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ABSTRAK 

 
 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang menjadi tulang punggung 

perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai kemitraan dalam 

pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu PT PJB Unit Gresik bekerja sama 

dengan stakeholder lain yaitu BP4K dan masyarakat setempat. Hal ini merujuk pada pembahasan mengenai bagaimana 

bentuk kemitraan program CSR ini dan apa sajakah faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan program. 

Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian adalah di Kantor PT PJB Unit Gresik, Gresik. 

 Kemitraan yang dilakukan oleh PT PJB Unit Gresik ini melalui program berbasis Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang telah diatur oleh peraturan pemerintah yang berlaku sehingga merupakan kewajiban suatu 

perusahaan BUMN untuk melakukan program CSR tersebut dengan tujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi 

pengangguran, serta UMKM daerah sekitar perusahaan menjadi mandiri dan professional. 

 Penelitiian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian 

dengan cara purposive. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan studi 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data yaitu dengan mereduksi 

data,, penyajian dan terakhir kesimpulan. Di samping itu, penelitian ini juga menguji keabsahan data yang diperoleh 

dengan membandingkan informasi dengan data sekunder serta membandingkan informasi dengan data yang relevan. 

 Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kemitraan program CSR oleh PT PJB Unit Gresik 

dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Gresik belum berjalan dengan baik. 

 

Kata kunci: Kemitraan, CSR, Pengembangan UMKM 

 

Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang 

memiliki jumlah kekayaan dan penjualan 

tahunan tertentu dan hal tersebut diatur dalam 

Undang-Undang untuk menentukan kategori 

usaha tersebut. Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) telah menjadi tulang 

punggung perekonomian Indonesia. Sejarah 

membuktikan, ketika terjadi krisis moneter di 

tahun 1997 banyak usaha besar yang tumbang 

karena dihantam krisis tersebut, namun 

UMKM tetap eksis dan menopang kelanjutan 

perekonomian Indonesia. 

Tercatat banyak UMKM di Indonesia 

tetap bertahan dari goncangan krisis. Ketika 

krisis datang dan mengakibatkan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi, UMKM lagi-lagi 

menjadi juru selamat ekonomi Indonesia. 

Seiring berjalannya waktu, jumlah UMKM 

justru mengalami peningkatan dan bertahan 

hingga saat ini. Upaya pemerintah dalam 

menangani krisis menjadi efektif dengan 

tercapainya pertumbuhan jumlah UMKM yang 

 semakin banyak tiap tahunnya. 

Tabel dibawah ini menunjukkan 

pertumbuhan jumlah UMKM: 

Tabel I.2 Perkembangan 

UMKM  

 

Sumber: BPS.go.id (diakses 1 Juli 

2014) 

Keterangan : 

1. Data UMKM pada periode 

pemerintahan Orde Lama tidak 

tersedia. Data UMKM pada periode 

Orde Baru mulai tersedia pada 

tahun 1997. 

2. Sumbangan PDB UMKM pada tahun 1997-2000 

masih didasarkan atas harga berlaku. 
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Sumbangan PDB UMKM pada tahun 2001-2012 

didasarkan atas harga konstan tahun 2000. 

3. Sumbangan PDB mencakup migas dan non 

migas. 

4. Perhitungan sumbangan PDB UMKM 

pada tahun 2012 masih  

5. sangat sementara dan saat ini masih 

dihitung ulang. 

6. Nilai Ekspor UMKM hanya didasarkan 

pada data di sektor pertanian (pertanian, 

perikanan, kelautan, peternakan, 

kehutanan, perkebunan), industri 

pengolahan, dan 

pertambangan/penggalian 

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah telah menunjukkan peranannya 

dalam perekonomian nasional, namun 

masih menghadapi berbagai hambatan dan 

kendala, baik yang bersifat internal maupun 

eksternal. Sebagai usaha yang ruang 

lingkup usahanya dan anggotanya adalah 

(umumnya) rakyat kecil dengan modal 

terbatas dan kemampuan manajerial yang 

juga terbatas, UMKM sangat rentan 

terhadap masalah-masalah perekonomian. 

Masalah dasar yang dihadapi pengusaha 

kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam 

memperoleh peluang pasar dan 

memperbesar pangsa pasar. Kedua, 

kelemahan dalam struktur permodalan dan 

keterbatasan untuk memperoleh jalur 

terhadap sumber-sumber permodalan. 

Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan 

manajemen sumber daya manusia. 

Keempat, keterbatasan jaringan usaha 

kerjasama antar pengusaha kecil (sistem 

informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha 

yang kurang kondusif, karena persaingan 

yang saling mematikan. Keenam, 

pembinaan yang telah dilakukan masih 

kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan 

serta kepedulian masyarakat terhadap usaha 

kecil. 

