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ANALISIS IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PADA MITRA BINAAN PT.
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NPM: 11133092

ABSTRAK

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberlanjutan dan
keseimbangannya tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaan perusahaan dalam
lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta
budaya. Perusahaan telah banyak menerapkan CSR (Corporate Social
Responsibilit) sebagai agenda rutin setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya persepsi yang positif tentang CSR (Co4porate Social Responsibilit).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Corporate
Social Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia terhadap peningkatan
pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini di lakukan di Dsn.
Karangasem Ds. Karang Semanding Kec. Balongpanggang Kab. Gresik.

Data yang digunakan adalah kuesioner yang di acak pada 20 responden
dan berbagai jenis Mitra Binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate
Social Responsibility (CSR) secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap
peningkatan pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten
Gresik.

Corporate Social Responsibility perusahaan memberikan banyak
sekali manfaat terhadap masyarakat terutama oleh para mitra binaan, karena
mereka dapat mengembangkan dan memajukan usaha-usaha mereka berkat
bantuan dana dari PT. Semen Indonesia. Hampir rata-rata dari mitra binaan
mengalami peningkatan pendapatan karena hasil produksi, penjualan dan
penghasilan mereka meningkat.

Kata Kunci : Corponte Social Responsibilily(CsR), peningkatan pendapatan
mitra binaan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai sebuah sistem, dalam keberkelanjutan dan

keseimbangannya tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaan perusahaan dalam

lingkungan masyarakat membawa pengaruh bagi kehidupan sosial, ekonomi,

serta budaya. Dalam perjalanannya, aktivitas yang di lakukan oleh

perusahaan bersinggungan, baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu

menginggat dan memperhatikan aspek sosial budaya. Salah satunya adalah

dengan membina hubungan baik yang bersifat reciprocal (timbal balik)

dengan stakeholder-stakeholder [ain, baik pemerintah, swasta, maupun dari

berbagai tingkat elemen masyarakat. Hubungan baik ini dapat di bentuk dari

adanya interaksi antar stakeholder dalam kaitanya dengan penyelenggara

program CSR (Co4p orate Social Responsibility) .

Setelah berubahnya mindset perusahaan yang pada mulanya hanya

profit oriented saja menjadi pemerhati lingkungan dan pengembangan

masyarakat selain dari profit tersebut, telah menjadi pemicu utama

populernya Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan telah banyak

menerapkan CSR (Co4porate Social Responsibilit) sebagai agenda rutin

setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persepsi yang positif

tentang CSR (Co4porate Social Responsibilit). Di suatu sisi, perusahaan



ingin terus bercitra baik bagi lingkungannya, di sisi yang lain, pemegang

saham atau para investor menginginkan perusahaan yang tidak hanya profit

oriented, namun juga memberi efek positif (ramah) kepada lingkungan

sekitarnya. Khusus untuk indonesia, pemerintah telah mengeluarkan undang-

undang/peraturan sehubungan dengan CSR ( Co4p orate Social Responsibilit)

ini, yaitu UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dimana

seluruh perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau yang

berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan

tanggung jawab sosial dan lingkungannya (Armel dan Desi, 2011)

Bagi perusahaan yang memiliki filosofi bahwa CSR (Co4porate Social

Responsibility) adalah berdampak positif pada pencitraan perusahaan, maka

program CSR (Co4porate Social Responsibilit) merupakan sarana investasi

bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (sustainabilit)

perusahaan dan tidak lagi dilihat sebagai sarana biaya (cost centre) melainkan

sebagai sarana meraih keuntungan (profit centre). Pada sisi perusahaan, CSR

(Corporate Social Responsibilit) merupakan komitmen perusahaan untuk

mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable

developmend yang merupakan salah satu tujuan jangka panjang perusahaan.

Di sisi lain masyarakat juga mempertanyakan apakah perusahaan yang

berorientasi pada usaha memaksimalisasi keuntungan-keuntungan ekonomis

memiliki komitmen moral untuk mendistribusikan sebagian keuntungan-

keuntungannya tersebut dalam membangun masyarakat lokal, karena seiring

waktu yang berjalan, pada kenyataannya masyarakat semakin cerdas. Mereka



tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang di

perlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggungjawab sosial terhadap

diri dan lingkungan sosial di sekitar perusahaan beroperasi.

Kesadaran menjadi kondisi ideal dalam konteks pemberdayaan

masyarakat yang sering diimplementasikan dalam bentuk program CSR

(Corporate Social Responsibility) merupakan aktivitas lintas sektoral dan

menjadi modal sosial yang harus dioptimalkan melalui mekanisme

kemitraan yang berperan meningkatkan sosio-ekonomi masyarakat dan

komunitas lokal yang berada di sekitar perusahaan. Program ini

diimplementasikan dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat

dalam mencapai sosio-ekonomi yang lebih baik bila dibandingkan dengan

sebelumnya adanya kegiatan pembangunan sehingga masyarakat di tempat

tersebut di harapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan

kesejahteraannya yang lebih baik dengan tercapainnya sasaran kapasitas

masyarakat dan sasaran kesadaran. Sasaran kapasitas masyarakat harus dapat

dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowermenfl agar anggota

masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam

proses produksi, kesetaraan (equit) dengan tidak membedakan status dan

keahlian, keamanan (securit), keberlanjutan (sustainabilitJ4 dan kerjasama

(cooperation).

Apakah fokus pada tuntutan beban tugas yang harus memberikan

keuntungan maksimal kepada perusahaan yang telah mempekerjakannya

ataukah hanya sekedar mengurangi keuntungan sebatas kepatutan sehingga



dia telah memberikan perlindungan berupa tanggung jawab sosial kepada

masyarakat di sekitarnya?

Sejumlah studi di berbagai negara memperlihatkan bahwa ada

keengganan seorang general manager atau pimpinan pada level tertentu untuk

memberikan komitmennya terhadap pelaksanaan jaminan sosial perusahaan

ini, semata-mata keengganannya mempertanggungjawabkan keuangan

perusahaan di hadapan direksi atau pemegang saham. Hal ini nampaknya

menunjukkan bahwa konsep tanggung jawab perusahaan di sana sini masih

belum diterima secara total oleh pelaku usaha pada level yang tertinggi (CEO

dan para pemegang saham).

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bupati Pahri Azhari bahwa

perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin masih minim

dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. Program tanggung jawab

sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pada umumnya

masih bersifat isidentil dan seremonial. Indikator belum optimalnya tanggung

jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan ini dapat

dibuktikan masih adanya masyarakat miskin di lingkungan perusahaan.

Sementara fokus utama TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) yang

harus diperhatikan terlebih dahulu adalah sekitar perusahaan. Selain itun

menurut Bupati Mubra program TJSL (tanggung jawab sosial dan

lingkungan) perusahaan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat

yang diharapkan agar terwujudnya sinkronisasi program secara berkelanjutan.

Adapun pelaksanaan program yang mampu memberdayakan masyarakat akan



jauh lebih berarti dari sekedar penyaluran dana. Program berkelanjutan

tersebut dapat di bidang pertanian, peternakan, budi daya ikan, dan lainnya.

Selain itu kurang optimalnya penerapan TJSL (tanggung jawab sosial dan

lingkungan) di Kabupaten Mubra karena belum adanya peraturan khusus

yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan

TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) secara efektif (Nursimah,

2014).

TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) adalah komitmen

perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembanggunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat

maupun pada masyarakat umumnya (Sentosa, 2011).

TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) merupakan kewajiban

perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya perseroan

yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan

kewajaran. Selain dalam UUPT, terminologi tanggung jawab sosial dan

lingkungan juga dapat ditemui dalam undang-undang nomor 25 tahun 2007

tentang penanaman modal (UUPM). Dalam pasal 15 UUPM dikemukakan,

setiap Penanam Modal berkewajiban :

Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan

a)

b)



c)

e)

Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal

Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha

penanaman modal

Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan

untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan

dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan pertambangan dan

memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang

mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan (Salim, 2012).

Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan

pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang.

1. TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) diterapkan pada

perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam konteks ekonomi global,

naisonal maupun lokal. Komitmen dan aktifitas TJSL (Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan) pada intinya merujuk pada aspek-aspek prilaku

perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang

menyangkut dua elemen kunci: Good corporate governance (GCG): etika

bisnis, manajemen sumber daya manusia, jaminan sosial bagi pegawai

serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Good corporate responsibility. pelestarian lingkungan, pengembangan

masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan konsumen,

relasi dengan pemasok dan penghormatan terhadap hak-hak pemangku

2.



kepentingan lainnya. TJSL (tanggung jawab sosial dan lingkungan) adalah

operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan

financial perusahaan, melainkan juga untuk pembangunan sosial ekonomi

kawasan yang holistic, melembaga dan berkelanjutan. Menurut pendapat

Hadi (2011) ada tiga landasan teoristis TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan):

1. Teori legitimasi (legitimacy theor)

2. Teori stakeholder (stakeholder theor)

3. Teori kontrak sosial (social contract theory)

Kebutuhan hidup semakin hari semakin sulit untuk di penuhi. Sulitnya

memenuhi kebutuhan tersebut menimbulkan kemiskinan. Hal itu bisa

berdampak pada rendahnya sumber daya manusia (SDM). Rendahnya sumber

daya manusia (SDM) menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran.

Jumlah pengangguran di indonesia berdasarkan data terbaru badan pusat

statistik (BPS) periode agustus 2012 mencapai 7,2 juta orang. Jumlah

pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang ini dikarenakan sedikitnya

lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini juga terjadi di jawa tengah. (Rizki,

2012)

Aktivitas kepedulian perusahaan salah satunya adalah Corporate

Social Responsibility (CSR) merupakan fungsi yang sangat penting dalam

mengembangkan lingkungan sosial perusahaan sehingga perkembangan

masyarakat akan seiring dengan perkembangan perusahaan. Fenomena ini

menjadi agenda perubahan besar yang dapat memberikan harapan rasa



keadilan dan memberi peluang untuk mewujudkan kesejahteraan yang

berkelanjut an (sustainable developmenfl .

Adanya Corporate Social Responsibility ini diharapkan tidak akan

terjadi lagi ketimpangan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya.

