan pendapatan perusahaan.

2) People, perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap people, yaitu

untuk mensejahterakan karyawannya dan juga masyarakat.

3) Planet, perusahaan bertanggungjawab terhadap planet, yaitu untuk

menjaga dan meningkatkan kualitas alam serta lingkungan dimana

perusahaan tersebut beroperasi. Ketiga prinsip tersebut saling

mendukung seperti pada Gambar 1.1.
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People

Planet           Profit

Gambar 1.1 Hubungan Garis Segitiga (Triple Bottom Line) dalam CSR
(Sumber: Elington, 1997)

d. Alasan Perusahaan Melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep mengenai Corporate Social Responsibility (CSR)  mulai

dibicarakan di Indonesia sejak tahun 2001, banyak perusahaan maupun

instansi-instansi sudah melihat Corporate Social Responsibility (CSR)

sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Corporate

Social Responsibility (CSR)  semakin beranekaragam mulai dari bentuk

program yang dilaksanakan, maupun dari sisi dana yang digulirkan untuk

program tersebut. Menurut Hadi (2011) perusahaan melakukan

Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki beberapa alasan

berikut:

1) Alasan Sosial, perusahaan melakukan program Corporate Social

Responsibility (CSR)  untuk memenuhi tanggungjawab sosial kepada

masyarakat. Sebagai pihak luar yang beroperasi pada wilayah orang
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lain perusahaan harus memperhatikan masyarakat sekitar. Perusahaan

harus ikut menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan menjaga

lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan.

2) Alasan Ekonomi, motif perusahaan melakukan Corporate Social

Responsibility (CSR)  tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan

melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)  untuk menarik

simpati masyarakat dengan membangun image positif.

3) Alasan Hukum, perusahaan melakukan program Corporate Social

Responsibility (CSR)  karena peraturan pemerintah, karena ada

tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan

bukan karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga

lingkungan. Akibatnya banyak perusahaan melakukan Corporate

Social Responsibility (CSR)  sekedar ikut-ikutan atau untuk

mengindari sanksi dari pemerintah. Hal ini diperkuat dengan

dikeluarkannya Undang-Undang PT No. 40 Pasal 74 yang isinya

mewajibkan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR)  bagi

perusahaan-perusahaan yang terkait terhadap SDA dan yang

menghasilkan limbah.

e. Pemahaman Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)

Pemahaman perusahaan tentang Corporate Social Responsibility

(CSR)  menurut (Anne, 2005) yang pada umumnya berkisar pada tiga hal

pokok, yang meliputi:
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1) Kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Suatu peran yang

sifatnya sukarela (voluntary), di mana suatu perusahaan mengatasi

masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki

kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini.

2) Perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kedermawanan

(philantropy) yang tujuannya untuk memberdayakn sosial dan

perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi

3) Corporate Social Responsibility (CSR)  sebagai bentuk kewajiban

(obligation) perusahan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis

kemanusiaan dan lingkungan yang terus meniangkat.

f.Bentuk-Bentuk CSR di Lapangan

Terlepas dari karakter dan motif yang dijadikan pijakan atau

mewarnai praktik tanggungjawab sosial perusahaan, terdapat gejala

menarik pada praktik pelaksanaan. Hal ini terlihat bahwa terdapat tiga

tingkat pemahaman terhadap program CSR (Anne, 2005) yakni:

1) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bersifat “charity”, hanya sekedar bagi-bagi uang untuk kegiatan

dalam masyarakat. Bentuk kegiatan seperti ini dampaknya terhadap

masyarakat adalah “meyelesaikan masyarakat sesaat” hampir tidak

ada dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain lebih

mahal, dampak jangka panjang tidak optimal untuk membentuk citra

perusahaan, dari sisi biaya, promosi kegiatan sama mahalnya dengan

biaya publikasi kegiatan. Walupun masih sangat relevan, tetapi untuk
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kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang lebih

dibutuhkan pendekatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang

berorientasi pada pendekatan produktivitas dan mendorong

kemandirian masyarakat.

2) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bahwa bersifat membantu usaha kecil secara parsial. Saat ini semakin

banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pendekatan Corporate

Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada peningkatan

produktivitas dan mendorong kemandirian masyarakat, salah satu

bentuk kegiatannya adalah membantu usaha kecil, tetapi benyuk

kegiatan perkuatan tersebut masih parsial, memisahkan kegiatan

program yang bersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan

kesehatan. Walaupun lebih baik ternyata pada tingkatan masyarakat

kegiatan ini tidak dapat diharapkan berkelanjutan, bahkan cenderung

meningkatkan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga

efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang

kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

3) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bersifat peningkatan kapasitas/pemberdayaan. Program Corporate