Untuk mengatasi masalah dan 

meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah menjadi produktivitas, efisiensi, 

jaminan kualitas, kuantitas, dan daya saing 

tingkat nasional hingga internasional, 

dibutuhkannya kemitraan dengan Usaha 

Besar (selanjutnya disebut dengan UB). 

Akan tetapi kemitraan yang di lakukan juga 

mengalami kegagalan. Kegagalan 

kemitraan pada umumnya disebabkan oleh 

fondasi dari kemitraan yang kurang kuat 

dan hanya didasari oleh belas kasihan 

semata-mata atas dasar paksaan pihak lain, 

bukan atas kebutuhan untuk maju dan 

berkembang bersama dari pihak-pihak yang 

bermitra dan adanya perbedaan sikap atau 

etika bisnis serta tidak adanya kesetaraan 

budaya organisasi antara stakeholder. 

Demi menunjang suatu kemitraan 

yang menghasilkan keuntungan yang rata 

antar stakeholder dilakukannya CSR baik 

dari pihak pemerintah maupun swasta. 

Dalam konteks global, istilah CSR mulai 

digunakan sejak tahun 1970an dan 

semakin populer terutama setelah 

kehadiran buku Cannibals With Forks: 

The Triple Bottom Line in 21st Century 

Business (1998), karya John Elkington. 

Di Indonesia kegiatan CSR yang 

dilakukan saat ini beragam, disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat setempat 

berdasarkan needs assessment. Mulai dari 

pembangunan fasilitas pendidikan dan 

kesehatan, pemberian pinjaman modal 

bagi UKM, social forestry, penakaran 

kupu-kupu, pemberian beasiswa, 

penyuluhan HIV/AIDS, penguatan 

kearifan lokal, pengembangan skema 

perlindungan sosial berbasis masyarakat 

dan seterusnya. CSR pada tataran ini 

tidak sekadar do good dan to look good, 

melainkan pula to make good, 

menciptakan kebaikan atau 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Di  Kabupaten Gresik pada 

bidang perdagangan sangatlah besar. 

Terdapat beberapa industri ukm di Gresik 

telah mendapatkan prestasi sampai 

tingkat nasional. 

“Sofie Mustikawati pengrajin 

tangan berbahan pasir dan kerang 

mendapat penghargaan sebagai 

Usaha Kecil Menengah (UKM) 
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terbaik versi Semen Gresik UKM 

Awards 2010. Atas prestasi itu, 

Sofie memperoleh hadiah tropi dan 

uang pembinaan senilai Rp 25 

juta.”1 

Prestasi tersebut menjadi bukti 

bahwa penduduk Kabupaten Gresik telah 

menekuni dan mengembangkan UMKM, 

tidak sekedar berpartisipasi namun UMKM 

ini juga menjadi salah satu penopang utama 

perekonomian Kabupaten Gresik dimana 

bertujuan mengurangi angka kemiskinan, 

pengangguran serta menonjolkan karya 

industri yang dimiliki penduduk tersebut. 

Penghargaan yang diraih tersebut 

menunjukkan bahwa peran Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gresik terhadap 

pembangunan masyarakat, bangsa dan 

negara, bukan hanya melalui bidang 

politik, tetapi juga di bidang pembangunan 

sosial, dan ekonomi masyarakat namun 

juga melalui bidang industri yaitu UMKM. 

Meningkatnya jumlah unit ukm 

yang telah beroperasi di Kabupaten Gresik 

menjadikan banyak perusahaan besar 

berpotensi menjalin kemitraan melalui 

program CSR sesuai dengan peraturan 

yang mengatur. Hal ini menjadi motivasi 

para pelaku ukm Kabupaten Gresik untuk 

selalu meningkatkan kualitas produk dan 

berpeluang besar untuk bersaing secara 

kompetitif baik di tingkat nasional maupun 

internasional mengingat jumlah pelaku 

ukm yang cukup tinggi. Selain 

mendapatkan keuntungan dari segi 

permodalan, dengan adanya program CSR  

pelaku usaha mendapatkan wawasan, 

pengetahuan, serta bentuk kerja sama 

sesuai tujuan program dari masing-masing 

perusahaan tersebut. Dalam pengembangan 

dan peningkatan sarana, para pelaku ukm 

secara teknis membutuhkan tenaga listrik 

                                                           
1Redaksi Surabayakita, Sofie Raih Semen Gersik 

UKM Award, 

http://www.surabayakita.com/index.php?option=co

m_content&view=article&id=1863:sofie-raih-

semen-gresik-ukm-award&catid=67&Itemid=209, 
pada tanggal 22 april 2015  

untuk sumber sarana dan prasarana 

perindustrian dan juga berguna dalam segi  

pemasaran bahkan komunikasi. 