Idealnya Corporate Social Responsibility harus menjadi bagian yang

terintegrasi dalam kebijakan perusahaan yang merupakan investasi masa

depan perusahaan (social invesmenfl bukan sekedar di anggap biaya sosial

(cost social) (Rachmawati, 2011).

Kesuksesan program CSR (Co4porate Social Responsibility) sangat di

tentukan oleh pemilihan isu yang tepat. Pemilihan tersebut biasanya

mempertimbangkan sejumlah data yang di peroleh dari lapangan, atau

mengambil isu yang sedang hangat di bicarakan. Isu program CSR

(Corporate Social Responsibilitl) yang dipilih harus memberi posisi yang

baik bagi suatu organisasi dan memperkuat reputasi organisasi itu sendiri.

Supaya terlihat menarik isu CSR (Corporate Social Responsibilit) harus di

kemas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baku, diikuti oleh

bahasa yangjuga tidak kaku, serta mudah diingat.

Program CSR (Co4porate Social Responsibilit) yang menarik perlu

di komunikasikan kepada stakeholder-nya. Yang menjadi permasalahanya

adalah bagaimana mengkomunikasikan program ini supaya dapat dapat

meningkatkan reputasi perusahaan?



Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus menentukan metode

komunnikasi yang akan di gunakan, media yang di pakai atau penggabungan

keduannya, serta mengundang media untuk mengkomunikasikan program

yang dibuat perusahaan tersebut kepada stakeholder-nya.

Intensitas liputan media dibutuhkan untuk mengetahui frekuensi

liputan dan ragam ulasan media tentang program CSR (Co4porate Social

Responsibilit). Tolak ukur keberhasilan aktifitas program tersebut dapat

dilihat dari banyaknya liputan media lokal maupun nasional tentang aktivitas

CSR (Co4porate Social Responsibilit). Sedangkan, intensitas komunikasi

dengan masyarakat lokal dapat diukur dengan indikator berupa kuantitas

komunikasi perusahaan dengan masyarakat lokal dan kualitas komunikasi

perusahaan dengan masyarakat lokal dengan tolak-ukur keberhasilan berupa

model komunikasi yang akan digunakan dan dukungan ketersediaan saluran

akan media komunikasi.

Terkait dengan pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibilit),

aktivitas pengkomunikasian CSR (Corporate Social Responsibilit)

merupakan bentuk pertanggungiawaban perusahaan kepada seluruh

stakeholders untuk menyampaikan ide, saran yang membangun, bahkan

bentuk kritik, serta respon yang adaptif. Adanya aktifitas komunikasi CSR

(Corporate Social Responsibility) dapat mendorong perusahaan lain untuk

melakukan kegiatan CSR (Co4porate Social Responsibilit) dalam rangka

peningkatan citra perusahaan di mata stakeholders (Suherman, 2011).



1_0

Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR (Corporate Social

Responsibilit) adalah PT Semen Indonesia. PT Semen Indonesia merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang industri semen dan saat ini pabrik di

pindah ke Tuban, lalu berubah nama menjadi PT Semen Indonesia. Adapun

program CSR (Co4porate Social Responsibili4) PT Semen Indonesia ini

terdapat dalam Program Kerja Bina Lingkungan. Program Kerja Bina

Lingkungan itu sendiri adalah kegiatan pengembangan masyarakat yang

dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar

akses masyarakat guna untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas

kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan

pembangunan sebelumnya melalui pemanfaatan dana dari bagian laba PT

Semen Indonesia sebagai bentuk kepedulian dan untuk meningkatkan citra

dan memperoleh dukungan keberadaan PT Semen lndonesia sehingga

masyarakat merasa ikut memiliki dan dapat bersama-sama melakukan

kerjasama yang saling menguntungkan.

Salah satu program kerja bina lingkungan yang diimplementasikan

oleh PT Semen Indonesia adalah dengan melakukan kerjasama berupa

kemitraan. Pelaksanaan program kemitraan di perusahaan berpedoman pada

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003

tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan. PT Semen Indonesia berkomitmen menggandeng UKM (Usaha

Kecil Menengah) untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang

ada. Kerjasama yang dilakukan sangat beragam, mulai dari peminjaman



t7

modal, mengadakan pelatihan sampai melakukan pendampingan kepada

UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada. Tujuannya adalah untuk dapat

meningkatkan atau memberdayakan masyarakat, khususnya para pelaku

usaha kecil menengah (UKM) yang ingin mensukseskan usahanya agar

menjadi lebih baik dan sukses di masa yang akan datang baik secara materi

maupun sumber daya manusianya.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh PT Semen Indonesia dalam

menjalankan CSR (Corporate Social Responsibilit) terutama dalam

melakukan kerjasama dengan UKM (Usaha Kecil Menengah) ternyata masih

meninggalkan banyak permasalahan terutama dalam implementasi CSR

(Corporate Social Responsibility) tersebut. Permasalahan yang ada

diantaranya, masih banyak yang mengalami kesulitan untuk bergabung

menjadi mitra binaan karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat

terkait program CSR (Co4porate Social Responsibilit) yang dilakukan oleh

PT Semen Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih

asing dengan program tersebut meskipun sudah mulai diimplementasikan

beberapa tahun yang lalu, ditambah media yang digunakan untuk

mempromosikan CSR (Corporate Social Responsibilit) masih sangat

terbatas. Strategi promosi lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi di

beberapa pelatihan UKM (Usaha Kecil Menengah) di mana tidak semua

UKM (Usaha Kecil Menengah) ikut berpartisipasi di dalamnya sehingga

masih banyak pelaku UKM (usaha kecil menengah) yang tidak

mengetahuinya meskipun UKM (Usaha Kecil Menengah) tersebut berada di
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Kabupaten Gresik. Permasalahan lain yang muncul yaitu terkait dengan

keberlanjutan program. Dari tahun ke tahun PT Semen Indonesia

mentargetkan bertambahnya jumlah mitra binaan supaya CSR yang

diimplementasikan bisa dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat. Di lain

sisi, jumlah mitra binaan yang terlalu banyak ternyata membawa

permasalahan tersendiri untuk melakukan pembinaan secara berkala.

Permasalahan yang ada tersebut ternyata terkendala oleh beberapa

faktor, diantaranya strategi promosi yang cenderung mengandalkan website,

dimana tidak semua pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) familiar dengan

internet, karena sebagian besar pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)

adalah masyarakat desa yang sangat jarang bahkan banyak juga yang tidak

pernah menggunakan internet sehingga menjadikan informasi yang

disampaikan tidak bisa diterima secara maksimal. Kondisi seperti ini

tentunya menjadi kendala tersendiri dalam memaksimalkan pengembangan

UKM (Usaha Kecil Menengah) yang sudah ditargetkan. Kendala lainnya

muncul karena banyaknya jumlah UKM (Usaha Kecil Menengah) yang

menjadi mitra binaan menjadikan PT Semen Indonesia mengalami kesulitan

untuk menggunakan strategi yang sesuai untuk bisa mengembangakan semua

atau paling tidak sebagian besar UKM (Usaha Kecil Menengah) yang

menjadi mitra binaannya melalui program yang berkelanjutan sehingga hanya

sebagian kecil UKM (Usaha Kecil Menengah) yang mendapatkan program

pengembangan secara berkala. Oleh karena itu program kemitraan yang

dijalankan seolah-olah hanyalah program jangka pendek yang tidak ada
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pengembangan selanjutnya. Memang tidak bisa dipungkiri jika jumlah mitra

binaan yang begitu besar menjadikan PT Semen Indonesia mengalami

kesulitan untuk mengakomodasi semua kebutuhannya tetapi seharusnya

kondisi seperti ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi PT Semen Indonesia

dalam memaksimalkan CSR (Co4p orate Social Responsibilit) perusahaan.

Selain itu, masalah lain yang yang tidak kalah penting adalah

kurangnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan dalam membina UKM

(Usaha Kecil Menengah) yang ada. Banyak UKM (Usaha Kecil Menengah)

yang menjadi mitra binaan PT Semen Indonesia juga menjadi binaan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Gresik karena kurangnya koordinasi antara keduanya, maka seringkali

program pembinaan yang dilakukan saling tumpang tindih yang

mengakibatkan kurang maksimalnya hasil yang diperoleh dalam rangka

pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada.

Dari pihak masyarakat, khususnya pelaku UKM (Usaha Kecil

Menengah) kurang aktif dalam mencari informasi terkait pengembangan

usahanya dan masih banyak UKM (Usaha Kecil Menengah) yang enggan

keluar dari zona nyamannya, artinya kurang adanya inisiatif untuk

mengembangkan usahanya secara mandiri meskipun sudah ada pembinaan

dari PT Semen Indonesia ataupun pemerintah.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas dapat dilihat adanya

dua permasalahan utama yang dihadapai PT Semen Indonesia dalam
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mengimplementasikan program kemitraannya, yaitu permasalahan internal

yang datang dari PT Semen Indonesia dan yang kedua adalah peran dan

sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam upaya

pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada. Sehingga dari latar

belakang tersebut maka peneliti mengambil judul "ANALISS

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP

PENINGKATAN PENDAPATAN PADA MITRA BINAAN PT. SEMEN

INDONESIA DI KABUPATEN GRESIK"

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka

perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: "Apakah implementasi CSR

(Corporate Social Responsibilit) terhadap peningkatan pendapatan pada

mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik?".

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

implementasi CSR (Corporate Social Responsibilit) terhadap peningkatan

pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Kabupaten Gresik.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat di peroleh bagi beberapa pihak dari penelitian

mengenai implementasi CSR terhadap peningkatan penndapatan mitra binaan

antara lain:
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1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan

untuk lebih meningkatkan program CSR (Corporate Social

Responsibilit) demi kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Bagi Akademisi

Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

penerapan CSR (Co4porate Social Responsibilit) di perusahaan.

3. Bagi pembaca

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan khususnya pada jenis

perusahaan yang sama, serta kepada pihak akademik yang mengetahui

lebih lanjut mengenai pentingnya meningkatkan program CSR

(Corporate Social Responsibilig) dan juga berguna sebagai referensi

untuk penulisan program CSR (Co4porate Social Responsibilit).



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1. 1 Teori Stakeholder

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para

pemilik saham (shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser

menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholdel.