Social Responsibility (CSR) akan memberi dampak ganda untuk

perusahaan dan masyarakat karena:
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a) Dari awal dirancang untuk meningkatkan produktivitas guna

meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan akses pada

pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Untuk itu perlu

diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara

mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai exit policy yang

jelas)

b) Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat

maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik

yang saling terkait dalam rantai nilai, setiap pelaku pada mata

rantai  nilai pada dasarnya adalah organ ekonomi yang hidup,

perkuatan dilakukan untuk meningkatkan metabolisme (aliran

barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam sistem yang

hidup tesebut pada gilirannya akan meningkatkan performance

setiap organ.

c) Program pendidikan, kesehatan, dan infrastuktur dirancang sinergis

dengan penguatan ekonomi sehingga mampu meningkatkan indeks

pembangunan manusia pada tingkat lokal.

Secara singkat, untuk melakukan analisis terhadap program CSR

berdasarkan tingkat CSR dapat dilihat pada Tabel 1.1. sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Analisis Program CSR (Anne 2005)

Sifat Tipe Bidang Karakteristik

Charity atau
Pilantropis
(derma)

Pemberian
bantuan alat

Pemberian
bantuan
keuangan

Pendidikan
Kesehatan
Transportasi
Prasarana air

bersih
Olahraga
Tempat

peribadatan

Dampaknya terhadap
masyarakat hanyalah
menyelesaikan masalah sesaat.

Hampir tidak tidak ada dampak
pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat

Dampak jangka panjang tidak
optimal untuk membentuk citra
perusahaan

Secara umum program tidak
ditujukan untuk
mempersiapkan masyarakat
pasca ekstraksi.

Koordinasi antara perusahaan
dengan pemerintah daerah
kurang dilakukan dengan baik.

Implementasi program berifat
tertutup.

Usaha Kecil
Secara Parsial

Pembanguan
infrastuktur
fisik

Pemberian
bantuan alat

Pemberian
bantuan
keuangan

Pendidiakan
Kesehatan
Transportasi
Pertanian
Industri rumah

tangga
(UMKM)

Secara umum program
direncanakan oleh perusahaan.

Secara umum program kurang
melibatkan masyarakat secara
partisipatoris.

Desain kurang tersusun secara
holistik dan sistematis.

Peningkatan
kapasitas/
pemberdayaa

Pendampingan
Training

Pertanian
Industri rumah

tangga
(UMKM)

Secara umum program
direncanakan oleh perusahaan
dan masyarakat.

Secara umum program
melibatkan masyarakat secara
partisipatoris.

Desain tersusun secara holistik
dan sistematis serta berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat.
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F. Kerangka Pemikiran

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Gabungan Kelompok Tani

Desa Gudangharjo yang mendapat program CSR PT Sido Muncul.

PT Sido Muncul melaksanakan Program Desa Wisata Rempah dan Buah di

Desa Gudangharjo yang bertujuan untuk mendukung pengembangan

Pemberdayaan Desa Wisata Rempah dan Buah di Kabupaten Wonogiri

sehingga menjadi lokasi yang produktif, berkualitas, mandiri dan berdaya

saing.

Mewajibkan Corporate Social Responsibility (CSR)  merupakan salah

satu upaya pemerintah dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan ekonomi. Pemerintah berharap Corporate Social Responsibility

(CSR) tidak hanya sekedar kegiatan sukarela saja akan tetapi menjadi sebuah

tanggungjawab legal dan bersifat wajib serta dapat berkesinambungan.

Terdapat tiga tingkat pemahaman terhadap program CSR yakni:

1) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat

“charity”, hanya sekedar bagi-bagi uang untuk kegiatan dalam masyarakat.

2) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) bahwa

bersifat membantu usaha kecil secara parsial.

3) Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) bersifat

membangun daya saing masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan

pendapatan masyarakat.

Proses pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan yaitu, Tahap pertama

yaitu penyadaran, proses penyadaran dilakukan dengan memberikan
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pengetahuan yang bersifat kognitif, belief, dan healing kepada masyarakat agar

menyadari bahwa mereka mempunyai sesuatu yang dapat membantu mereka

keluar dari permasalahan yang dihadapi ataupun menjadi lebih baik dari

kondisinya pada saat itu. Tahap kedua, yaitu pengkapasitasan manusia. Tahap

ketiga, pemberian daya yaitu pemberian kekuasaan pada organisasi/masyarakat

yang diberdayakan

Dari paparan di atas maka dapat dibuat suatu bagan kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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Menerima Sosialisasi dan
Pendampingan
Budidaya, Pascapanen dan
Manajemen Bisnis

Menerima Bantuan Bibit
sembung, simbukan, bligo, kayu
ules, jeruk siam, dan sukun

Kerjasama
Cabe jamu diambil pengepul dan
dikirim ke PT Sido Muncul

PT SIDO MUNCUL
Program CSR Desa Wisata

Rempah dan Buah

Pemahaman Perusahaan Tentang
Corporate Social Responsibility (CSR)

