
Rustinsyah, “Peranan Modal Sosial dalam Mengimplementasi CSR (Studi  Kasus CSR   
di Daerah Ring I Perusahaan Semen )” hal. 18-35. 

 

 

 BioKultur, Vol.V/No.1/Januari-Juni 2016, hal. 18 

Peranan Modal Sosial dalam Mengimplementasi CSR 
(Studi  Kasus CSR  di Daerah Ring I Perusahaan Semen ) 

 
Rustinsyah  

rustinsyah58@Yahoo.mail 
(Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Univesrsitas Airlangga) 

 

 
 

Abstract 
The presence of cement companies and the exploitation of natural resources affect the socio-economic life 
and culture of the surrounding community, especially in the villages Ring Ring I. Region I is the area directly 
affected by the activities of the company. Liabilities cement company implements CSR on local communities. 
CSR program which is implemented in the Ring I composed the environment, infrastructure development, 
education, religion, health, utilization of local resources, economic empowerment of local communities and 
others. To implement the program, need social capital or interconnected pattern of cooperation between 
elements of society, government and related agencies. This article is part of the research about "mutualistic 
symbioses between mining companies and local communities" were conducted in 2015-2016 with qualitative 
data collection methods. The results of this study concluded that social capital plays an important role in the 
implementation of the cement company's CSR program. Forms of social capital in the form of co-operation 
between interrelated among enterprises, village leaders and village officials who are members of the PKM 
(Centre for Community Action), KPD Group (village representative), FKM (Forum Community Work), village 
officials and community leaders, local community institutions in accordance with the relevant activities such 
as Higher Education, a tutoring agency, health center, job-training institute and others. The cooperation 
between the elements so that the CSR program can run even though not equally felt by villagers in the area 
of Ring I. 
 
Keywords: social capital, CSR (Corporate Social Responsibility), a cement company, villages in the Ring I.     
 
 

 
Abstrak 
Kehadiran perusahaan semen dan exploitasi sumberdaya alam berdampak kepada kehidupan sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat sekitar khususnya di desa-desa Ring I. Daerah Ring I merupakan  area 
yang terkena dampak langsung kegiatan perusahaan. Kewajiban perusahaan semen terhadap masyarakat 
lokal mengimplementasikan CSR. Program CSR yang diimplementasi di daerah Ring I terdiri lingkungan, 
pembangunan infrastruktur, pendidikan, keagamaan, kesehatan, pemanfataan sumberdaya lokal, 
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan lain-lain.  Untuk mengimplementasikan program tersebut, 
perlu  modal sosial atau  pola kerjasama yang saling terkait antar elemen masyarakat, pemerintah dan 
lembaga-lembaga yang terkait. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian tentang “ Simbiose 
Mutualistik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal” yang dilakukan pada tahun 2015-
2016 dengan metode pengumpulan data kualitatif.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa  modal sosial  
berperan penting  dalam implementasi program CSR perusahaan semen. Bentuk modal sosial berupa 
kerjasama antara  yang saling terkait antara perusahaan,  tokoh masyarakat desa dan aparat desa yang 
tergabung dalam PKM (Pusat Kegiatan Masyarakat), KPD ( Kelompok Perwakilan Desa), FKM (Forum 
Kegiatan Masyarakat), aparat  desa dan tokoh masyarakat, masyarkat lokal, lembaga-lembaga yang terkait 
sesuai dengan kegiatannya seperti Perguruan Tinggi, lembaga bimbingan belajar, Puskesmas, Lembaga 
pelatihan kerja dan lain-lain. Adanya kerjasama antar elemen sehingga program CSR dapat berjalan 
meskipun belum dirasakan secara merata oleh penduduk desa di daerah Ring I. 
 
Kata Kunci: modal sosial, CSR (Corporate Social Responsibility), perusahaan semen,  desa di daerah  Ring I  
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Pendahuluan 

abupaten Tuban terletak 

pada ketinggian 0-500 dari 

permukaan laut. Sebagian 

besar wilayah  Tuban 

beriklim kering dengan kondisi 

bervariasi dari kondisi agak kering 

hingga sangat kering, teridiri 19 

kecamatan. Daerah yang beriklim 

basah berada pada satu kecamatan di 

jalur pantura dan pada deretan 

pegunungan kapur utara. Pegunungan 

Kapur utara di Tuban terbentang dari 

Kecamatan Jatirogo sampai Kecamatan 

Widang dan dari Kecamatan 

Merakurak sampai Kecamatan Soko. 

Wilayah laut terbentang  di antara 5 

(lima) kecamatan yakni Kecamatan 

Bancar, Kecamatan Tambakboyo, 

Kecamatan Jenu, Kecamatan Tuban 

dan Kecamatan Palang. Sektor 

perekonomian  di  Kabupaten Tuban  

bervariasi yaitu perdagangan, industri 

pengolahan dan pertambangan. 

Perdagangan menyumbang  

pendapatan Rp 3 trilyun, sedangkan  

industri pengolahan dan 

pertambangan menyumbang Rp 2,9 

trilliun. Pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2010 mencapai 6,39%, dan 

angka pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada sektor pertambangan yaitu 

11,8%. 