Selanjutnya di sebut tanggung jawab sosial (social responsibilit), fenomena

seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative

externalities yang timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi, (Hadi, 2011)

untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semulahanya di ukur sebatas pada

indikator ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus

bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions)

terhadap stakeholder, baik internal maupun external.

Stakeholder adalah semua

memiliki hubungan baik bersifat

tidak langsung oleh perusahaan.

pihak baik internal maupun external yang

mempengaruhi, bersifat langsung maupun

Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat

mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat,

perusahaan pesaing dan pemerintah (Purwanto, 2011).

L6
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Oleh demikian stakeholdermerupakan pihak internal maupun external

seperti: pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat, lingkungan

internasional, lembaga di luar perusahaan, lembaga pemerhati lingkungan,

kaum minoritas dan lain sebagainnya yang keberadaannya sangat

mempengaruhi dan di pengaruhi perusahaan.

Konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan telah mulai dikenal

sejak awal 1970-an, yang secara umum di kenal dengan stakeholder theory

artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan

stakeholder. Nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan

masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi

dalam pembangunan secara berkelanj ut an. S takeh older the ory dimulai dengan

asumsi bahwa nilai ( Value) secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan

bagian dari kegiatan usaha (Freeman dkk., 2004) dalam (Nuswantaru,2014)

Batasan stakeholder tersebut di atas mengisyaratkan bahwa

perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah

pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun

tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang dilakukan perusahaan. Jika

perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan

menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.

2.1.2Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial

antara perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh
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masyarakat, teori legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan harus

melaksanakan dan mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar

aktivitas perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Ayu dkk., 2013).

Legitimasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan

perusahaan kedepannya. Perlunya perusahaan memperoleh legitimasi dari

seluruh stakeholders dikarenakan adanya batasan-batasan yang dibuat dan di

tekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan

tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan

memperlihatkan lingkungan (Dowling dan Pletter dalam Adhiwardana, 2013)

Legitimasi masyarakat merupakan factor strategy bagi perusahaan

dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan

sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait

dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin

maju.

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan

kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik

fisik maupun non fisik. Berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat

sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu

yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian,

legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan

untuk bertahan hidup (going concern) (Hadi, 20ll).
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Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu,

legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan

perkembangan lingkungan dan masyarakat di mana perusahaan berada.

Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi

perkembangan peradaban manusia, juga menjadi motivator perubahan

legitimasi perusahaan di samping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi

perusahaan (Hadi, 20ll).

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR (Co4porate Social Responsibilit) yaitu suatu bentuk aktivitas

yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi perusahaan

sekaligus peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya dan juga

kualitas hidup masyarakat sekitar. Menurut Cheng dan Yulius (2011),

aktivitas CSR (Co4porate Social Responsibili4) dapat memberikan banyak

manfaat, seperti: dapat meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan di mata

investor serta analis keuangan penjualan, dapat menunjukan brand

positioning, dan dapat meningkatkan penjualan dan market share.

CSR (Co4porate Social Responsibilifi) adalah gagasan yang membuat

perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangannya saja,

tetapi juga terhadap masalah sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar

perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan, seperti pendapat Sari (2012)

yang menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan lebih luas lagi, sampai

pada kemasyarakatan. Perkembangan CSR (Corporate Social Responsibilit)

terkait semakin banyaknya masalah lingkungan yang terjadi akibat aktivitas
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operasional perusahaan (Sari, Anggita, 2012). Oleh sebab itu, dalam

mengambil keputusan investasi, banyak investor yang cukup memperhatikan

CSR (Co4porate Social Responsibility) yang diungkapkan oleh perusahaan

(Ghoul et al., 2011).

Praktik pengungkapan CSR (Corporate Social Responsibilit) di

Indonesia mulai berkembang seiring dengan semakin meningkatnya perhatian

masyarakat global terhadap perkembangan perusahaan-perusahaan trans-

nasional atau multinasional yang beroperasi di Indonesia, (Trisna dan Ary,

2014).

Sudah sangat jelas bahwa tanggung jawab yang lebih luas tentang

CSR (Co4porate Social Responsibilifi) tidak hanya tentang lingkungan, CSR

(Corporate Social Responsibilit) juga tentang gagasan yang lebih luas dari

etika dan keberlanjutan di tingkat pasar dan lokal. Misalnya, keberlanjutan

untuk tercapainya tujuan pembangunan milenium (Millenium Development

Goals/MNGs) di negara berkembang harus melampaui masalah lingkungan,

sosial, dimensi lingkungan dan ekonomi di daerah lokal pertambangan,

termasuk kualitas hidup, investasi sosial dalam infrastruktur mas5rarakat,

kesehatan yang baik, perlindungan dan keamanan, dan pembangunan

ekonomi dan keseimbangan modal terutama untuk masyarakat marginal.

Dalam bahasa yang lebih simpel dan mengenal lagi tentang bisnis dan CSR

(Corporate Social Responsibility) adalah penryataan "siapa berani berbuat

harus berani bertanggung jawab".
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Terkait dengan pemahaman seperti itu, tanggapan positif perusahaan

atas berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya,

sangat pantas di sambut dengan positif pula. Meskipun masih merupakan

"Paradigma baru" serta tidak sedikit "permasalahan" namun terdapat

peningkatan yang tajam dalam khasanah kajian serta pelaksanaan CSR

(Corporate Social Responsibility) khususnya di indonesia. CSR (Corporate

Social Responsibilit) mulai menghangat di indonesia sejak di sahkannya UU

no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, hal ini disebabkan karena UU

tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR (Corporate Social

Responsibilit) telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang

menyebutkan kewajiban tersebut adalah "PT yang menjalankan usaha di

bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan

tanggung jawab sosial dan lingkungan "pasal 74 ayat (1)". Sedang di tingkat

global respons positif semakin semarak sejak di rilisnya ISO 26000 pada awal

November 2010 tentang Guidance Social Responsibility.

Untari (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang besar dengan

tingkat profitabilitas tinggi akan mengungkapkan informasi sosial yang lebih

besar karena besarnya sorotan dari masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Umur perusahaan diperkirakan memiliki hubungan positif dengan

pengungkapan sukarela dengan alasan bahwa perusahaan yang berumur lebih

tua mungkin akan lebih mengerti pentingnya pelaksanaan tanggung jawab

sosial yang akhirnya menghasilkan return bagi perusahaan. Hal ini sesuai
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dengan penelitian Untari (2010) yang menyatakan bahwa umur perusahaan

berpengaruh terhadap CSR ( Co4p orate S o cial Resp onsibilit) .

Dewasa ini, definisi Corporate Social Responsibility (CSR) masih

belum ada satu pun yang disetujui secara global, karena definisi CSR

(Corporate Social Responsibility) dan komponen CSR (Corporate Social

Responsibility) dapat berbeda-beda di negara-negara atau daerah yang lain,

namun umunnya CSR (Co4porate Social Responsibility) berbicara hubungan

antara perusahaan dan stakeholder yang di dalamnya terdapat nilai-nilai

pemenuhan hukum, maupun penghargaan terhadap masyarakat dan

lingkungan, serta komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam

pembanggunan berkelanjutan, CSR (Co4porate Social Responsibilit) tidak

hanya merupakan kegiatan karitatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada

pemenuhan aturan hukum.

Praktek Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan

bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan norna masyarakat. Dengan

adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik, maka di

harapkan perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga

dapat meningkatkan kinerja yang bertujuan untuk pencapaian keuntungan

perusahaan (Nuswantaru, 2014).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukan bahwa pendekatan CSR

(Corporate Social Responsibility) baik pada skala makro ataupun mikro

sangatlah beragam dan seringkali tidak mempunyai posisi yang strategis
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sebagai bagian dari kebijakan bisnis perusahaan. Hal tersebut sangat

disayangkan sebab sesungguhnya banyak peluang yang dapat diperoleh

perusahaan jika upaya-upaya CSR (Corporate Social Responsibilit)

diletakkan lebih dari sekedar alat untuk menjaga keberlangsungan

perusahaan. Seperti yang disampaikan Porter dalam Rahmatullah (2011).

Menjelang akhir 2010, tepatnya pada tanggal I November 2010, telah

dirilis ISO 26000 tentang International Guide for Social Responsibility.

Dirilisnya ISO 26000 telah menyadarkan para pihak, bahwa tanggung jawab

sosial bukan semata-mata menjadi kewajiban korporat, tetapi telah menjelma

sebagai tanggung jawab kita semua, baik lembaga private maupun lembaga

publik. Individu maupun entitas, organisasi yang mengejar laba atau yang

menanamkan dirinya nir-Iaba. Lebih lanjut, ISO 26000 memberikan definisi

yangjelas tentang tanggungjawab sosial sebagai berikut :

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and

actiuities on sociely and the enuironment, trhough transparent and ethical

behauiour that contributes to sustainable development, health and the welfare

of society; takes into account the expectations of stakeholders: is in

compliance with applicable law and consistent with international norms of

behauiow: ans is integrated throughout the organization and practiced in its

relationships.

Tanggungjawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan

kegiatan di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan
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etis yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan,

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan

pemangku kepentingan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan

konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan terintegrasi di

seluruh organisani dan di praktikan dalam hubungannya.

Singkatnya, konsep baru tanggung jawab sosial mengakui keintiman

hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan

tersebut harus selalu diingat oleh manajer puncak korporasi dan kelompok-

kelompok yang terkait dengan upaya mengejar tujuan masing-masing.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa unsur penting dari tanggung jawab sosial

korporasi, dan pemahaman bahwa biaya yang terlibat untuk sesuatu yang

tidak mungkin seharusnya dapat digunakan untuk mengukur pengembalian

ekonomi yang terukur secara langsung.

Michael Porter, Clayton Christensen, dan Rosabeth Moss Kanter

(ketiganya dari Harvard Business School) seperti yang disampaikan

Rahmatullah (2011) telah berhasil membuktikan bahwa program-program

CSR (Co4porate Social Responsibilig) yang disinergikan dengan strategi

perusahaan akan memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada

masyarakat dan perusahaan itu sendiri dibanding upaya-upaya CSR

(Corporate Social Responsibilit) yang ala kadarnya. Menurut mereka, hanya

dengan menjadikan CSR (Co4porate Social Responsibilit) sebagai bagian

dari strategi perusahaan, program-program CSR (Corporate Social

Responsibilit) tersebut bisa langgeng. Karena strategi perusahaan terkait erat
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dengan program CSR (Co4porate Social Responsibility), perusahaan tidak

akan menghilangkan program CSR (Co4porate Social Responsibilit) tersebut

meski dilanda krisis, kecuali ingin merubah strateginya secara mendasar.