Sukarela (voluntary)
Kedermawanan (philantropy)

Kewajiban (obligation)

Pelaksanan Program

Bersifat Charity,
Membangun Usaha Kecil Secara Parsial

 dan Peningkatan Kapasitas/Pemberdayaan

PT Sido Muncul Gabungan Kelompok Tani

Sosialisasi dan Pendampingan
Budidaya
Pascapanen
Manajemen Bisnis

     Bantuan
Bibit sembung, simbukan, bligo,
kayu ules, jeruk siam, sukun

Kerjasama
Pengepul

Proses Pemberdayaan

Kemandirian Gabungan Kelompok Tani
Desa Gudangharjo

Paranggupito Wonogiri

Gambar 1.2 Kerangka Pikir Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sido Mucul Semarang.
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G. Penelitian Pendahuluan

Desa Wisata Buah dan Rempah merupakan salah satu bentuk program

pelaksanaan tanggungjawab sosial PT Sido Muncul terhadap masyarakat.

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sido Muncul untuk

pemberdayaan masyarakat awalnnya dimulai dengan program “Desa Rempah”,

dan kemudian berkembang menjadi program “Desa Wisata Buah”.  Program

Desa Wisata Rempah dan Buah, merupakan perpaduan antara kearifan lokal

dan buatan. Sisi buatan yang dikembangkan di desa adalah pengembangan

sektor pertanian.

Kerjasama dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah di

Kabupaten Wonogiri melalui Program Pemberdayaan Desa Wisata Rempah

dan Buah bertujuan untuk mendukung pengembangan pemberdayaan desa

wisata rempah dan buah di Kabupaten Wonogiri sehingga menjadi lokasi yang

produktif, berkualitas, mandiri dan berdaya saing. Program CSR dari

PT Sido Muncul berbasis pemberdayaan dimana apa yang sudah diberikan oleh

PT Sido Muncul tidak habis melainkan akan semakin berkembang dan

berkelanjutan. Komoditas tanaman obat yang sudah dikembangkan dan

dibudidayakan di Paranggupito antara lain yakni, cabe jamu, sembung,

simbukan, bligo, dan kayu ules. PT Sido Muncul juga memberikan bantuan

bibit jeruk siam dan sukun. Sebelumnya kegiatan di Gapoktan belum dapat

dilaksanakan secara optimal disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman

masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berkembang dari segi pola pikir

dan pola kerja dalam rangka melakukan suatu tindakan selain itu
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PT Sido Muncul juga memberikan penyuluhan terkait budidaya, pascapanen

dan manajemen bisnis.

Selain PT Sido Muncul perusahaan lain yang melaksanakan program

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah PT Tambi dan

PT Telkomunikasi Indonesia Tbk Community Development Sub Area

Yogyakarta. Untuk mendukung kesuksesan penelitian ini, peneliti melihat

beberapa hasil penelitian karya orang lain yang telah dilakukan oleh beberapa

peneliti sebelumnya, sekaligus dijadikan sebagai perbandingan antara temuan

hasil penelitian sebelumnya dengan temuan hasil penelitian yang akan peneliti

lakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Pendahuluan
Penelitian Pendahuluan

Setiyawati
UPN “Veteran”

Yogyakarta
(2016)

Eko Murdiyanto
Universitas Sebelas Maret

(2017)

Ayu Dwi Herlini
UPN “Veteran”

Yogyakarta
(2017)

Judul Penelitian:
Analisis Pelaksanaan
Tnggungjawab Sosial
Perusahan CSR
(Corporate Social
Responsibility) Pada
PT Perkebunan Tambi
Wonosobo

Judul Penelitian:
Pemberdayaan Petani dengan
Memnfaatkan Dana
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (Studi Kasus
Kelompok Tani Duri Kencana
Melalui CSR PT Telkom
Indonesia Tbk Community
Development Sub Area
Yogyakarta)

Judul Penelitian:
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Corporate Social
Responsibility (CSR)
PT Sido Mucul
Semarang (Studi
Kasus Program Desa
Wisata Rempah dan
Buah di Desa
Gudangharjo,
Paranggupito,
Wonogiri).

Tujuan Penelitian:
1. Mengkaji Pemahaman

Corporate Social
Responsibility (CSR)
oleh PT Perkebuanan
Tambi.