Sektor pertambangan di 

Kabupaten Tuban  memegang peranan 

penting dalam menggerakkan ekonomi 

di daerah tersebut. Potensi tambang 

cukup besar, hampir sepertiga wilayah 

Kabupaten Tuban merupakan wilayah 

perbukitan kapur yang melintang dari 

barat ke timur. Potensi galian tambang 

deposit batuan kapur 71.089.531.362 

ton; dolomit 3.723.382.021 ton; pasir 

kwarsa 499.067.420 ton; tanah liat 

54.733.699 ton. Terdapat pula bahan 

mineral seperti kalsit, batu phosphate, 

ballclay, trass. Bahan batuan kapur 

merupakan bahan pembuatan semen.  

Di samping itu Kabupaten Tuban juga 

memiliki potensi minyak bumi, pada 

tahun 2008 JOB Petrochina 

berproduksi rata-rata 1.442.605 barrel, 

sedangkan untuk perusahaan 

Pertamina Cepu rata-rata berproduksi 

62.928.68 barrel 

(http://edoriansyah79yahoo.blogspot.

com/2011/03/pertambangan-di-kota-

tuban.html).  

Adanya sumberdaya alam 

pertambangan memberikan daya tarik 

terhadap perusahaan pertambangan 

K 

http://edoriansyah79yahoo.blogspot.com/2011/03/pertambangan-di-kota-tuban.html
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nasional maupun internasional untuk 

melakukan eksploitasi. Perusahaan 

yang berkaitan dengan sektor 

pertambangan  antara lain. Pertama, 

PT.Semen Indonesia (Persero )Tbk 

yang sebelumnya bernama  PT. Semen 

Gresik beroperasi dan mendirikan 

pabrik di daerah ini sejak tahun 1990. 

Kedua, Perusahaan Internasional di 

bidang minyak dan gas PT. Petro China 

yang beroperasi ke Kecamatan Soko, 

PT.Pertamina yang beroperasi di 

Kecamatan Jenu. Pada tahun 2010 

dibangun pabrik semen Holcim dan 

pembangkit tenaga listrik tenaga uap. 

Aktifitas perusahaan besar 

berkaitan eksploitasi sumberdaya alam 

tentu membawa dampak positif dan 

negatif bagi kehidupan dan lingkungan 

daerah aktifitas penambangan. 

Dampak positif antara lain  

memberikan konstribusi terhadap 

pendapatan daerah dan penyerapan 

tenaga kerja. Pada  tahun 2012 dana 

CSR dari perusahaan-perusahaan  

mencapai Rp 160,4 milyar nyaris 

setara dengan pendapatan daerah 

(PAD) Kabupaten Tuban mencapai 170 

milyar dalam sertahun 

(http://www.suarabanyuurip.com/kab

ar/baca/inilah-besaran . dana -csr-

perusahaan -di Tuban). 

 Dalam mengimplemntasikan 

program CSR perusahaan, diperlukan 

kerjasama beberapa elemen, 

stakeholder agar sesuai sasaran.  

Kerjasama itu  perusahaan, pemerintah 

lokal,  masyarkat lokal   dan para 

tokohnya. Oleh karena itu dalam paper 

ini akan  diuraikan “ Bagaimana  peran 

modal sosial  dalam 

mengimplementasi program CSR 

perusahaan semen di desa-desa  

daerah Ring I? 

 

Tinjauan Pustaka 

Pengertian CSR 

Karya-karya Owen, tentang CSR 

(Corporate Social Responsibility)  

diterbitkan tahun 1953 (Valor 2005). 

Ia dikenal sebagai bapak Corporate 

Social Responsibility yang membahas 

isu-isu berkaitan pengelolaan, audit 

sosial, corporate citizenship dan isu 

para pemangku kepentingan (Windsor 

2001) dalam suatu perusahaan.  

Namun dia tidak memberikan definisi 

tentang CSR.  Menurut  Votaw (1973) 

CSR  adalah  gagasan tanggung jawab 
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atau tanggung jawab hukum secara 

sosial  kepada orang lain. 

Menurut Schermerhon (1993), 

CSR (Corporate Social Responsibility) 

adalah kepedulian organisasi bisnis 

untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani 

kepentingan publik eksternal. Clarkson 

(1995) dan  Valor (2005) 

mendefinisikan bahwa  CSR  adalah 

suatu komitmen bisnis untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi 

sambil meningkatkan kualitas hidup 

tenaga kerjanya dan keluarganya serta 

komunitas lokal dan masyarakat besar. 

Sementara menurut Nuryana (2005) 

CSR adalah sebuah pendekatan  

perusahaan  yang  mengintegrasikan 

kepedulian sosial dalam operasi bisnis 

dan interaksi mereka dengan para 

pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan prinsip sukarela dan 

kemitraan. .   

Perusahaan sebenarnya tidak 

hanya bertanggung jawab terhadap 

produk-produknya  untuk melayani 

konsumen  tetapi juga mempunyai 

tanggungjawab untuk memberdayakan 

masyarakat melalui program CSR. 

Menurut Schermerhon (1993), CSR 

(Corporate Social Responsibility) atau 

tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah kepedulian organisasi  bisnis 

untuk bertindak dengan cara-cara 

mereka sendiri dalam melayani 

kepentingan publik eksternal.  