Sementara pada kasus-kasus CSR (Co4porate Social Responsibilit) pada

umumnya, begitu perusahaan dilanda krisis, program CSR (Co4porate Social

Responsibilit) akan dipotong terlebih dahulu.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adhima (2011)

menemukan bahwa CSR (Co4porate Social Responsibilit)khususnya yang

terkait dengan aspek HAM, praktik kerja, masyarakat dan tanggungjawab

produk berpengaruh negatif terhadap ROA.

Tanggunglawab Sosial Perusahaan sering dianggap inti dari etika

bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan yang secara suka

rela memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan dan sosial dalam

menjalankan aktivitas bisnisnya. Di dalam melaksanakan tanggungjawab

sosial, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi

dan legal (kepada pemegang saham atau shareholdel tetapi juga memiliki

kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan

(stakeholdel. Kepedulian perusahaan untuk melakukan CSR (Corporate

Social Responsibility) disebabkan karena saat ini masyarakat makin cerdas

dan sanggup melakukan kendali sosial (Almilia dkk, 2011).

Tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibilit)

merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan
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semua stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customers,

pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga

kompetitor (Linda dan Erline, 2012).

Umumnya CSR (Corporate Social Responsibilit) di Indonesia

diungkapkan pada annual report yang sifatnya positif sebagai alat public

relation (Fuzuli, 2013). Salah satu cara yang ditempuh perusahaan guna

mencapai tujuan tersebut, yakni dengan mengimplementasikan program

pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam segala aktivitas

operasionalnya (Khan et al., 2013).

Keberhasilan melaksanakan Corporate Social Responsibility akan

menghasilkan siklus positif pada outside stakeholders, tatanan efektivitas

produk atau jasa sehingga akan diperoleh kinerja berlanjut. Tanggungjawab

perusahaan meliputi tanggung jawab bisnis, tanggung jawab pemerintah,

perbankan, pemegang saham, dan kepada masyarakat dalam kaitannya

dengan kepentingan publik (Linda dan Erline, 2012).

Dalam hubungan ini, peran korporasi tidak sekedar memaksimalkan

keuntungan-nya, tetapi memaksimalkan utilitas. Ini berarti bahwa, korporasi

tidak hanya memiliki tanggungjawab ekonomi dan hukum, tetapi juga

tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya, yang melampaui kedua

tanggung jawab tersebut. Sejalan dengan itu, Committee For Economic

DevelopmenilCED pada tahun 1971 melalui pengamatan bahwa fungsi bisnis

(dengan persetujuan umum) tujuan dasarnya adalah untuk melayani, secara
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konstruktif, kebutuhan masyarakat untuk kepuasan masyarakat yang

bersangkutan. Untuk itu, CED mengartikulasikan definisi tanggung jawab

sosial sebagai tiga lingkaran konsentris. Lingkungan dalam meliputi tanggung

jawab dasar yang jelas untuk pelaksanaan efisien fungsi-produk ekonomi,

lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Konsep tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) memiliki sejarah

panjang dan beragam. Hal ini dimungkinkan untuk melacak bukti perhatian

masyarakat bisnis bagi masyarakat selama berabad-abad. Tulisan formal

tentang tanggung jawab sosial, bagaimanapun, sebagian besar

merupakanproduk dari abad ke-20 terutama 50 tahun terakhir. Selanjutnya,

meskipun ada kemungkinan untuk melihat jejak kaki pemikiran CSR

(Corporate Social Responsibilit) di seluruh dunia (terutama di negara maju),

bagaimanapun, harus diakui bahwa pengertian terkait mungkin memiliki

perkembangan, baik dalam teori dan praktik di negara-negara lain, pada

waktu yang berbeda.

Untuk tujuan diskusi ini CSR (Corporate Social Responsibilit)

mengacu pada pertimbangan perusahaan dan respon terhadap isu-isu di luar

ekonomi, teknis, dan legal dan persyaratan sempit perusahaan. Ini merupakan

kewajiban perusahaan untuk mengevaluasi dalam proses pengambilan

keputusan yang efek dari keputusan pada sistem sosial eksternal dengan cara

yang akan mengganggu manfaat sosial bersama dengan keuntungan ekonomi

tradisional dimana perusahaan melakukan operasionalnya. Ini berarti bahwa

tanggungjawab sosial di mulai di mana hukum tidak menjangkaunya. Sebuah
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perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial jika hanya memenuhi

persyaratan hukum minimum, karena ini adalah apa yang akan di lakukan

oleh setiap warga negara yang baik.

Disamping itu, pada tanggal 1 November 2012, telah resmi dirilis ISO

26000 tentang International Guidance on Social Responsibility yang

memberikan rumusan resmi tentang definisi sosial responsibilitysebagai:

Responsibility of an organization for the impact of its decisions and

actiuities on sociely and the enuironment, throught transparent and ethical

behauiour that contributes to sustainable development, health and the welfare

of society; takes into account the expectations of stakeholder; is in

compliance with applicable law and consisdent with international norms of

behauiour; and is integrated throughout the organization and practiced in its

relationship.

Tanggungjawab korporasi atas dampak yang ditimbulkan sebagai

akibat dari keputusan dan aktivitasnya dalam masyarakat, dan lingkungan,

melalui perilaku yang etis dan transparan yang berkontribusi terhadap

pembangunan berkelanjutan; termasuk kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat; memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan; mentaati

peraturan dan perundangan yang berlaku dan konsisten dengan norma

perilaku internasional; dan terintegrasi dalam organisasi serta di

implementasikan dalam seluruh aktMtas oragnisasi yang terkait dengan

organisasi korporasi.
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Selain itu, ISO 26000 juga memberikan panduan tentang beragam

kegiatan tanggungjawab sosial, yang meliputi:

a) Governance organization, atau organisasi pemerintah

b) Human rights, atau hak asasi manusia

c) Labour practices atau praktik ketenaga-kerjaan

d) The environment, ataupengelolaan lingkungan

e) Fair oprating practices, atau praktik beroperasi yang adil

0 Consumer issues, kaitanya dengan hak dan perlindungan konsumen

g) Community involvement and development, atant keterlibatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

Sekarang ini perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan penjualan

saja dalam meningkatkan pendapatan dan memperoleh laba tanpa

memperhatikan kepedualian terhadap lingkungan dan sosialnya, karena

masyarakat sekarang lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka

konsumsi. Sekarang, masyarakat cenderung untuk memilih produk yang

diproduksi oleh perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan atau

melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Walaupun akan menambah biaya bagi perusahaan, namun pasti akan

timbul suatu citra perusahaan di mata masyarakat, yang secara tidak langsung

akan menarik masyarakat untuk menggunakan produk perusahaan tersebut,

sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Corporate Social

Responsibility (CSR) muncul karena adanya kepedulian perusahaan terhadap

lingkungan dan sosialnya, sebagai akibat dari explorasi yang dilakukan
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perusahaan untuk meningkatkan produksinya karena pada saat sekarang ini

kebutuhan sangat tinggi, sedangkan Sumber Daya Alam (SDA) untuk bahan

baku pembuatan semen sangat terbatas, sehingga baryak terjadi kerusakan

lingkungan yang disebabkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Kerusakan

lingkungan yang disebabkan dari aktivitas explorasi yang dilakukan

perusahaan dapat merusak ekosistem yang ada seperti hutan menjadi gundul,

bukitbukit menjadi bolong, terjadinya pencemaran air dan udara, dan limbah

hasil pengolahan produksi dapat merusak kesehatan masyarakat disekitarnya.

Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pelaksanan Corporate

Social Responsibility (CSR), antara lain produk semakin disukai oleh

konsumen dan perusahaan diminati investor.

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat digunakan sebagai alat

marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Seiring

meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan

perusahaan akan semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan

Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan tingkat profitabilitas dan

citra perusahaan juga meningkat.Oleh karena itu, Corporate Social

Responsibility (CSR) berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan

sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan

berbagai aktivitas sosial di lingkungan sekitarnya.

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini bukan lagi bersifat

sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggung

jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi
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kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya

Alam) untuk melakukan atau menerapkannya (Multafia dkk,2012).

Shuili(2010), melakukan penelitian pada perusahaan yang ada di

Amerika Serikat.Dalam penelitiannya menyatakan bahwa :

"By engaging in Corporate Social Responsibility (CSR) activities,

companies can not only generate favorable stakeholder attitudes and better

support behaviors (e.9. purchase, seeking employment, investing in the

company), but also, over the long run, build corporate image, strengthen

stakeholder company relationships, and enhance stakeholders' advocacy

behauiors. However, stakeholders' low awareness of and unfavorable

attributions towards companies' CSR actiuities remain critical impediments

in companies' attempts to maximize business benefits from their CSR

actiuities, highlighting a need for companies to communicate CSR more

effectively to stakeholders. In light of these challenges, a conceptual

framework of CSR communication is presented and its different aspects are

analyzed, from message content and communication channels to company

and stakeholder specific factors that influence the effectiveness of CSR

communication".

Dari definisi tersebut dapat kita pahami, bahwa dengan terlibat dalam

kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan tidak dapat

hanya memberikan keuntungan pada stakeholder dan lebih baik mendukung

perilaku (misalnya pembelian, mencari pekerjaan, investasi dalam
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perusahaan), tetapi juga, dalam jangka panjang, dapat membangun citra

perusahaan, memperkuat hubungan dengan stakeholder perusahaan, dan

dapat meningkatkan perilaku advokasi stakeholder.