Tujuan Penelitian:
1. Mengkaji kebijakan CSR

PT Telkom Tbk CDSA
Yogyakarta bagi kelompok
tani Duri Kencana

Tujuan Penelitian:
1. Mengkaji

pemahaman
perusahaan
tentang
Corporate Social
Responsibility
(CSR).
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Penelitian Pendahuluan

Setiyawati
UPN “Veteran”

Yogyakarta
(2016)

Eko Murdiyanto
Universitas Sebelas Maret

(2017)

Ayu Dwi Herlini
UPN “Veteran”

Yogyakarta
(2017)

Tujuan Penelitian:
2. Menganalisis proses

pemberdayaan petani
oleh kelompok tani
Duri Kecana dengan
memanfaatkan

3. Mengkaji manfaat
program
Tanggungjawab Sosial
Perusahaan (CSR)
PT Perkebunan Tambi
bagi masyarakat

1.

Tujuan Penelitian:
2. Menganalisis proses

pemberdayaan petani oleh
kelompok tani Duri Kecana
dengan memanfaatkan
CSR PT Telkom Tbk
CDSA Yogyakarta.

3. Menganalisis dinamika
kelompok tani dalam
proses pemberdayaan
petani oleh kelompok tani
Duri Kencana

4. Mengkaji dukungan
pemangku kepentingan
dalam pemberdayaan oleh
kelompok tani Duri
Kencana.

5. Merumuskan model
pemberdayaan kelompok
tani melalui CSR
PT Telkom Tbk CDSA
Yogyakarta.

Tujuan Penelitian:
2. Mengkaji

pelaksanaan
program
Corporate Social
Responsibility
(CSR) Pada
Gabungan
Kelompok Tani
(Gapoktan) Desa
Gudangharjo

3. Mengkaji proses
pemberdayaan
Gabungan
Kelompok Tani
(Gapoktan) Desa
Gudangharjo
dengan adanya
program
Corporate Social
Responsibility
(CSR) oleh
PT Sido Muncul

Metode Penelitian:
Deskriptif Kualitatif

Metode Penelitian:
Teknik analisis terhadap data
kuantitatif dilakukan dengan
deskriptif dan teknik analisis
data kualitatif dilakukan
dengan teknik analisis domain.

Metode Penelitian:
Deskriptif kulaitatif

Hasil Penelitian:
1. Pemahaman PT Tambi

dalam pelaksanaan
tanggungjawab sosial
perusahaan (CSR)
termasuk dalam
kategori compliance

Hasil Penelitian:
1. Program CSR yang

dikelola oleh CDSA
Yogyakarta didasarkan atas
keputusan Direksi
PT Telkomi Indonesia, Tbk
berupa program untuk
meningkatkan kemampuan

Hasil Penelitian:
1. Pemahaman

PT Sido Muncul
terkait CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
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usaha kecil

Penelitian Pendahuluan

Setiyawati
UPN “Veteran”

Yogyakarta (2016)

Eko Murdiyanto
Universitas Sebelas Maret

(2017)

Ayu Dwi Herlini
UPN “Veteran”

Yogyakarta (2017)

Hasil Penelitian:
Karena hanya
melaksanakan
tanggungjawab sosial
perusahaan secara
umum sebagai yang
tertuang dalam UUPT
dan tidak
memprioritaskan
lingkungan sekitar
perusahaan.

2. Pelaksanaan
tanggungjawab sosial
(CSR) yang dilakukan
PT Tambi 93%
bersifat charity (murni
amal) dan hanya 7%
yang bersifat parsial
untuk meningkatkan
pendapatan
masyarakat.

3. Program–program
yang dilaksanakan
PT Tambi mempunyai
manfaat bagi
masyarakat yaitu
manfaat tangible
(berwujud) ada sekitar
74% dan intangible
(tidak terwujud) bagi
masyarakat ada sekitar
26%. Meskipun
demikian, program
CSR yang dilakukan
PT Tambi belum bisa
memberikan
penguatan pada

Hasil Penelitian:
Dalam bidang peternakan,
perikanan, pertanian,
perkebunan dan jasa
lainnya agar menjadi
tangguh dan mandiri
melalui pemanfaatan dana
pinjaman bergulir.

2. Proses pemberdayaan
dilakukan dalam tahap
proses penyadaran,
Capacity building dan
pemberian daya. Proses
pemberdayaan
menghasilkan kemandirian
petani dalam pola pikir dan
pola kerja, usahatani, dan
sistem nilai. Pemberdayaan
oleh perusahaan bertumpu
pada penguatan ekonomi
semata, semestinya mulai
bergeser sesuai dengan
prinsip triple bottom line.

3. Masuknya modal ekonomi
dalam kelompok tani Duri
Kencana menyebabkan
dinamika dalam kelompok
tani pada tahap setiap
perkembangan kelompok
mulai forming, stroming,
maupun tahap performing.

4. Dukungan para pemangku
kepentingan dalam
pemberdayaan petani di
kelompok tani Duri
Kencana sebatas tugas
pokoknya masing-masing.

Hasil Penelitian:
adalah kewajiban
dimana
melakukan CSR
(Corporate
Social
Responsibility)
karena adanya
peraturan yang
mengharuskan
melakukannya.