Menurut World Bank (2004), CSR atau 

tanggung jawab sosial perusahaan 

terdiri dari beberapa komponen utama 

perlindungan lingkungan, jaminan 

kerja, hak asasi manusia, interaksi dan 

keterlibatan perusahaan dengan 

masyarakat, pasar, pengembangan 

ekonomi dan badan usaha, 

perlindungan kesehatan, 

kepemimpinan dan pendidikan, 

bantuan bencana kemanusiaan. Dalam 

penelitian ini, CSR  sebagai suatu 

tanggung jawab sosial, kepedulian,  

dan pendekatan perusahaan tambang 

batubara terhadap komunitas lokal  

untuk  mencegah terjadinya konflik 

dan ketegangan sosial. Menurut 

Undang-Undang No 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

mewajibkan  seluruh perusahaan yang 

bergerak dibidang industry extractif  

atau berbasis sumberdaya alam untuk 

melaksanakan program CSR atau 

tanggung jawab sosial  perusahaan. 
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Corporate Social Responsibility 

atau CSR merupakan sebuah 

kesepakatan  dari World Summit on 

Sustainable Development di 

Johannesburg Afrika Selatan 2002 yang 

ditujukan untuk mendorong seluruh 

perusahaan di dunia dalam rangkan 

terciptanya suatu pembangunan yang 

berkelanjutan.  Perusahaan atau 

Corporate Social Responsibility  (Jaya, 

2005) merupakan sebuah kesepakatan  

dari World Summit on Sustainable 

Development di Johannesburg Afrika 

Selatan 2002 yang ditujukan kepada 

seluruh perusahaan di dunia untuk 

mendorong  terciptanya suatu 

pembangunan yang berkelanjutan 

sebagai  di daerah terkena dampak 

aktifitas perusahaan.  

Peranan CSR dipandang sebagai 

upaya untuk mewujudkan good 

corporate governance, good corporate 

citizenship and good business ethics 

dari sebuah entitas bisnis. Lebih lanjut 

dikatakan Susanto (2007) bahwa 

perusahaan tidak cukup hanya 

memikirkan kepentingan shareholder 

(pemilik modal) tetapi juga 

kepentingan seluruh stakeholder. 

Perusahaan dapat melaksanakan 

tanggung jawab sosialnya dengan 

memfokuskan tiga hal yaitu profit, 

lingkungan, dan masyarakat. Hal itu  

dimaksudkan sebagai suatu integrasi 

dan mencegah terjadinya konflik 

ketegangan sosial dengan komunitas 

lokal.  mengimplementasikan program 

CSR memerlukan kerjasama berbagai 

pihak baik  di dalam masyarakat 

maupun pemerintah setempat.  

 

Pengertian Modal Sosial  

Menurut Bourdieu (1983) modal 

sosial adalah seperangkat sumberdaya 

dan  potensi  terkait dalam suatu 

jaringan sosial yang diakui bersama. 

Sementara  Putnam, et al (1997) modal 

sosial  terdiri dari komponen seperti 

kepercayaan, norma-norma yang 

mengatur eksistensi dari suatu 

jaringan untuk meningkatkan efisiensi 

dan inisitiatif kolektif  dari organisasi 

sosial. Modal sosial terdiri beberapa 

dimensi yaitu civic participation, social 

network and social support, social 

participation, reciprocity and trust, 

views of the local area (Foxton, F dan 

Richard Jones, 2011). Granovetters 

(1973) mengidentifikasi bahwa bentuk 

modal sosial  terdiri hubungan sosial 

dalam satu jaringan dan sifat hubungan 
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tersebut  ada  yang kuat dan lemah  

dalam menjalankan fungsinya.  

Ada empat bentuk modal sosial 

yaitu adalah bonding, bridging, linking 

social capital dan hybrid social capital. 

Bentuk pertama digambarkan sebagai 

hubungan individu-individu dengan 

karakteristik  suatu kelompok yang   

ditandai dengan ikatan yang kuat 

sehingga  termotivasi, mendapat 

kepercayaan untuk bekerjasama, 

mendukung, membantu guna 

memenuhi kebutuhan.  Bridging social 

capital adalah  adanya relasi sosial  

yang lebih jauh antara  individu untuk  

berkerja sama dengan individu lain 

atau kelompok yang heterogen 

sehingga memberikan manfaat. 

Biasanya relasi sosial lebih lemah 

dibandingkan yang pertama. Linking 

social capital  menggambarkan 

hubungan  individu-individu dalam 

struktur kekuasaan  dimaksudkan 

untuk  mendapatkan dukungan dari 

lembaga formal (Woolcock and 

Narayan, 2000).  Francis Fukuyama 

(1995) berpendapat bahwa social 

capital is a necessary for successful 

development, but a strong rule of law 

and basic political institutions are 

necessary to build social capital.  

Dalam penelitian Michellini 

(2013) bahwa modal sosial dapat 

dianggap sebagai  perangkat substansi  

untuk memberikan pelayanan dan 

investigasi  perkembangan ekonomi 

sosial setempat. Modal sosial yang 

merupakan jaringan relasi sosial 

memiliki fungsi dari  suatu organisasi 

sosial  yang terkordinasi guna 

meningkatkan inisiatif kolektif. 

Penelitian Rustinsyah (2015) hybrid  

social capital  merupakan gabungan 

dari bonding, bridging dan linking 

social capital  mempunyai peran dalam 

upaya melancarkan  dalam 

mengimplementasi pupuk bersubsidi 

di Desa Pelem, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri. Fungsi dan peran 

dari elemen dalam suatu jaringan  

berupa tindakan dalam berpartisipasi, 

mendukung, kerjasama pertukaran 

23ubstan balik yang diikuti norma-

norma, kepercayaan antara yang satu 

dengan lainnya untuk mencapai tujuan 

tertentu.  Oleh karena   modal sosial  

mempunyai peranan penting untuk  

mengimplementasikan program CSR 

(Corporate Social Responsibility) salah  

satu perusahaan semen di daerah Ring 

I Kabupaten Tuban. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di daerah 

Ring I salah satu perusahaan semen di 

Kabupaten Tuban.  Daerah Ring I 

merupakan daerah yang terkena 

dampak langsung kegiatan perusahaan.  