Namun, stakeholder'kesadaran yang rendah dan atribusi yang tidak

menguntungkan terhadap perusahaan' kegiatan CSR (Corporate Social

Responsibility) merupakan hambatan penting dalam upaya perusahaan untuk

memaksimalkan keuntungan dari kegiatan CSR (Corporate Social

Responsibilit) mereka, menyoroti kebutuhan bag, perusahaan untuk

berkomunikasi CSR (Corporate Social Responsibilit) lebih efektif kepada

stakeholder. Mengingat tantangan ini, sebuah kerangka kerja konseptual

komunikasi CSR (Corporate Social Responsibili\) disajikan dan berbagai

aspeknya dianalisis, dari isi pesan dan saluran komunikasi untuk perusahaan

dan faktor-faktor tertentu stakeholder yang mempengaruhi efektivitas

komunikasi CSR (Corporate Social Responsibilit) .

2.1.3.1 Corporate Social Issue

Isu-isu sosial akan terus berkembang seiring dengan dinamika

yang terjadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Isu-isu sosial tersebut

berkembang sebagai wujud dari adanya perubahan dalam cara pandang hidup

masyarakat yang harus segera direspon oleh perusahaan. Ketidakmampuan

perusahaan dalam menangkap isu sosial yang berkembang di masyarakat

akan berdampak pada bentrokan yang terjadi di tengah-tengah komunitas

kehidupan sosial masyarakat. Apalagi dalam suasana krisis ekonomi dunia
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yang sedang terjadi, persoalan perburuhan, komunikasi pemerintah dan

perusahaan, bahkan hubungan pekerja di dalam perusahaan sendiri akan dapat

terganggu dari mencuatnya isu sosial dalam masyarakat.

Kesadaran akan penerapan tanggungjawab sosial menjadi penting

seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap

produk/barang yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan

memperhatikan kaidah-kaidah sosial. Tanggung jawab sosial dari perusahaan

terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk

didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor,

pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Perusahaan tidak diharapkan

pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada singlebottom line, yaitu nilu

perusahaan (corporatevalue) yang direfleksikan dengan keuangan saja.

Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain

aspek keuangan juga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate

socialresponsibilit) dan tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup

(sustainable environtmentresponsibilit), Rara dan Basuki, 2012.

Kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup di Indonesia sudah

mulai berkembang. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sengaja

menyisihkan labanya demi berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial di

sekitarnya. Mereka sadar, bahwa dengan melaksanakan CSR (Corporate

Social Responsibility), tidak hanya untuk menarik perhatian publik, tapi juga

demi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama.

Perusahaan yang melakukan CSR (Corporate Social Responsibility), akan
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menarik simpati dari masyarakat. Masyarakat akan menjadi loyal terhadap

perusahaan, sehingga akan menyenangl produk dari perusahaan tersebut. Hal

ini dapat menaikkan tingkat profitabilitas perusahaan, dimana perusahaan

akan dapat bertahan hidup lebih lama, (Ni Luh Kade dan I Gusti Ngurah,

2013).

Konsep CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan

tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan

(stakeholderc) dan/atau pihak yang terkena dampak dari keberadaan

perusahaan. Adanya dampak dari aktivitas perusahaan telah menyadarkan

bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dikurangi agar dapat di

manfaatkan oleh generasi mendatang. Tekanan stakeholders terhadap

perusahaan untuk dapat secara efektif melakukan kegiatan lingkungan serta

tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya

perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan (Wayan dan Putu,

2014).

Kajian Corporate Social Responsibility (CSR) semakin

berkembang pesat seiring banyak kasus yang terjadi dimana perusahaan tidak

memberi-kan kontribusi positif secara langsung kepada masyarakat.

Pentingnya CSR porporate Social Responsibilitr, telah mendapat perhatian

pemerintah dan perusahaan yang ada di Indonesia.

Pengambil keputusan ekonomi saat ini, tidak hanya melihat

kinerja keuangan entitas, karena kesimpulan baik atau buruknya kinerja

entitas tidak cukup hanya dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan.
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Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) dipercaya dapat

meningkatkan kinerja perusahaan, dimana para investor cenderung

menanamkan modal kepada perusahaan yang melakukan kegiatan CSR

(Corporate Social Responsibility). Karena perusahaan yang mengedepankan

aspek sustantibilitytentu akan menerjemahkan prinsip sustantibilityke dalam

strategi dan operasi perusahaan, sehingga faktor-faktor yang mendatangkan

keuntungan bagi perusahaan dapat menjadi bahan masukan dalam rangka

pengambilan keputusan oleh investor, (Megawati dan Yulius, 2011).

Menurut World Business Council for Sustai-nable Development

menjelaskan CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu

komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak secara etis dan

memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas

setempat ataupun masyarakat secara luas, bersamaan dengan peningkatan

taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Sedangkan, menurut ISO

26000 mengenai pedoman tanggung jawab sosial yang segera akan

diresmikan November 2011, CSR (Corporate Social Responsibility) adalah

Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-

keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang

diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,

mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum

yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi

dengan organisasi secara menyeluruh. Perusahaan selain berorientasi terhadap
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laba, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang

ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan dengan

manajemen lingkungan sehingga tidak hanya terbatas pada orientasi kinerja

keuangan perusahaan.

Perkembangan konsep CSR (Corporate Social Responsibility)

yang terjadi selama kurun waktu lima puluh tahun tersebut, telah banyak

mengubah orientasi CSR (Corporate Social Responsibility). Bila pada

awalnya aktivitas CSR (Corporate Social Responsibility) lebih dilandasi oleh

kegiatan yang bersifat 'fiantropi', maka saat ini kita melihat bahwa CSR

(Corporate Social Responsibility) telah dijadikan sebagai salah satu strategi

perusahaan unfuk meningkatkan 'citra perusahaan' yang akan turut

mempengaruhi kinerja keuangn perusahaan. Perubahan orientasi CSR

(Corporate Social Responsibility) ini telah memunculkan konsep baru yang

sekarang dikenal dengan nama corporate citizenship (Abeng dalam Ardianto

dan Machfudz,20ll).

Suatu entitas dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari

masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan hubungan

timbal balik antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan membutuhkan

suatu respon yang positif dari masyarakat yang diperoleh melalui apa yang

dilakukan oleh perusahaan kepada para stakeholder, termasuk masyarakat dan

lingkungan sekitar (Kamil dan Antonius, 2012).
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2.1. 4 P engertian Masyarakat

Masyarakat adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup

sendiri dengan mengabaikan keterlibatannya dengan kepentingan pergaulan

antara sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan manusia

dengan masyarakat terjadi interaksi aktif. Manusia dapat mengintervensi

dengan masyarakat lingkungannya dan sebaliknya masyarakat pun dapat

memberi pada manusia sebagai warga.

Dalam lingkungan perusahaan, masyarakat di sekitar perusahaan

merupakan pihak yang terpenting untuk memperoleh apresiasi. Apresiasi itu

sendiri dapat berbentuk peningkatan kesejahteraan hidup melalui kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan melalui kegiatan

CSR (Corporate Social Responsibilit). Dalam penerapannya, umumnya

perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek

maupun sebagai subjek program CSR (Co4porate Social Responsibilit).Hal

ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh

dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang

paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu

dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial,

ekonomi, politik maupun lingkungan (Dyah, 20ll).
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2.2Peneliti Terdahulu

Terdapat peneliti terdahulu tentang Analisis Implementasi CSR

(Corporate Social Responsibility) terhadap kesejahteraan hidup masyarakat (Mitra

Binaan), antara lain :

Tabel2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No
Peneliti Terdahulu

(Tahun)
Hasil Penelitian

I
Cheng dan

Christiawan
(20r 1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap
abnormal retum yang menandakan bahwa investor mempertimbangkan informasi CSR
untuk membuat keputusan. Variabel kontrol ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap
abnormal refum. Sedangkan, Variabel kontrol PBV tidak berpengaruh signifikan terhadap
abnormal retum.

2.
Oktaviani

(20r 1)

Hasil dari Penelitian ini Perusahaan telah melaksanakan program CSR. Program CSR yang
dilaksanakan telah terintegrasi dengan strategi perusahaan dalam bentuk Plan, Do, Check
dimana bertumpu pada slogan *TRUSTED IN GLOBAL PLAYER IN TLYTIIE".

3.

Sawarjuwono

(2012)

Hasil penelitian ini adalah Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masing-masing
perusahaan memiliki berbagai program unggulan yang terkait dengan kegiatan CSR mereka
untuk bidang pendidikan.

4.

CHANDRA

(2012)

Hasil penelitian ini adalahmenunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan
proporsi efek dewan independen pada pengungkapan CSR . Di sisi lain, hasil parsial
menunjukkan bahwa tidak adanya efek leverage dan umur perusahaan terhadap
oensunskaoan CSR.

5,

Murni

(2012)

Berdasarkan hasil perhitungan mengenai pengungkapan CSR dapat diambil kesimpulan
bahwa kondisi rata-rata pengungkapan CSR pada perusahaan industri semen yang menguasai
pangsa pasar domestik dan juga terdaftar di BEI tahun 2008-2010 cenderung mengalami
kenaikan namun pengungkapan yang dilakukan belum maksimal.

6.
Hadiprajitno

(2012)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan memiliki secara

signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan tata kelola perusahaan sebagai variabel
moderasi signifikan berpengaruh terhadap CSR dan nilai perusahaan.

7.
fumas

(2012)

Hasil penelitian ini adalah analisis menunjukkan bahwa: (1) CSR dan GCG berpengaruh
secara simultan terhadap kinerja perusahaan. (2) CSR tidak berpengaruh secara parsial
terhadap kine{a perusahaan @OE) dan GCG, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan
Institusional, Ukuran Dewan Direksi, dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan (ROE) dan hanya Komisaris Independen berpengaruh secara parsial
terhadap kinerja perusahaan (ROE).

8.
Azra

(2012)

Hasil penelitian ini adalah hal penting dari program CSR adalah bagaimana melakukan
semua kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan serta orang-orang diseluruh
perusahaan. Oleh karena itu, baik jika program ini memberikan dampak positif kepada
semua pemanqku kepentinqan. tidak hanya bagi para pemanqku kepentinqan.

L Sari
Hasil penelitian ini adalah analisis menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memperkuat
penqaruh pensunqkapan CSR terhadap nilai perusahaan.
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(2013)

10.