2. Pelaksanaan
Program Desa
Wisata Rempah
dan Buah di Desa
Gudangharjo
melaui dana CSR
PT Sido Muncul
bersifat
(peningkatan
kapasitas/
pemberdayaan)

3. Proses
pemberdayaan
Gapoktan Desa
Gudangharjo
dilakukan melalui
tahap
penyadaran,
Capacity
building, dan
pemberian daya.
Proses
pemberdayaan
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perekonomian
masyarakat dan justru
membuat masyarakat
ketergantungan.

5. Model pemberdayaan yang
terbentuk menunjukkan
bahwa pemberdayaan
dengan menggunakan
kelompok tani sebagai
agen perubahan lebih
cocok diterapkan bagi
petani kecil.

melalui tahap ini
menghasilkan
kemandirian
petani dalam pola
pikir dan pola
kerja, setra
usahatani

H. Pembatasan Penelitian

1. Pengambilan data Program Desa Wisata Rempah dan Buah dari

Maret 2016- Maret 2017

2. Penelitian dilakukan pada PT Sido Muncul dan Gabungan Kelompok Tani

(Gapoktan) Desa Gudangharjo, Paranggupito, Wonogiri

I. Dimensi Penelitian

Beberapa dimensi penelitan yang akan dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan operasi bisnis yang

berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan

secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial ekonomi

kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

2. Desa Wisata Rempah dan Buah adalah program Corporate Social

Responsibility (CSR) PT Sido Muncul yang dilaksanakan di Desa

Gudangharjo, Paranggupito, Wonogiri.

3. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung

kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu

hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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4. Pemahaman perusahaan tentang Corporate Social Responsibility (CSR)

yakni terkait sukarela (voluntary), kedermawanan (philantropy), dan

kewajiban (obligation).

a. kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat. Suatu Peran yang

sifatnya sukarela (voluntary), diamana suatu perusahaan mengatasi

masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki

kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini.

b. Perusahaan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kedermawanan

(philantropy) yang tujuannya untuk memberdayaan sosial dan perbaikan

kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi

c. Corporate Social Responsibility (CSR)  sebagai bentuk kewajiban

(obligation) perusahan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis

kemanusiaan dan lingkungan yang terus meniangkat.

5. Perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR), memiliki

beberapa alasan berikut:

a. Alasan Sosial, perusahaan melakukan program Corporate Social

Responsibility (CSR)  untuk memenuhi tanggungjawab sosial kepada

masyarakat.

b. Alasan Ekonomi, motif perusahaan melakukan Corporate Social

Responsibility (CSR)  tetap berujung pada keuntungan. Perusahaan

melakukan Corporate Social Responsibility (CSR)  untuk menarik

simpati masyarakat dengan membangun image positif.
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c. Alasan Hukum, perusahaan melakukan program Corporate Social

Responsibility (CSR)  karena peraturan pemerintah, karena ada tuntutan

yang jika tidak dilakukan akan dikenai sanksi atau denda dan bukan

karena kesadaran perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan.

6. Terdapat tiga tingkat pemahaman terhadap program CSR yakni:

a. Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bersifat “charity”, hanya sekedar bagi-bagi uang untuk kegiatan dalam

masyarakat.

b. Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bahwa bersifat membantu usaha kecil secara parsial.

c. Pemahaman bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR)

bersifat membangun daya saing masyarakat melalui peningkatan

produktivitas dan pendapatan masyarakat.

7. Proses pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan yaitu, Tahap pertama yaitu

penyadaran, proses penyadaran dilakukan dengan memberikan pengetahuan

yang bersifat kognitif, belief, dan healing kepada masyarakat agar

menyadari bahwa mereka mempunyai sesuatu yang dapat membantu

mereka keluar dari permasalahan yang dihadapi ataupun menjadi lebih baik

dari kondisinya pada saat itu. Tahap kedua, yaitu pengkapasitasan manusia.

Tahap ketiga, pemberian daya yaitu pemberian kekuasaan pada

organisasi/masyarakat yang diberdayakan.
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8. Kemandirin petani adalah suatu kondisi dimana petani memiliki kemajuan

dan pengembangan dalam pola pikir dan pola kerja petani, serta mampu

meningkatkan usaha tani.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan seorang

peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Cara tersebut digunakan setelah peneliti

memperhitungkan kelayakan ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Dalam

metode penelitian ini peneliti memaparkan jenis penelitian yang diambil, lokasi

dan waktu penelitan,  yang menjadi subjek penelitian, metode pengumpulan

data, macam dan sumber data, metode analisis data, reduksi data dan

keabsahan data.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

Hariwijaya (2007) mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian

yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer.

Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan

berpikir  yang akan digunakn dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir

tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan

pegolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi. Dalam
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penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap

obyektif dan tidak dipengaruhi oleh penelitian sendiri.

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif ini, bertujuan untuk

mengetahui pemahaman perusahaan tentang Corporate Social

Responsibility (CSR), pelaksanaan program serta proses pemberdayaan

Gapoktan Desa Gudangharjo melalui program CSR oleh PT Sido Muncul.

Peneliti menggunakan metode deskriptif kulaitatif karena ingin memahami

permasalahan dari objek penelitian yang lebih mendalam sesaui dengan

konteks situasi dan kondisi lapangan .

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaa penelitian ini adalah studi kasus yaitu merupakan

salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan salah satu

eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas,

terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini

peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap pemahaman

perusahaan tenatng Corporate Social Responsibility (CSR), pelaksanaan

program serta proses pemberdayaan Gapoktan Desa Gudangharjo melalui

program CSR oleh PT Sido Muncul.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Gudangharjo, Paranggupito,

Wonogiri  dan PT Sido Muncul Semarang dan penelitian ini dilakukan pada

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Gudangharjo. Pengambilan

lokasi  penelitian dilakukan  secara  sengaja (purposive) karena Gabungan
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Kelompok Tani Desa Gudangharjo memperoleh Program CSR

PT Sido Muncul Semarang

4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang yang menjadi sumber

informasi dan dapat memberikan data yang sesaui dengan masalah yang

diteliti (Burhan Bungin, 2007). Dengan demikian, subjek penelitian adalah

sumber informasi dan data serta masukan-masukan yang dapat menajwab

masalah-masalah dalam penelitian.

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut

dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data

yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang

dilaksanakan.

Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah sebagai

berikut :

1) Pihak perusahaan yaitu PT Sido Muncul Semarang sebagai pemilik

otoritas kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)

2) Pedagang pengepul Desa Gudangharjo, Paranggupito, Wonogiri.

3) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Gudangharjo, Paranggupito,

Wonogiri.
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Pengambilan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan

teknik purposive sampling atau logika pengambilan sampel dengan

maksud tertentu. Dengan teknik ini peneliti mencari informasi yang tidak

dibatasi. Sehingga sumber-sumber (informan) tersebut masing-masing

terjadi penyampaian informasi yang sama. Selain itu dalam penentuan

informan penelitian ini juga menggunakan teknik Snow ball sampling,

yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar seperti bola salju yang

menggelinding (Sugiyono, 2010).

Adapun informasi serta informan dalam penelitian ini akan

dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.3  Informasi yang Dibutuhkan dan Status Informan

No Informasi yang Dibutuhkan Informan (Status) Jumlah
1 Pemahaman CSR oleh

PT Sido Muncul
Humas
PT Sido Muncul

1 orang

Humas
PT Sido Muncul

3 orang

Ketua Gapoktan 1 orang

2 Pelaksanaan Program
Corporate social
Responsibility (CSR) oleh
PT Sido Muncul di Desa
Gudangharjo Pedagang Pengepul 1 orang

Humas PT Sido
Muncul

3 Proses Pemberdayaan
Gapoktan Desa
Gudangharjo, Paranggupito,
Wonogiri

Gabungan
Kelompok Tani
(Gapoktan)

7 orang

4 Jumlah Informan 13 orang

5. Macam dan Sumber data

a. Macam Data
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Sarwono (2006) menjelaskan pembagian data menurut jenisnya

ada dua, yaitu:

1) Data Primer, data yang diambil secara langsung dari sumber primer,

dengan cara melakukan wawancara mendalam dan observasi. Data

primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara

langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga

diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya

dari PT Sido Muncul Semarang dan Desa Gudangharjo,

Paranggupito, Wonogiri. Data primer yang diambil terkait

pemahaman perusahaan mengenai Corporate Social Responsibility

(CSR), pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR)

dan proses pemberdayaan Gapoktan Desa Gudangharjo melalui

program CSR oleh PT Sido Muncul dengan melakukan wawancara

mendalam dan observasi.

2) Data Sekunder, data yang diperoleh peneliti dari literatur, dokumen,

catatan-catatan yang menyebutkan pokok permasalahan dan

kemudian dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis (Sarwono

2006). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa

laporan, artikel serta dokumen-dokumen (program CSR, gambaran

umum PT Sido Muncul dan Desa Gudangharjo, Program Desa

Wisata Rempah dan Buah) dari pihak perusahaan dan Desa

Gudangharjo.

b. Sumber Data
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1) Pihak PT Sido Muncul Semarang

2) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

3) Pengepul Desa Gudangharjo

4) Studi Kepustakaan

5) Internet

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian ini dipergunakan

data yang dipercaya kebenarannya. Pada penelitian ini peneliti

menggunakan metode:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan

jawaban atau keterangan dari yang diwawancarai (Nasution, 2003)

Wawancara tersebut dilakukan secara langsung terhadap orang-orang

yang dianggap mengetahui banyak tentang informasi terkait satu atau

beberapa bahasan materi sehingga informasi yang didapat lebih

mendalam “indept interview”. Teknik wawancara yang dilakuakn

peneliti adalah wancara mendalam yakni proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai,

dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana
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pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

lama.