Penelitian ini merupakan bagian 

penelitian yang berjudul “Simbiose 

mutualistik antara perusahaan semen 

dan masyarakat lokal pada tahun 

2015-2016”. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dan tahapan 

pengumpulan data sebagai berikut. 

Pertama, Grand Tour Observation 

adalah merupakan penelitian awal 

untuk mengetahui, mengenal  kondisi 

geografi, adat-istiadat daerah 

penelitian. Hal itu dimaksudkan 

memudahkan melakukan 

pengumpulan data di lapangan dan 

mengurus ijin penelitian. Kedua, 

mencatat, mencari dokumen program 

CSR perusahaan  semen yang terkait 

dengan penelitian. Ketiga, Observasi 

dan Observasi  partisipasi. Untuk 

observasi partisipasi peneliti  berada di 

tengah kehidupan masyarakat. Hal itu 

dimaksudkan agar peneliti dapat 

memahami, mengintrepretasi  tentang 

bagaimana peranan modal sosial 

dalam mengimplementasikan program 

CSR perusahaan semen di Kabupaten 

Tuban.  Keempat,  Wawancara bebas 

dan mendalam terhadap warga 

komunitas lokal daerah eksploitasi 

pertambangan terkena dampak  dan 

stakeholdernya (masyarakat, tokoh 

masyarakat, lembaga adat dsb) yang 

menerima kontribusi dari perusahaan-

perusahaan pertambangan, mitra kerja 

perusahaan untuk mengimplementasi 

program CSR (Corporate Social 

Responsibility). Kelima, Analisis data. 

Data yang terkumpul kemudian 

dikatagorisasikan kemudian 

diintrepetasi untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Program-Program CSR Perusahaan 
Untuk  Desa- Desa di Daerah Ring I 
 

Program CSR yang dilakukan 

perusahaan semen meliputi beberapa 

bidang yaitu lingkungan, 

pembangunan infrastruktur, 

pengadaan air bersih, pendidikan dan 

kegiatan keagamaan, kesehatan, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 

lokal dan lain-lain.  Berikut ini 
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disajikan tabel 1 tentang program CSR 

yang di berlakukan perusahaan. 

Berikut ini Tabel 1 tentang program 

CSR perusahaan di desa-desa Ring I. 

   

Tabel 1. 
Program CSR Perusahaan semen  di desa-desa Ring I 

 
No Jenis Program Macam Aktifitas 

1 Environment 1.Tahun 2007/2008 , tentang program 

Penanaman pohon dengan daun lebar  sebanyak 

21.000  di sekitar  pabrik. 

2 

 

 

Pembangunan  Infrastruktur 1.Pembangunan Pendopo Balai Desa dan Gedung 
Sekolah 
2. Pembuatan pagar Polsek 
3.Pembuatan Neon Museum Kembang Putih. 

3 

 

Pengadaan Air Bersih  1.Pembuatan pipa air sepanjang 5 kilometer dari  

desa Karang Asem ke Desa Mliwang untuk 

pengadaan air bersih. 

4 Pendidikan dan  kegiatan agama 1.Kegiatan untuk menunjang pendidikan 
a.  Plant tour siswa sekolah di Ring I 
b. Hadiah hiburan untuk kegiatan Olah Raga 
c. Bimbingan Belajar untuk 25 anak di wilayah 
Ring I 
d. Pemberian Beasiswa untuk siswa SD,SMP, 
SMA di desa Ring I 
e. Pendampingan kepada 12 Wira Usaha Baru 
melalui  pelatihan-pelatihan  I 
 
2.Kegiatan Keagamaan  
a. Bantuan konsumsi untuk MTQ Kabupaten 
Tuban 
b. Pembuatan baju forum anak Roggolawe Tuban 
c.Pemberian baju Taqwa dan sarung untuk 
sunatan misal bersama Polres Tuban 
d. Perlombaan seni “Tongklek” pada bulan 
Romadhon  

 
5.  

 
Kesehatan  

1.Pengobatan gratis   setiap desa dua kali dalam 
setahun di seluruh Desa Ring I.  

6. 
 

Pemberdayaan dan Peningkatan Kegiatan 
Ekonomi Masyarakat Lokal  

1.program pelatihan penetasan telur,  
2.bantuan bibit tanaman, pelatihan bagi 
peternak serta fasilitas pemasaran, manager 
farm,   
3.Pelatihan penyuluhan, pendampingan 
pembuatan 
4.Mendukung tentang kegiatan industry kecil di 
seluruh desa Ring I.  

7 Keterlibatan tenaga kerja lokal  Untuk perekrutan tenaga kerja lokal di lakukan 
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Sumber : Dokumen  Implementasi CSR Perusahaan yang diolah peneliti, 2015 

 

Modal Sosial dalam Implementasi 
Program CSR  
 

Dalam mengimplementasi 

program CSR, perusahaan perlu 

kerjasama  antar elemen dalam 

masyarakat lokal (tokoh masyarakat, 

pejabat desa,), lembaga yang terkait 

dengan program yang berada dalam 

suatu  jaringan untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan. Model 

kerjasama antar elemen  disesuaikan 

dengan program-program yang 

diimplementasikan.  