Shindudiptha dan
Yasa

(2013)

Hasil pemelitian ini adalah analisis ditemukan bahwa variabel kinerja keuangan tidak
mampu memediasi hubungan antara CSR terhadap nilai perusahaan. Tidak mampunya
kinerja keuangan memediasi hubungan antara CSR dengan nilai perusahaan disebabkan
karena proksi ROA belum mampu menggambarkan kinerja keuangan perusahaan yang
sebenarnva.

11

Saril dan
Suaryana2

(2013)

Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positifdan
signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti semakin tinggi pengungkapan CSR,
semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan. Interaksi antara CSR dan kepemilikan asing
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti kepemilikan asing
tidak mempengaruhi kebijakan CSR terhadap kine{a keuangan.

t2.
Nuswantara

(2014)

Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh tidak signifikan antara CSR tema lingkungan
dan energi terhadap ROA. Terdapat pengaruh tidak signifikan antara CSR tema ketenaga
kerjaan terhadap ROA. Terdapat pengaruh signifikan anatara CSR produk dan konsumen
terhadap ROA. Terdapat pengaruh signifikan anatar CSR tema kemasyarakatan terhadap
ROA. Variabel lingkungan dan energi, produk dan konsumen, ketenaga kerjaan,
kemasyarakatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA sebesar 17,5%.

13.

Hary Dwi
Estafianto

(2014)

Melakukan penelitian tentang perencanaan program CSR, pelaksanaan program CSR,
monitoring, dan evaluasi, dampak program CSR dan faktor yang mempengaruhi dalam
program CSR. Perencanaan program CSR ini menggunakan perencanaan top-down,
pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program CSR ini
berdampak positif bagi warga masyarakat desa ledok dan kendala yang di hadapi dapat di
atasi dengan baik.

t4.

Wulandari dan
Wirajaya

(2014)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap earnings response coefficient. Hal ini disebabkan
oleh rendahnya keyakinan investor terhadap informasi CSR yang diungkapkan perusahaan

dan jumlah informasi CSR yang diungkapkan perusahaan relatif sedikit.

15.

Kusumadewi dan
Suaryana

(2014)

Hasil penelitian ini adalah menggambarkan kepemilikan institusional berpengaruh positif
pada luas pengungkapan Corporate Social Responsibility dan perusahaan yang mempunyai
political uisibility benr (high profrle) mengungkapkan corporate social responsibilititylebih
banyak dibandingkan perusahaan dengan political uisibility rendah (low profile).
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada luas pengungkapan Corporate Social
Responsibility.

16.

Oktariani dan
Mimba

(2014)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan saham
asing, dan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan variabel hutang, profitabilitas dan tanggung
jawab lingkungan berpengaruh signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.

t7.
Nursimah

(2014)

Hasil penelitian ini adalah meningkatkan Kesejahteraan Masyarkat Kabupaten Musi
Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.
Penerapan program TJSL masih bersifat insidentil dan seremonial, belum sepenuhnya
terlaksana. Pengembangan model hukum tersebut berupa kebijakan yang terbentuk suatu
rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan
bagi pemerintah Kab. Muba untuk membuat peraturan daerah.
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2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sabagai

berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

lmplementasi CSR

Peningkatan Pendapatan

Mitra BinaanCorporate Social Responsibility



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang

dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan

yang diteliti. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan

(kuesioner) tentang adanya analisis implementasi CSR (Corporate Social

Responsibility) PT. Semen Indonesia terhadap peningkatan pendapatan pada

mitra binaan di Kabupaten Gresik.

Umar (2013) mengartikan metode penelitian Kuantitatif adalah pada

data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang

kokoh. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random,

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan.

Sedangkan metode penelitian kualitatif menggunakan data yang bukan

dalam bentuk skala yang lebih rendah. Penelitian dilakukan pada kondisi

41.
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yang alamiah langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan

instrument penelitian.

Sugiono (2012) mengatakan bahwa metode kuantitatif disebut juga

metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga

sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis

menggunakan statistik.

Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah experimen) dimana penelitian

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas

yang komplek, memperoleh pemahaman makna dari obyek yang akan diteliti.

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan terlebih dahulu

menentukan populasi yang akan diteliti dan menentukan wilayah/lokasi

mengingat populasi merupakan suatu hal mutlak bagi setiap peneliti untuk

menentukan wilayah dan batas-batas wilayah, objek penelitian, maka lebih

dahulu diketahui batasan tentang populasi dan sampel.

Ester (2013), metode yang digunakan adalah metode pendekatan

kualitatif yaitu, analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan

gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan



43

berdasarkan data atau informasi

dikumpulkan sehingga didapatkan

menganalisa masalah yang ada.

3.1.2. Obyek Penelitian

yang telah didapatkan, kemudian

informasi yang diperlukan untuk

Penelitian ini dilakukan di Dusun. Karangasem Desa. Karang

semanding Kecamatan. Balongpanggang Kabupaten. Gresik. Peneliti ingin

melakukan penelitian mengenai Peningkatan Pendapatan Mitra Binaan PT.

Semen Indonesia di Kabupaten Gresik. Penelitian ini mengacu pada

pendapatan sebelum menjadi mitra binaan dan sesudah menjadi mitra binaan

serta mengungkap pengembalian dana pinjaman kepada PT. Semen

Indonesia, penelitian ini mencakup 20 responden atau 20 mitra binaan yang

terdiri dari pengrajin sangkar burung, toko peracangan, alat-alat dapur dan

bahan bangunan.

3.2. Teknik pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik

dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2013).
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Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang

lebih jelas dan terperinci mengenai suatu keadaan berdasarkan data atau

informasi yang telah didapatkan, kemudian dikumpulkan sehingga didapatkan

informasi yang diperlukan untuk menganalisa masalah yang ada (Ester,

2013).

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan atau

menguraikan hasil penelitian melalui pengungkapan berupa narasi, grafik,

maupun gambar (Rumengan, 2013).

Melengkapi penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan

teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan pnelitian yang dilakukan secara langsung

diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh adalah

data primer yang diperoleh dengan cara survei lapangan.

2. Dokumentasi teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data

melalui dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait

(Winny,2013)

3. Wawancara langsung salah satu metode pengumpulan data dengan

melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak - pihak yang terkait

dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural

setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan
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data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan obsirvition),

wawancara mendalam (in depth interiview) dan dokumentasi.

3.2.2 Instrumen Penelitian Data

Sugiyono (2012) mengatakan seperti telah dikemukakan pada bab

sebelumnya bahwa, terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil

penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan

data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga

harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian

yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai

instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif,

penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk

memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang

melakkukan validasi adalah penelitian sendiri, melalui evaluasi diri seberapa

jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan

terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa, terdapat dua

utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu, instrumen

penelitian, dan kualitas pengumpulan data. Dalam peneli kuantitatif, kualitas

instrumen penelitian berkenaan dengan validitas reliabilitas instrumen dan

kualitas pengumpulan data berkenaan cara-cara yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Oleh karena instrumen yang telah teruji validitas dan

reliabilitasnya, belum tentu menghasilkan data yang valid dan reliabel,
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apabila instrumen tersebut digunakan secara tepat dalam pengumpulan

datanya. Instrumen penelitian kuantitatif dapat berupa test, pedoman

wawancara, observasi, dan kuesioner (Sugiyono, 2012).

3.3. Teknik Analisis Data

3.3.lTeknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif.

Sugiyono, (2012) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci. Analisis kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-

model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan

men)rusun asumsi dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian.

Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis

dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan

argumentasi. Penelitian kualitatif banyak diterapkan dalam penelitian historis

atau deskriptif. Penelitian kualitatif mencakup berbagai pendekatan yang

berbeda satu sama lain tetapi memiliki karakteristik dan tujuan yang sama.

Sugiyono, (2012) menyatakan dalam penelitian kualitatif, pengumpulan

data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan

pada saat penelitian di lapangan. Metode analisis datadalam penelitian ini,

menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu metode yang menggambarkan

atau menguraikan hasil penelitian melalui pengungkapan berupa narasi,

grafik, maupun gambar.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Penyajian Data

Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Semen Indonesia

adalah aspek dinamis. Hal ini tidak hanya ditentukan oleh karakter

perusahaan tetapi juga karakter pihak lain yang melakukan interaksi dengan

perusahaan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi sosial,

lembaga politik, media massa dan organisasi non-pemerintah serta pemangku

kepentingan lainnya. Perusahaan memandang dan menyadari pentingnya

kegiatan program CSR (Corporate Social Responsibility) yang memberikan

dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat serta

sustainablity bisnis melestarikan perusahaan. Satah satu komitmen

perusahaan adalah untuk mengoperasikan dengan mempromosikan Corporate

Social Responsibility.

1. CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap masyarakat.

PT. Semen Indonesia aktif mengimplementasikan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan di wilayah nya. Pelaksanaan program ini adalah untuk

mengembangkan potensi masyarakat sekitar agar mereka akan tumbuh

bersama dengan perusahaan. Program ini direncanakan tahunan dan

dimasukkan ke dalam anggaran tahunan perusahaan. Melalui

pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan, perusahaan

melibatkan pemerintah daerah dan pemimpin informal untuk mencari dan

47



48

program desain untuk implemenation efektif . PT. Semen Indonesia juga

membangun hubungan yang baik dengan beberapa Organisasi Non

Pemerintah yang mengambil partisipasi aktif sebagai mitra, controller, dan

Iiasion antara pemerintah dan masyarakat untuk memberikan gambar yang

lebih baik dari masyarakat untuk implementasi yang lebih baik dari

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Pembinaan hubungan
masyarakat yang saling
menguntungkan dan dititik
beratkan pada upaya preventif
dan proaktif untuk mencegah
dan mengantisipasi teriadinya
geiolak sosial,

Penrblnaan penrberdryean
nr asyarakat nrelalul
pemb€rlan bantuan Sarana
Unrunr, Keaganrael,
Pendldlkan, Kesel*1tera:n
Soslal Kesehatan dan
Bantuan Lrlnnya untuk
lnfrrstruktur

Penrberdayaan potensl us*re
nrasyarakat untuk penlngkatJl
p€ftun! buhan ekonmr I dan
penle nta;ln pe mbangunan

. Pertumbuhan Sektorrllt

. lncome Perkaplta daerah
nrenlngkat

. Tlnrbul pelaku ekononll
lokal

. Lenrbagllenlbaga
keuilgan

. Penlcrapan tenaga kerla

r@64Ed
Gambar 4.1

Program Kemitraan dan Bina Linglrungan

Sumber: AR Semen Indonesia 2014.