Maka pemerintah Kabupaten Gresik 

sepakat untuk mengembangkan 

sarana, prasarana serta teknologi 

dalam hal pemasaran pada ukm 

dengan adanya kemitraan oleh PT 

PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit 

Gresik guna memanfaatkan sumber 

listrik negara dalam pengembangan 

UMKM di Kabupaten Gresik 

melalui berbagai bentuk program 

CSR. 

Oleh sebab itu layak untuk 

dibahas lebih mendalam tentang 

keberlangsungan kemitraan 

diantaranya dengan PT. PJB Unit 

Gresik yang merupakan salah satu 

perusahaan listrik yang terdapat di 

Kabupaten Gresik dalam rangka 

pengembangan UMKM di 

Kabupaten Gresik.  

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui Bagaimanakah 

kemitraan antara PT PJB 

(Pembangkit Jawa Bali) Unit 

Gresik dalam pengembangan 

UMKM di Kabupaten Gresik 

Dalam penelitian ini terdapat 

upaya-upaya yang dilakukan oleh 

PT PJB Unit Gresik untuk terus 

mengedukasi mitranya sehingga 

dapat berdikari baik secara 

ekonomi maupun sumber daya 

pelaku UMKM khususnya di 

Kabupaten Gresik. 

Manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini  dapat 

menambah bahan kajian dalam 

Ilmu Administrasi Negara 

terutama berkaitan dengan 

kemitraan pada pengambangan 

UMKM . Selain itu diharapkan 

juga dapat memberikan kontribusi 

kepada pihak yang membutuhkan. 

Hasil dari penelitian ini dapat 

memberikan deskripsi dan 

http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:sofie-raih-semen-gresik-ukm-award&catid=67&Itemid=209
http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:sofie-raih-semen-gresik-ukm-award&catid=67&Itemid=209
http://www.surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1863:sofie-raih-semen-gresik-ukm-award&catid=67&Itemid=209
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sumbangan informasi kepada 

pembaca mengenai kemitraan 

antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat madani dalam rangka 

pengembangan UMKM yang dapat 

mensejahterakan masyarakat. 

KERANGKA TEORITIK 

Teori Kemitraan 

Menurut Supriadi kemitraan 

usaha adalah kerja sama antara dua 

pihak dengan hak dan kewajiban 

yang setara dan saling 

menguntungkan. Dalam Peraturan 

Pemerintah No 44 Tahun 1997 

tentang Kemitraan juga telah 

dijelaskan bahwa arti dari kemitraan 

adalah kerja sama usaha antara usaha 

kecil dengan usaha menengah atau 

dengan usaha besar disertai dengan 

pembinaan dan pengembangan oleh 

usaha menengah atau usaha besar 

dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan.2 

Demikian juga oleh Marbun 

mengemukakan bahwa konsep 

kemitraan merupakan terjemahan 

kebersamaan (partnership) atau 

bagian dari tanggungjawab sosial 

perusahaan terhadap lingkungannya 

sesuai dengan konsep manajemen 

berdasarkan sasaran atau partisipatif. 

Karena sesuai dengan konsep 

manajemen partisipatif, perusahaan 

besar harus juga bertanggungjawab 

mengembangkan usaha kecil dan 

masyarakat pelanggannya, karena 

pada akhirnya hanya konsep 

kemitraan (partnership) yang dapat 

menjamin eksistensi perusahaan 

besar,  

Pleffer dan Salancik 

mengemukakan bahwa konsep 

kemitraan didasarkan pada model 

teori yang bersifat komplementer 

                                                           
 
2 Supriyadi, A. 1997. Pola Kemitraan Usaha 
Kecil, Menengah dan Besar Dimasa yang 
Akan Datang, Makalah dalam Temu 

Nasional Modal Ventura: Jakarta.  

 

yang dapat menjelaskan jaringan 

usaha: Pertama, menurut perspektif 

pertukaran (exchange persfective). 

Kedua, model ketergantungan 

sumber daya (resources dependence) 

yang banyak mengilhami studi-studi 

organisasi dan bisnis.3 

Seperti dikemukakan Tengku 

Syarif bahwa agar kemitraan antara 

usaha besar dengan usaha kecil dan 

dapat berlangsung secara alamiah 

dan langgeng, maka dalam menjalin 

hubungan bisnis didasarkan pada 

kaidah-kaidah bisnis sebagai berikut: 

(1). Saling menguntungkan, dan 

saling membutuhkan, 

(2).Berorientasi pada peningkatan 

daya saing, (3).Memenuhi aspek: a. 

Harga yang bersaing dibandingkan 

dengan harga yang ditawarkan pihak 

lain, b. Kualitas atau mutu yang baik 

sesuai dengan yang diperjanjikan, c. 