Perusahaan dan masyarkat 

lokal  membentuk lembaga yang 

anggotanya terdiri dari tokoh 

masyarakat dan desa antara lain. 

Pertama,  KPD (Kelompok Perwakilan 

Desa) adalah  suatu kelompok yang 

terdiri dari wakil desa-desa  daerah 

Ring I. Setiap desa mengirimkan 

5(lima) orang  yang diketuai satu 

orang.   KPD memiliki   30  orang 

anggota dan pengurus. Setiap anggota 

KPD mendapat honor Rp 250.000,00 

per bulan  dari perusahaan. Beberapa 

anggota KPD kemudian direkrut untuk 

pengurus PKM (Pusat Kegiatan 

Masyarakat). PKM sebagai mediator 

perusahaan dan masyarkat lokal dalam 

mengimplementasi program CSR.  

Kedua, PKM (Pusat Kegiatan 

Masyarakat)  yang memiliki  6 ( enam) 

pengurus inti    dan 6 (enam) seksi 

terdiri seksi pendidikan, kesehatan,  

bidang sarana dan prasarana,  

sumberdaya manusia, bidang ekonomi,  

dan sosial.  Dalam melaksanakan 

tugasnya seksi-seksi dari PKM 

menjalin kerjasama dengan beberapa 

Team 6 yang merupakan perwakilan dari 6 desa 
di kawasan Ring I.   

 
8 
 

Lain-lain  seperti dukungan terhadap kegiatan 
warga desa  yang sifatnya incidental dan 
mendesak.  

1 Pembagian  Masker bencana Gn.Kelud 
2. Renovasi Mushola Keramik Koramil 
3. Donasi Semen untuk Danbrig. 
4. Donasi Semen untuk Masjid Al Kautsar. 
5. Mixer Ternak 
6. Pembangunan Gedung lantai I 
7. Pembangunan Gedung Lantai 2 
8.Instalasi Power Cable 
9..Konstruksi Instalasi Power Cable. 
10.  Donasi Semen 
11. Peringatan HUT. RI 
Dan lain-lain  
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lembaga sesuai dengan kegiatannya. 

Misalnya: a) untuk pengobatan  gratis 

maka PKM  harus bekerja sama dengan 

dokter-dokter di Puskesmas; b) untuk 

kursus  bahasa Inggris, bimbingan 

belajar bekerja sama dengan Lembaga 

Bimbingan Belajar, c) untuk  

peternakan sapi  bekerja sama dengan 

kelompok tani ternak BPWU (Bumi 

Peternakan Wahyu Utomo), Perguruan 

Tinggi;  d) untuk  pertanian organik  

PKM bekerja sama dengan sistem 

pertanian organik di Mojokerto, tenaga 

ahli dari  Perguruan Tinggi  sebagai 

tenaga pendamping dan lain-lain. 

Ketiga, Team 6(enam) adalah wakil 

dari enam desa Daerah Ring I  yang 

mengatur  tentang perekrutan tenaga 

kerja di daerah tersebut untuk 

perusahaan. Perekrutan tenaga kerja 

sesuai dengan dengan permintaan 

tenaga kerja. Namun dalam 

implementasinya belum dapat 

memberikan kepuasan ke semua pihak 

karena keterbatasan peluang kerja  di  

perusahaan, dan tidak semua anggota 

masyarakat  memenuhi persyaratan 

yang diminta perusahaan. Keempat, 

Perguruan Tinggi sebagai pendamping 

program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat lokal, misalnya program 

peternakan sapi, peternakan ayam, 

pertanian organic, usaha kecil 

berbahan perikanan laut. Kelima,  

pejabat desa setempat,  tokoh agama, 

praktisi lokal (guru mengaji), aparat 

desa (untuk program-program yang 

terkait dengan program kerja desa 

seperti Posyandu, Pengobatan Gratis 

dan lain-lain.  

 

Bentuk kerjasama dalam 
mengimplementasi Program CSR 
  

a) Pertama, program CSR  tentang 
lingkungan.  
 

Sudah diketahui banyak orang 

bahwa kegiatan pabrik semen 

membawa dampak terhadap 

lingkungan seperti udara yang kotor 

akibat debu, suara-suara dan getaran 

eksploitasi sumber daya alam, adanya 

limbah dan lain-lain. Program CSR 

tentang lingkungan telah dilakukan 

sejak tahun 2009. Untuk 

mengimplementasi program ini 

perusahaan bekerjasma dengan 

penduduk lokal untuk menanam 

pohon-pohon  dan orang yang 

menyediakan bibit tanaman. Seperti 

dikatakan salah seorang suami dari  

sekretaris desa yang menyediakan 
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pohon-pohon untuk ditanam di sekitar 

pabrik yang diharapkan agar pohon-

pohon dapat tumbuh dengan baik dan 

menyerap debu-debu yang berasal dari 

kegiatan pabrik. Keberhasilan 

perusahaan menanam pohon adanya 

kerjasama antara perusahaan, 

penyedia pohon dan masyarakat lokal. 

Suara dan getaran akibat kegiatan 

pabrik seringkali terdengar oleh warga 

masyarakat di sekitarnya. Bahkan 

getaran-getaran itu ada yang 

berdampak pada keretakan rumah-

rumah yang  belum  permanen. Untuk 

itu perusahaan mempunyai program 

plesterasi terhadap rumah-rumah yang 

belum permanen. Program itu 

diimplementasi melalui kerjasama 

PKM, kepala desa setempat dan 

masyarakat lokal penerima bantuan. 