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara

mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan

dan maksud diadakan wawancara tersebut). Penggalian yang dilakuan

untuk mengetahui pendapat mereka berdasaran perspektive informan

dalam memandang sebuah permasalahan.

b. Observasi

Metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki (Setrisno Hadi,

1986). Dengan demikian observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi

lingkungan daerah penelitian, dan dapat melihat secara langsung kegiatan

yang dilakukan masyarakat. Disamping itu observasi juga dimaksudkan

untuk mencocokkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada, sejauh

yang dapat dilihat serta untuk melihat langsung kenyataan yang tidak

bisa diungkapkan melalui wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah secara

sistematis dari data-data atau dokumen-dokumen tertulis secara langsung

yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Metode dokumentasi

yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk

mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah
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demonografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi

seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi.
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Tabel 1.4  Keterkaitan Antara Tujuan Penelitian dengan Data yang diperlukan, sumber data dan Pengumpulan Data.
Sumber Data Jenis Data

No Tujuan Penelitian Data yang diperlukan
Primer Sekunder Kualitatif

Pengumpulan
Data

1 Mengkaji
pemahaman
perusahaan tentang
Corporate Social
Responsibility (CSR)

 Pemahaman perusahaan
tentang CSR PT Sido Muncul

 Program CSR Humas
PT Sido Muncul

 Program-
programCSR
PT Sido
Muncul

 Gambaran
umum
perusahaan

√ Wawancara
Observasi
Dokumnetasi

2
Mengkaji
pelaksanaan program
Corporate Social
Responsibility (CSR)
oleh PT Sido
Muncul di Desa
Gudangharjo

 Program Desa Wisata
Rempah dan Buaha

 Gapkotan Desa Gudagharjo
 Stuktur Organisasi Gapoktan

(Gabungan Kelompok Tani)
 Pendampingan dari

PT Sido Muncul terkait
budidaya cabe jamu dan
penananganan pasca panen

 Bantuan bibit dari
PT Sido Muncul

 Kerjasama dengan
PT Sido Muncul

 Implementaisi program CSR
di lapangan

 Hasil program CSR

 Humas
PT Sido
Muncul

 Pengurus
Gapoktan

 Pengepul

 Program
Desa Wisata
Rempah dan
Buah

 Dokumen
Gabungan
Kelompok
tani

√ Wawancara
Observasi
Dokumnetasi
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Sumber Data Jenis Data
No Tujuan Penelitian Data yang diperlukan

Primer Sekunder Kualitatif
Pengumpulan

Data
3 Mengkaji proses

pemberdayaan
Gapoktan Desa
Gudangharjo melalui
program CSR oleh
PT Sido Muncul.

Pendampingan dari PT
Sido Muncul terkait budidaya
cabe jamu dan penananganan
pasca panen

Bantuan bibit dari PT
Sido Muncul

 Implementaisi program CSR
di lapangan

Dampak sebelum dan
sesudah adanya program

Kemandirian petani

 Humas
PT Sido
Muncul

 Pengurus
Gapoktan

 Anggota
Gapoktan

 Program
Desa Wisata
Rempah dan
Buah

√ Wawancara
Observasi
Dokumnetasi
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Dari Tabel 1.4. Tujuan pertama yang diteliti adalah mengkaji

pemahaman perusahaan tentang Corporate Social Responsibility (CSR).

Jenis data yang diambil adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder.

Data primer yang diambil yakni terkit pemahaman perusahaan tentang CSR

PT Sido Muncul dan program CSR PT Sido Muncul, sedangkan data

sekunder berupa gambaran umum perusahaan, program-program CSR yang

sudah dilaksanakan oleh PT Sido Muncul. Data yang diperlukan diambil

melaluli wawancara, observasi dan dokumentasi dari humas PT Sido

Muncul (Bapak Bambang).

Tujuan ke dua adalah mengkaji pelaksanaan program Corporate

Social Responsibility (CSR) oleh PT Sido Muncul di Desa Gudangharjo.

Jenis data yang diambil adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder.

Data primer yang diambil yakni terkit Program Desa Wisata Rempah dan

Buah, pendampingan dari PT Sido Muncul terkait budidaya cabe jamu,

penananganan pasca panen, adanya bantuan bibit dari PT Sido Muncul,

kerjasama dengan PT Sido Muncul, implementaisi program CSR di

lapangan, dan hasil dari berjalannya program CSR di Desa Gudangharjo,

informasi tersebut dari Humas PT Sido Muncul (Bapak Bambang, Ibu Ila

dan Ami) , pengurus Gapoktan (Bapak Tukino) dan pengepul (Ibu Tanti).