4.2Program Kemitraan

Kegiatan Program Kemitraan difokuskan pada pelaksanaan tanggung

jawab dibidang ekonomi. Pada tahun 2012 Perseroan menyalurkan dana

Program Kemitraan sebesar Rp150,09 miliar, dengan jumlah mitra binaan
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meningkat 31,9o/o dari 18.027 unit menjadi 23.452 unit.Untuk Bidang

Ekonomi kegiatan difokuskan pada pengembangan pola pendampingan yang

dilakukan melalui penyaluran, pembinaan manajerial yang

berkesinambungan dan mempromosikan produk-produk mitra melalui

pameran di dalam dan di luar negeri, dengan mengedepankan aspek

pemerataan, kemandirian, professional dan etika. Prinsip dasar yang

menopang pola pendampingan Perseroan adalah pemantapan Tridaya, yakni

daya tahan, daya tarik dan daya saing dari kekuatan ekonomi komunitas. Ciri

utama pendampingan Perseroan pada kekuatan ekonomi lokal dititik beratkan

pada "endogenous development" yalai menggunakan potensi sumber daya

manusia, institusional dan fisik setempat untuk mencapai kemandirian.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pola seperti tersebut diatas antara

lain: pengembangan peternakan sapi, penyelenggaraan diklat perakitan

komputer, pelatihan wirausaha muda kokoh, pelatihan wirausaha rumah

perempuan kokoh, pelatihan wirausaha bagi pondok pesantren, serta

pengembangan budi daya jamur tiram.

Berbagai kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam

penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai

berikut:

. Jumlah mitra binaan meningkat 31,9% dan fi.027 unit menjadi 23.352

unit

. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh mitra binaan meningkat 25,3o/o dari

28.439 orang menjadi 35.634 orang
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. Omzet mitra binaan nuk 460/o dari Rp1,07 triliun menjadi Rp 1,57 triliun.

GRAFIK PENYALURAN
PROGRAM KEM]TRAAN

(Rpmiliar)

2(xx, m10 2011 2012

Gambar 4.2

Grafik Penyaluran Dana Program Kemitraan

Sumber: AR Semen Indonesia 2014.

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dari judul "Analisis

Implementasi Corporate Social Resonsibility Terhadap Peningkatan

Pendapatan Pada Mitra Binaan PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Gresik".

Penyajian data yang akan diuraikan adalah hasil observasi aktifitas mitra

binaan, serta wawancara respon mitra binaan. Penelitian ini dilaksanakan

secara bertahap mulai tanggal 27 Marct 2015 sampai tanggal 05 Juni 2015 di

Dusun Karangasem Rt.01 dan Rt.02 Desa Karang Semanding Kecamatan-

Balongpanggang Kabupaten Gresik. Pada bab ini hasil penelitian setiap

tahap-tahap diuraikan secara rinci, sebagai berikut.
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Berdasarkan tujuan dari peneliti ini, untuk mengatahui peningkatan

pendapatan pada mitra binaan PT. Semen Indonesia di Dusun Karangasem

RT.01 dan RT.02 Desa Karang Semanding Kecamatan-Balongpanggang

Kabupaten Gresik.

1. Observasi di Lapangan

Di Dusun Karangasem hampir semua warganya merupakan mitra binaan

Semen dan kebanyakan dari mitra binaan adalah pengrajin Sangkar

Burung tetapi ada juga yang lainnya seperti Toko Peracangan, Alat-Alat

Dapur, dan Bahan Bangunan.

2. Wawancara/Kuisioner

Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di

antaranya:

a. Sejak kapan bapak/Ibu menjadi mitra binaan?

b. Berapajumlah dana yang pertama kali di peroleh?

c. Apakah adajaminan untuk memperoleh dana tersebut?

d. Berapa lamajangka waktu pinjaman yang di tentukan?

e. Jika jangka waktu pinjaman telah habis apakah mitra binaan boleh

meminjam dana kembali?

f. Berapa keuntungan per bulan sebelum menjadi mitra binaan?

g. Berapa keuntungan per bulan sesudah menjadi mitra binaan?

h. Bagaimana proses pengembalian dana tersebut?
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Berikut ini akan di sajikan dalam bentuk tabel hasil dari pertanyaan yang

peneliti ajukan di Dusun Karangasem RT.OI dan RT.02 Desa Karang

Semanding Kecamatan-Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Perhitungan:

1. Sangkar Burung 14 X 100 :70o/o
20

2. Alat-Alat Dapur 3 X 100 : l5o/o

20

3. Toko Peracanqan 2 X 100 : l0o/o

20

4. Bahan Bangunan I X 100:5%
20

Tabel4.1

Jenis Usaha Mitra Binaan

No Jenis Usaha Jumlah Prosentase

I Sangkar Burung t4 70o/o

2 Alat-alat Dapur 3 l5o/"

3 Toko Peracangan 2 l0o/o

4 Bahan Bangunan I 5o/o

Sumber Mitra Binaan PT. Semen Indonesia
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Pendapat salah satu mitra binaan mengenai program CSR (Corporate

So cial Resp onsibility) perusahaan.

"Di Gresik sendiri itu mbak ada banyak sekali perusahaan besar. Jadi

perusahaan-perusahaan ini bertanggung j awab untuk berkontribusi pada

lingkungan sekitarnya. Kalau di perusahaan swasta kan dikenal dengan

program CSR (Corporate Social Responsibility) nya tetapi kalau

perusahaan BUMN itu ada departemen sendiri yang menangani itu,

kalau nggak salah PKBL (Program Kegiatan Bina Lingkungan)

namanya, tetapi selama ini kan orang-orang lebih familiar dengan CSR

(Corporate Social Responsibility). Terkait program CSR (Corporate

Social Responsibility) dari perusahaan yang ada di Gresik, yang paling

banyak membuat program dan memberi bantuan khususnya pada usaha

kecil ya cuma Semen Gresik sama Petro. Semen Gresik sama Petro juga

sering mengadakan pelatihan dan pameran produk-produk binaannya.

Ya memang dua perusahaan ini yang menonjol dalam memberi bantuan

dibandingkan dengan perusahaan lain. Apalagi kan memang ada

peraturan khusus untuk BUMN yang menyisihkan kalau ndak salah 2o/o

dari laba bersih untuk CSR (Corporate Social Responsibility)-

nya. "(wawancara 25 Apil 201 5)
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4.3 Analisis Data

Hasil dari observasi dan wawancara serta kuisioner di tampilkan dalam

bentuk tabel-tabel sebagai berikut.

Tabel4.2

Perolehan Pinjaman

Pendapat oleh beberapa mitra binaan di Dusun Karangasem RT.01 dan

RT.02 Desa Karang Semanding Kecamatan-Balongpanggang Kabupaten

Gresik. Bpk Isnaini salah astu mitra binaan yang berpendapat sebagai

berikut:

"Saya sangat senang mbak dengan adanya bantuan dana dari semen

karena usaha saya bisa semakin maju, pendapatan saya juga

mengalami peningkatan dan saya sudah mendapatkan dana yang ke-3

No. Nama Tahun Piniaman I Piniaman 2 Piniaman 3

1 Marzuki 20t3 10.000.000
2 Suharto 2010 10.000.000 30.000.000
3 Kusnan 20t0 10.000.000 30.000.000
4 A.Kholik 2013 10.000.000
5 NumlAini 2010 10.000.000 30.000.000
6 Sutaman 2010 10.000.000 30.000.000
7 AH. Yusuf 20t3 10.000.000
8 lsnaini 2009 10.000.000 30.000.000 50.000.000
I M. Imron 2009 10.000.000 30.000.000 50.000.000
10 Gunadi 2013 10.000.000
11 Slamet 20t0 10.000.000 30.000.000
t2 Iwan 2010 10.000.000 30.000.000
13 Sirot Tudin 20t3 10.000.000
L4 Tamin 2013 10.000.000
15 Bani 2009 10.000.000 30.000.000 50.000.000
16 Solikun 2013 10.000.000
t7 Umar Tuki 2010 10.000.000 30.000.000
18 Taiab 2009 10.000.000 30.000.000 50.000.000
19 Winarni 20t0 10.000.000 30.000.000
20 Shodik 2013 10.000.000

Sumber: Mitra Binaan PT. Semen Indonesia
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kalinya mbak, memang dana yang di bagikan untuk pertama kali

semua sama mbak sudah di tentukan dari sananya 10.000.000/mitra

binaan, begitu juga dengan pinjaman yang ke-Z dan ke-3 semua sudah

di tentukan. "(wawancara2T Maret 2015).

Pendapat Bapak Shodik "Semua mitra binaan yang ingin memperoleh dana

harus ada jaminan-nya mbak yaitu Sertifikat Tanah/Petok Tanah. Tetapi

kami senang karena bunganya sangat ringan cuma lo/o lumayan mbak dari

pada hutang di bank mending jadi mitra binaan semen, asalkan kita lancar

membayar angsuran kita bisa pinjam lagi jika periode jangka pinjaman

sudah habis, kami di beri jangka waktu 2 tahun untuk melunasi pinjaman

tersebut mbak."(wawancara 05 April 2015).

Tabel4.3

Bunga Pinjaman

Berikut pendapat oleh beberapa warga dari

masing-masing yang menjadi mitra binaan

salah satu jenis usaha

mengenai kesejahteraan

No. Pinjaman Jumlah Bunga Total

I I 10.000.000 lo/o
r0.100.000

2 I 30.000.000 lo/o 30.300.000

3 ru 50.000.000 lo/o 50.500.000

Sumber: Mitra Binaan PT. Semen Indonesia
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1.

mitra binaan dari PT. Semen Gresik yang sekarang berganti menjadi

PT. Semen Indonesia.

Bapak Tajab Pemilik Bahan Bangunan "Wah kalau saya sudah

jelas mbak saya merasa sangat sejahtera karena saya sangat

terbantu sekali dengan adanya dana dari semen dan omset

penjualan serta pendapatan saya semakin meningkat dari tahun ke

tahun". (wawalcara 27 Apnl 201 5).