Demikianhalnya pernah ada bau 

menyengat di daerah pertania sekitar 

pabrik. Adanya bau menyengat 

menyebabkan petani tidak dapat 

datang ke lading. Untuk itu perusahaan 

memberikan kompensasi sebesar satu 

juta terhadap petani yang letaknya 

dekat pabrik.   

 

 

 

Pembangunan Infrastruktur.  

Program CSR terkait dengan 

pembangunan infrastruktur antara lain  

program pembangunan air bersih, 

program perbaikan  gedung sekolah, 

program pembangunan balai desa, bak 

sampah dan lain-lain.  Untuk 

mengimplementasi program tersebut, 

perusahaan semen mendelegasikan 

kepada PKM. Selanjutnya PKM 

menghubungi pejabat desa setempat 

dan mencarikan tenaga atau 

pemborong untuk mengerjakan proyek 

tersebut.  Seperti program air bersih  

di Desa Mliwang tahun 2009/2010. 

Kawasan Desa Mliwang merupakan 

daerah kering yang paling atas 

sehingga air merupakan masalah 

utama bagi penduduk desa. Sebelum 

ada program air bersih penduduk di 

desa ini sangat sulit untuk 

mendapatkan air bersih. Misalnya 

untuk mendapatkan air bersih  2 (dua) 

jerigen atau  penduduk harus 

menempuh jarak kurang lebih 5 (lima) 

kilometer. Harga air berkisar Rp 

250,00 per jerigen. Untuk itu 

perusahaan memberikan bantuan air 

minum dengan mendatangkan air 

tangki ke desa tersebut. Namun 

kemudian setelah ditemukan sumber 
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air maka  CSR perusahaan membantu 

program pipa sepanjang lima 

kilometer dari sumber air di Desa 

Karang Asem untuk menyalurkan air 

ke desa. Saat ini program air bersih 

dikelola oleh HIPPAM (Himpunan 

Pengguna Air Minum) yang dibentuk 

oleh desa.  

Keberhasilan program air bersih 

untuk penduduk desa Mliwang  

didukung kerjasama  perusahaan,  

penduduk desa Karang Asem sebagai 

pusat sumber air, kepala desa Mliwang 

beserta aparatnya dan pengurus 

HIPPAM  sebagai organisasi pengelola 

air di desa Mliwang. Keberhasilan 

program air bersih telah membawa 

dampak yang besar terhadap kegiatan 

ekonomi di Desa Mliwang seperti 

berkembangnya peternak sapi, 

kambing tradisional, pekarangan 

menjadi subur sehingga dapat 

ditanami sayuran, menghemat 

pengeluaran khususnya untuk 

pembelian air bersih seperti yang 

terjadi sebelum ada program air bersih. 

Demikianpula untuk program 

infrastruktur lainnya, perusahaan 

melalui PKM bekerjasama dengan 

aparat desa setempat dan orang-orang 

mengerjakan proyek tersesbut.  

Pendidikan dan Kegiatan 
Keagamaan.  
 

Program CSR pada bidang 

pendidikan dan keagamaan, 

merupakan bidang  yang menjadi 

perhatian  perusahaan melalui 

program-program CSR.   Beberapa 

program CSR untuk pendidikan antara 

lain  a) beasiswa  untuk anak 

berprestasi untuk melanjutkan ke 

Perguruan Tinggi; b) Program GOTA 

(Gerakan OrangTua Asuh) sebesar Rp 

500.000,00 per anak per tahun untuk 

anak yang kurang mampu dari tingkat 

Sekolah Dasar. GOTA adalah  untuk SD 

(sebesar Rp. 50.000), SMP (sebesar Rp. 

75.000) dan SMA (sebesar Rp.100.000) 

per anak per bulan. Data tentang anak 

yang mendapatkan beasiswa dapat 

diperoleh dari perwakilan desa  atau 

KPD. Pemberian uang pada anak asuh 

ini diambil dari gaji karyawan dan 

masing-masing karyawan. Pemberian 

uang saku kepada siswa yang 

mendapat beasiswa dilakukan PKM.   

Untuk program-program yang terkait 

dengan bidang keagamaan, perusahaan 

bekerja sama dengan PKM selanjutnya 

PKM bekerja sama dengan pemerintah 

desa, tokoh agama yang ada di 

masyarkat sesuai dengan kegiatannya. 
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Program yang terkait dengan bidang 

keagmaan sepeti   memberikan 

bantuan  konsumsi untuk kegiatan 

MTQ di kabupaten, pembuatan baju 

untuk forum, pembelian sarung untuk 

sunatan, festival romadhon, pemberian  

kepada orang yang kurang mampu 

pada   menjelang lebaran, p 

penyembelihan hewan Qurban pada 

saat hari Raya Idul Adha dan lain-lain.   

 

Kesehatan.  

Program CSR untuk bidang 

kesehatan  bagi masyarakat lokal yang 

terdiri pengobatan gratis dan 

pemberian makanan tambahan pada  

anak balita melalui Posyandu di 

masing –masing desa.  Program 

pengobatan gratis ini dilakukan 2 kali 

dalam setahun, setiap 6 bulan sekali 

pada masing-masing desa. Baik pada 

daerah ring 1, daerah ring 2 dan juga 

daerah Pantura. Perkiraan  jumlah 

pengunjung pada pengobatan gratis 

kurang lebih 100 orang dalam sekali 

kegiatan.  Dalam pelaksanaannya  PKM 

sebagai fasilitator bekerjasama dengan  

Puskesmas.  Bentuk kerjasama dengan 

Puskesmas, untuk   konsultasi, 

pembelian obat-obatan yang 

diperlukan untuk kegiatan tersebut. 