Data sekunder berupa data Program Desa Wisata Rempah dan Buah,

dokumen kelompok tani, data tersebut dari Humas PT Sido Muncul

(Ibu Ila), pengurus Gapoktan (Bapak Tukino). Data diambil melalui

wawancara, observasi, dokumentasi.
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Tujuan ke tiga mengkaji proses pemberdayaan Gapoktan Desa

Gudangharjo melalui program CSR oleh PT Sido Muncul. Jenis data yang di

ambil adalah kualitatif, sumber data primer dan sekunder. Data primer yang

diambil yakni terkit pendampingan dari PT Sido Muncul terkait budidaya

cabe jamu dan penananganan pasca panen, bantuan bibit dari

PT Sido Muncul, implementaisi program CSR di lapangan, dampak sebelum

dan sesudah adanya program, kemandirian petani, informasi tersebut dari

Humas PT Sido Muncul (Bapak Bambang), dan anggota Gapoktan (Bapak

Tukino, Ibu Nanik, Bapak Joko, Bapak Kasman, Bapak Polo, dan Bapak

Sarto). Data sekunder berupa data Program Desa Wisata Rempah dan Buah,

data tersebut dari Humas PT Sido Muncul (Ibu Ila). Data diambil melalui

wawancara, observasi, dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya menerjemahkan secara sistematis dari

hasil pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap objek

yang diteliti (Burhan Bungin, 2007). Sedangkan menurut Bogdan dan

Taylor seperti yang dikutip oleh (Koentjaraningrat, 2002) mendefinisikan

analisis data sebagai salah satu proses yang merinci usaha secara formal

untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh

data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.
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Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh

dengan cara deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menarik kesimpulan

dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang

terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat

mengantarkan pada kesimpulan.

Proses analisis data dilakukan sejak data-data diperoleh dengan

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari

wawancara yang dilakukan, catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar,

dan sebagainya setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, selanjutnya diambil

sesuai dengan relevansi atau sesuai kebutuhan penelitian. Langkah

selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti

proses dan pernyataan - pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada

di dalamnya. Kemudian disusun dalam satuan-satuan yang dikategorikan

dan diadakan pemeriksaan keabsahan data.

8. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992).

Langkah-langkah yang dilakukan adalah, menggolongkan atau

pengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data

sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.
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Reduksi data dilakukan dengan meringkas kembali catatan lapangan

dengan memilih hal-hal yang pokok atau penting, yakni yang berkaitan

dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan

penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih

spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data

selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama

peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak,

semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan

sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

9. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam

menentukan keabsahan sumber data. Triangulasi data diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu. Tujuan peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini

adalah untuk menguji keabsahan data yang peneliti peroleh di lapangan

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain itu teknik tersebut dapat

dipakai untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data, baik data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan

demikian teknik pengumpulan data yang digunakan dapat melengkapi

dalam memperoleh data penelitian.
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Terdapat tiga jenis triangulasi yang meliputi tiangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi

sumber digunakan untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kreadibilitas data yang

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan cara

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau

situasi yang berbeda (Sugiyono, 2013).

   Wawancara Observasi

Kuisioner/dokumentasi

Gambar 1.3  Triangulasi Teknik Pengumpulan Data ( Sugiyono, 2013)
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk

menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi,

atau kuisioner. Bila dengan teknik pengujian kreadibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi

lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk

memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya

benar, karena sudut pandang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yakni:

1. Pihak PT Sido Muncul sebagai pemilik otoritas kebijakan Corporate

Social Responsibility (CSR), untuk mendapat keabsahan data mengenai

pemahaman perusahaan tentang CSR PT Sido Muncul, dan

program-program CSR.

2. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), untuk mendapat keabsahan data

mengenai Program Desa Wisata Rempah dan Buaha, Gapkotan Desa

Gudagharjo, satuktur organisasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani),

pendampingan dari PT Sido Muncul terkait budidaya cabe jamu dan

penananganan pasca panen, bantuan bibit dari PT Sido Muncul,

kerjasama dengan PT Sido Muncul, implementaisi program CSR di

lapanga, hasil program CSR.
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3. Pengepul Desa Gudangharjo, Paranggupito, Wonogiri, untuk mendapat

keabsahan data mengenai, pendampingan dari PT Sido Muncul terkait

budidaya cabe jamu dan penananganan pasca panen, bantuan bibit dari

PT Sido Muncul, implementaisi program CSR di lapangan, dampak

sebelum dan sesudah adanya program, kemandirian petani.
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