Bapak Tamin pemilik Toko Peracangan "Saya merasa sejahtera

mbak karena dulu saya sangat kekurangan modal, sehingga saya

kehilangan pelanggan yang biasanya berbelanja di toko saya, dan

setelah saya mendapatkan dana bantuan ini saya sangat gembira

karena saya bisa menyetok kebutuhan rumah tangga jadi tambah

banyak pelanggan yang berbelanja di toko saya

mbak."(wawalcara 13 mei 2015).

Bapak M. Imron pengrajin Sangkar Burung "kalau saya

alhamdulillah sejahtera dek, yang awalnya dulu saya hanya

menerima pesanan sekarang saya bisa membuat untuk di jual

langsung ke pasaran jadi penghasilan saya semakin bertambah.

Saya sangat senang sekali dek dengan adanya mitra binaan semen

ini."(wawancara 13 mei 20 1 5).

Bapak Bani pengrajin Sangkar Burung "sebelum saya menjadi

mitra binaan semen saya uda sejahtera mbak tetapi setelah saya

menjadi mitra binaan saya semakin sejahtera karena hasil sangkar

2.

3.

4.
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burung yang saya produksi semakin bertambah dan pendapatan

sayajuga bertambah saya ingin mengucapkan banyak terimakasih

kepada semen mbak karena dengan adanya mitra binaan ini

sangat membantu sekali kepada kami para pengrajin sarang

burung di sini."(wawancara 17 mei 2015).

5. Bapak Slamet Pemilik Alat-Alat Dapur "saya sudah sejahtera dek

dengan adanya bantuan dana dari semen, usaha saya meningkat

pesat dari yang dulunya usaha saya masih kecil sampai sekarang

bisa bertambah besar karena adanya bantuan dari semen ini.

Bantuan dana ini tentunya sangat bermanfaat bagi mitra-mitra

binaan lainnya dan rata-rata semua yang menjadi mitra binaan di

kampung ini menjadi sejahtera."(wawancara 17 mei 2015).

Tabel4.4

Pendapatan Per Bulan Sebelum dan Sesudah

No Nama Alamat Jenis Usaha
Pendapatan sebelum
menjadi mitra binaan

Rp)

Pendapatan sesudah
menjadi mitra binaan

(Rp)

Marzuki
Dsn. Karangasem
RT.01 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.200.000 1.800.000

2 Shodik
Dsn. Karangasem
RT.01RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 800.000 1.500.000

3 Tamin
Dsn. Karangasem
RT.03 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Toko
peracanSan

900.000 1.200.00

4 Bani
Dsn. Karangasem
RT.02 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 2.800.000 3.700.000

5 Iwan
Dsn. Karangasem
RT.02 RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.300.000 1.800.000
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6 Umar Juki
Dsn. Karangasem
RT.01 RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.700.000 2.100.000

7 Sirot Judin
Dsn. Karangasem
RT.02 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.000.000 1.600.000

8 Solikun
Dsn. Karangasem
RT.03 RW.05 Ds
Karangsemanding

Sangkar burung 1.300.000 1.900.000

I Gunadi
Dsn. Karangasem
RT.01RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.100.000 1.800.000

10 M. Imron
Dsn. Karangasem
RT.03 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.900.000 2.500.000

1l Isnaini
Llsn. Karangasem
Rt.01Rw05 Ds.

Karangsemanding
Sangkar burung 2.700.000 3.100.000

72 A. Yusuf
Dsn. Karangasem
RT.01RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.800.000 2.600.000

13 Sutaman
Dsn. Karangasem
RT.02 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.700.000 2.400.000

74 Nurul Aini
Dsn. Karangasem
RT.03 RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 2.200.000 2.800.000

15 A. Kholik
Dsn. Karangasem
RT.01 RW05 Ds.
Karangsemanding

Sangkar burung 1.700.000 2.500.000

16 Kusnan
Dsn. Karangasem
RT.02 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Alat-alat dapur 1.400.000 2.000.000

77 Suharto
Dsn. Karangasem
RT.02 RW05 Ds
Karangsemanding

Alat-alat dapur 1.600.000 2.100.000

18 Slamet
Dsn. Karangasem
RT.01 RW05 Ds.
Karangsemanding

Alalalat dapur 1.200.000 1.700.000

19
Tajab

Dsn. Karangasem
RT.01 RW.05 Ds
Karangsemanding

Bahan
bangunan

5.500.000 6.800.000

20 Winarni
Dsn. Karangasem
RT.02 RW.05 Ds.
Karangsemanding

Toko
peracanSan

1.000.000 1.400.000

Sumber: Mitra Binaan PT. Semen Indonesia
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4.4 Interpretasi

Dalam suatu penelitian mengenai Analisis Implementasi Corporate

Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mitra Binaan

PT. Semen Indonesia Di Kabupaten Gresik Hasil penelitian menunjukkan

ada pengaruh mengenai hal tersebut.

Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa Corporate Social Responsibility

membawa pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, karena

dana bantuan yang di terima oleh mitra binaan sangat bermanfaat bagi usaha

yang merekajalankan.

Dari mitra binaan yang menengah ke bawah sampai yang menengah

ke atas merasa mengalami peningkatan pendapatan karena hasil produksi

serta penjualan dan penghasilan mereka bertambah dengan adanya bantuan

CSR (Co4porate Social Responsibility) dari PT. Semen Indonesia. Dengan

demilian perusahaan telah berhasil membantu meningkatkan pendapatan

mitra binaan di kabupaten Gresik.

Berkat adanya bantuan dana dari CSR (Corporate Social

Responsibility) perusahaan, masyarakat yang awalnya ada yang berprofesi

sebagai petani akhirnya mempunyai inisiatif untuk membuka usaha dan

sedikit demi sedikit usaha yang di kelola menjadi maju sehingga terjadi

peningkatan pendapatan.

Dana bantuan yang di terima mitra binaan sebagian ada yang di

konsumsi untuk pribadi bukan untuk usaha mereka dan mereka yang
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menggunakan dana bantuan untuk pribadi tidak lama usaha mereka tidak bisa

bertahan lama.

Berikut ini pendapat dari beberapa mitra Binaan mengenai pengembalian dana

pinjaman dari PT. Semen Indonesia:

mbak semampu kita kalau bulan ini Cuma mampu bayar

Rp.600.000 ya gak apa-apa, bulan berikutnya Rp.575.000 yang

penting kita dapat melunasinya selama dua tahun. Dan sebenarnya

jangka waktunya dulu satu tahun setengah tetapi banyak mitra

binaan yang telat membayarnya.

Bapak Tajab"kalau saya selalu tepat waktu mbak gak pernah telat

kalau bayar dan saya juga mengangsur semampu saya, kadang

Rp.590.000/Bulan kadang Rp.700.000 ya seadahnya mbak.

Ibu Winarni "iya mbak di desa ini rata-rata semua kalau

mengangsur itu semampunya atau seadanya dan kalau kita telat

bayar juga gak akan ada tambahan bunga lagi saya biasanya

membayar Rp.400.000 kadang juga Rp.370. 000

Bapak Nurul Aini "kalau pendapatan saya banyak ya saya

ngangsurnya banyak mbak biar cepet habis dan bisa meminjam

dana lagi, biasanya saya Rp.1.000.000 itu kalau penghasilan saya

banyak tpi kalau sepi ya Rp.800.000 dan bayarnya melalui transfer

bank mandiri mbak.



6t

Adakah seminar dan pelatihan bagi para mitra binaan yang dilakukan oleh PT.

Semen Indonesia?

. Bapak Suharto "ada mbak seminarnya di adakan di gresik sana kami di

ajari mengenai pemasaran dan pembukuan tpi masyarakat kampung sini

hampir tidak ada yang menerapkannya.

. Bapak Kusnan "kami tidak pernah melakukan pembukuan mbak, di

seminar sih di ajarkan tapi kalau di rumah sudah lupa lagi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka dapat disimpulkan program kemitraan yang telah dilakukan oleh

BUMN berdasarkan analisis kebutuhan pada usaha kecil umumnya, yang

memberikan pinjaman karena sebagian besar usaha kecil mendapatkan

kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya,

program pelatihan untuk meningkatkan mitra kemampuan untuk berinovasi

dan mengelola bisnis mereka. Program-program ini adalah bentuk

pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat mengembangkan usahanya

secara mandiri di masa depan.

Corporate Social Responsibility perusahaan memberikan banyak

sekali manfaat terhadap masyarakat terutama oleh para mitra binaan, karena

mereka dapat mengembangkan dan memajukan usaha-usaha mereka berkat

bantuan dana dari PT. Semen Indonesia. Hampir rata-rata dari mitra binaan

mengalami peningkatan pendapatan karena hasil produksi, penjualan dan

penghasilan mereka meningkat.

Dana bantuan yang diterima di alokasikan untuk tambahan modal

bahan baku dan tidak untuk pribadi sehingga usaha mitra binaan semakin

maju dan bisa berkembang lagi.
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5.2 Saran.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka peneliti memberikan

saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus memperkuat peran mereka dalam

mengembangkan usaha kecil, Pemerintah daerah harus memainkan

peran mereka dengan baik sebagai fasilitator, sebagai jembatan antara

perusahaan swasta dan kecil. Sayangnya, pemerintah daerah tidak

memainkan peran ini dengan baik sehingga mereka tampaknya tidak

memiliki tanggung jawab untuk usaha kecil di daerah mereka. Peran

Fasilitator harus dilakukan dan harus diperkuat sehingga

pengembangan kecil perusahaan dapat dimaksimalkan.

2. Bagi mitra binaan PT. Semen Indonesia sebaiknya menggunakan dana

yang telah diterima untuk memajukan usahanya bukan untuk di

konsumsi pribadi, dan membuat buku catatan penjualan barang agar

dapat mengetahui brapa keuntungan per bulannya.

3. Bagi perusahaan agar memperluas lagi area mitra binaan dan

menambah jumlah pinjaman bagi mitra binaan yang aktif membayar

dan yang usahanya maju berkat dana bantuan dari PT. Semen

Indonesia, dan menganalisa mana mitra binaan yang sudah tidak

aktif/mengalami kebangkrutan sebaiknya sudah tidak dijadikan mitra

binaan lagi.
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