Program ini hanya diperuntukan bagi 

masyarakat yang sakit saja, seperti 

pilek, flu, tekanan darah rendah dan 

penyakit umum lainnya. Apabila ada 

terdeteksi penyakit dalam yang 

memerlukan tindak lanjut, seperti 

operasi ataupun lain sebagainya maka 

program  pengobatan gratis ini tidak 

menanggung. Untuk program 

pemberian  makanan tambahan 

kepada anak BALIA, maka perusahaan 

melalui PKM  bekerja sama dengan ibu-

ibu PKK desa setempat dan kader 

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). 

Program CSR untuk pemberian 

makanan tambahan kepada Balita 

berupa uang. Uang tersebut kemudian 

diserahkan kepada Pengurus Posyandu 

yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk makanan tambahan untuk 

anak-anak BALITA.  

 

Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Lokal.  
 
Pertama, program pelatihan 

peternakan. Pada tahun 2010, dimulai 

program kegiatan pemberdayaan 

ekonomi masyrakat lokal. Lokasi di  

sekitar area pabrik semen  Desa Sawir. 

Untuk operasionalisasi program ini, 

perusahaan menggandeng ahli 
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peternakan dari Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta sebagai pendamping. 

Untuk itu dibangun Balai Peternakan 

Sapi  yang terdiri dari kandang sapi 

yang dilengkapi dengan  pembuatan 

bio-gas, pabrik konsentrat, pupuk 

kompos, dan peralatan lain untuk 

menunjang kegiatan perternakan sapi.   

Untuk itu perusahaan mendelegasikan 

kepada PKM untuk mengimplemntasi 

program tersebut. Program pelatihan 

peternakan,  PKM bekerjasama dengan 

Kelompok Tani Ternak BPWU (Bumi 

Peternakan Wahyu Utama). Penduduk 

desa dilatih sambil praktek  di Balai 

Latihan yang disediakan perusahaan. 

Program ini masih terbatas untuk 

penduduk Desa Sawir. Desa Sawir 

merupakan daerah yang paling dekat 

dengan Pusat Latihan Peternakan milik 

perusahaan. Dalam program pelatihan 

ini, warga desa bekerja memelihara 

sapi potong  yang dibiayai perusahaan. 

Untukn pembelian sapi dan biaya 

pemeliharaan di kelola PKM. Peternak 

mendapatkan keuntungan apabila ada 

selisih saat pembelian   dan penjualan 

setelah dikurangi biaya pemeliharaan, 

pakan dan lainl-lain. Hasilnya, ada yang 

mendapatkan keuntungan dan ada 

yang menderita kerugian.  Kedua, 

peternakan ayam. Ide peternakan 

ayam untuk menampung para 

penambang liar di daerah ini karena 

penambangan tersebut memakan 

korban  seperti tertimbun tanah. Pihak 

perusahaan memfasilitasi mereka yang 

mau beralih profesi dari penambang 

liar ke beternak ayam. Untuk 

merealisasikan program tersebut 

perusahaan melalui PKM membuat 

kandang ayam  di lahan bekas galian 

batuan kapur.  Lubang galian itu 

kemudian ditutup dan  selanjutnya 

dibuat kandang ayam. Berikut ini  

Gambar 4.5 tentang kandang 

peternakan ayam. PKM yang mengatur 

pembelian ayam, pakan, obatan dan 

sebagainya. Kalau ada sisa antara  

penjualan  dan pembelian  termasuk  

biaya pemeliharaan  maka  merupakan 

keuntungtungan  bagi pemelihara. 

Program peternakan ayam kampong   

diberikan kepada penduduk desa. Bibit 

ayam dan biaya pemeliharaan (pakan, 

obat-obatan) dikelola PKM. Apabila 

ada sisa dari hasil penjualan yang telah 

dikurangi pembelian bibit ayam dan 

biaya pemeliharaan merupakan 

keuntuntungan bagi peternak.  Yang 

menjadi persoalan para peternak 

adalah kesulitan pemasaran.  Ketiga,  
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sistem pertanian organik. Program 

Pertanian organik dimulai pada awal 

tahun 2015, untuk ibu-ibu PKK di 

setiap desa Ring I diikutkan  pelatihan 

di Mojokerto dengan dukungan dana 

dari perusahaan.  Pada setiap desa 

terdapat satu kelompok petani organik 

yang  anggotanya 5 orang. Jumlah 

keseluruhan yang mengikuti pelatihan 

ada 30 orang.  Setelah mengikuti 

pelatihan, kemudian dipraktekkan di 

desanya dengan didampingi tenaga 

ahli dari Perguruan Tinggi Universitas 

Gadjah Mada. Jenis tanaman yang 

dibudidayakan dengan sistem organic 

berupa sayuran. Tanaman organic bisa 

tumbuh dengan baik namun kesulitan 

dalam pemasaran. Pembeli umumnya 

karyawan perusahaan. Kebutuhan bibit 

tanaman berasal dari perusahaan 

melalui PKM. Oleh karena itu program 

ini belum menghasilkan keuntungan. 

Namun, ibu-ibu mencoba untuk 

bercocok tanam organik. 

Ketiga, PKM mendirikan 

koperasi dengan nama  Koperasi Serba 

Usaha (KSU). Koperasi berdiri tahun 

2012, anggotanya  20 orang per desa. 

Kegiatan koperasi antara lain simpan 

pinjam.  Anggota koperasi bisa 

meminjam uang untuk keperluan 

usaha kecil, bertani dan lain-lain.  

Koperasi hanya  memberikan pinjaman 

maksimal Rp 1.000.000,00 dengan 

jangka waktu empat bulan atau sekali 

panen dengan pengembalian 

Rp1.006.000,00. Apabila  untuk 

mengembangkan usaha kecil  jangka 

waktu pengembaliannya bisa  diangsur 

10 kali atau 10 bulan dengan bunga 10 

%.  PKM juga memiliki koperasi, 

dengan  anggota 30 orang berasal dari 

enam desa di daerah Ring I.  Anggota 

tidak perlu simpanan wajib. 

PKM  juga memiliki koperasi khusus 

anggota PKM. Pengurus PKM sendiri 

berjumlah 30 orang yang diambil dari 

6 desa daerah ring 1. Berbeda dengan 

KSU pada koperasi PKM , anggota 

memiliki simpanan wajib  dan 

simpanan pokok.  Apabila 

mendapatkan keuntungan maka  

anggota mendapat SHU biasanya 

dibagikan menjelang   hari raya idul 

fitri. Simpanan pokoknya berjumlah 

Rp. 1.000.000 per anggota dan untuk 

simpanan wajibnya per bulan adalah 

Rp. 50.000,00 per anggota per bulan. 

Peminjaman hanya dapat dilakukan 

oleh anggota. Koperasi ini bermodal  

Rp.30.000.000 dari simpanan pokok30 

orang anggota. Selain simpan pinjam, 
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koperasi ini menjual,   menyuplai 

kebutuhan perusahaan.  Dengan 

kegiatan tersebut pada tahun 2016 

mendapatkan SHU sebesar Rp 

400.000,00 

Keempat, pengembangan  usaha kecil. 

Salah satu program CSR perusahaan 

Adela mengembangkan usaha kecil. 

Untuk itu perusahaan melalui PKM 

mengadakan   pelatihan-pelatihan, dan  

Pelatihan memasak ini bertujuan agar 

masing-masing desa dapat membuat 

produk unggulan makanan sesuai 

dengan potensi  desanya.  Misalnya , 

Desa Mliwang yang terdapat banyak 

pohon sukun yang bisa membuat   

kripik sukun, kemudian Desa Sawir 

yang memiliki keunggulan dalam 

produksi kacang tanah dengan 

membuat makanan kacang atom, dan 

seperti Desa Glondonggede  sebagian 

penduduknya sebagai nelayan  yang 

letak dekat laut  juga dilatih membuat 

makanan olahan dari ikan laut. Di 

samping memberikan pelatihan 

mengolah makanan ikan laut, 

perusahaan memberikan modal  

memberikan modal sbesar Rp 

200.000,00  dan peralatan untuk 

mengolah ikan. Untuk desa Glondong 

Gede, pengolahan makan dari ikan laut 

berjalan hingga sekarang. Produknya 

diberi  label “ Sari Laut”. Hingga tahun 

2016 pembuatan produk dari ikan laut 

masih mendapatkan pendampiangan 

dari ahli dari UGM. 

 

Simpulan  

Kehadiran perusahaan semen 

dan exploitasi sumberdaya alam 

berdampak kepada kehidupan sosial 

ekonomi dan budaya masyarakat 

sekitar khususnya di desa-desa Ring I. 

Daerah Ring I merupakan  area yang 

terkena dampak langsung kegiatan 

perusahaan. Kewajiban perusahaan 

semen terhadap masyarakat lokal 

mengimplementasikan CSR. Program 

CSR yang diimplementasi di daerah 

Ring I terdiri lingkungan, 

pembangunan infrastruktur, 

pendidikan, keagamaan, kesehatan, 

pemanfataan sumberdaya lokal, 

pemberdayaan ekonomi masyarakat 

lokal dan lain-lain.   

Untuk mengimplementasikan 

program CSR kepada masyarakat lokal 

khususnya di daerah Ring I diperlukan 

modal sosial.  Modal sosial sebagai  

pola kerjasama yang saling terkait 

antar elemen masyarakat, pemerintah 
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dan lembaga-lembaga yang terkait 

untuk mencapai tujuannya. Bentuk 

modal sosial dalam implementasi 

program CSR  berupa kerjasama antara  

yang saling terkait antara perusahaan,  

tokoh masyarakat desa dan aparat 

desa yang tergabung dalam PKM 

(Pusat Kegiatan Masyarakat), KPD 

(Kelompok Perwakilan Desa), FKM 

(Forum Kegiatan Masyarakat), aparat  

desa dan tokoh masyarakat, masyarkat 

lokal, lembaga-lembaga yang terkait 

sesuai dengan kegiatannya seperti 

Perguruan Tinggi, Lembaga bimbingan 

belajar, Puskesmas, Lembaga pelatihan 

kerja dan lain-lain. Dengan 

berperannya modal sosial dalam 

implementasi program CSR, maka 

program dapat berjalan meskipun 

belum memberikan kepuasan terhadap 

seluruh penduduk di desa Ring I 

perusahaan semen.  

.    
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