Kuantitas, yaitu dapat memenuhi 

jumlah yang ditentukan, d. Delivery, 

yaitu pemenuhan penyerahan 

barang/jasa tepat waktu sesuai yang 

disepakati. (4). Ada kesediaan dari 

pihak usaha besar untuk melakukan 

pembinaan terhadap usaha kecil 

sebagai mitra usahanya. Kerjasama 

atau kemitraan usaha dimaksudkan agar 

terdapat hubungan yang sinergi, tidak 

satu pihak pun yang dikorbankan karena 

kepentingan pihak lain.  

UMKM 

UMKM memiliki karakteristik 

khusus yang membedakannya 

dengan jenis usaha besar, termasuk 

karakteristik yang membedakan 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha 

menengah sendiri. Berdasarkan data 

BPS (2006) yang dikutip oleh 

                                                           
3 Pleffer dan Salancik dalam Hastu, Pustaka, 
Jogja 1996 
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Tambunan 4 dalam buku UMKM di 

Indonesia, diketahui bahwa dari segi 

tenaga  
kerja, lebih dari sepertiga 

(sekitar 34,5 persen) UMKM 

dikelola oleh tenaga kerja berusia di 

atas 45 tahun, dan hanya sekitar 5,2 

persen pengusaha UMKM yang 

berumur di bawah 25 tahun.  

Tambunan (2000) seperti dikutip 

oleh Sulistyastuti (2004) 

mengungkapkan bahwa tenaga kerja 

yang diperlukan oleh industri kecil 

tidak menuntut pendidikan formal 

yang tinggi. Sebagian besar tenaga 

kerja yang diperlukan oleh industri 

ini didasarkan atas pengalaman 

(learning by doing) yang  

terkait dengan faktor historis (path 

dependence). 

Menurut Sulistyastuti (2004), 

yang juga menjadi karakteristik 

UMKM adalah pemakaian bahan 

baku lokal. Keberadaan UMKM 

seringkali terkait dengan tingginya 

intensitas pemakaian bahan baku 

lokal, misalnya UMKM kerajinan 

meubel ukiran khas Jepara, batik asal 

Pekalongan dan berbagai komoditas 

lokal unggulan lain yang dijadikan 

bahan baku dalam usaha.  

Dalam UMKM juga terdapat 

peranan dan kontribusi yaitu peranan 

UMKM dalam bidang Sosial, 

peranan UMKM dalam bidang 

Ekonomi dan  peranan UMKM 

dalam bidang perkembangan 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Secara konseptual, banyak 

pengertian tentang tanggungjawab 

                                                           
4 Tambunan, Tulus. 2000. “Analisis terhadap 

Peranan Industri Kecil/Rumah Tangga di 

dalam Perekonomian Regional”. Suatu Studi 

Perbandingan antar Kabupaten di Propinsi 

Jawa Barat. 

 

social perusahaan. Menurut ISO 

26000 “CSR adalah tanggungjawab 

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 para 

pemangku kepentingan, sejalan 

dengan hukum yang ditetapkan dan 

norma - norma perilaku 

internasional, serta terintegrasi 

dengan organisasi secara 

menyeluruh.5  

Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah sebagai 

komitmen perusahaan untuk 

melaksanakan kewajibannya 

didasarkan atas keputusan untuk 

mengambil kebijakan dan tindakan 

dengan memperhatikan para 

stakeholder dan lingkungan dimana 

perusahaan melakukan aktivitasnya 

yang berlandaskan pada ketentuan 

hukum yang berlaku (Wahyudi dan 

Azheri, 2008:36).  

Dari definisi CSR di atas, 

peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa tanggungjawab sosial 

perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan 

komitmen moril perusahaan untuk 

menciptakan kesejahteraan di 

wilayah kerja perusahaan tersebut 

dengan mengakomodir kepentingan 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 

METODOLOGI  

Tipe penelitian  
Sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka tipe penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Tipe 

penelitian deskriptif ini dapat 

                                                           
5 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan 
Usaha: Konsepsi dan Strategi, Jakarta, 
Pustaka Sinar Harapan, 1999. 
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diartikan sebagai suatu metode 

pemecahan masalah keadaan 

subjek/objek penelitian berdasarkan 

fakta - fakta yang tampak nyata atau 

sebagaimana adanya.  
Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif karena ingin 

memperoleh informasi selengkap 

mungkin tentang Kemitraan yang 

terjadi antara PT. PJB Unit Gresik 

dalam pengembangan UMKM, 

penggalian informasi penelitian ini 

menggunakan wawancara mendalam 

atau indept interview. 

Lokasi Penelitian  

 Sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang telah dijabarkan di 

atas maka lokasi penelitian yang 

dipilih adalah Kantor Pusat PT. PJB 

(Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik 

yang berlokasi Jl. Harun Thohir, 

Kabupaten Gresik. Perusahaan 

perseorangan tersebut bergerak 

dalam bidang penyediaan tenaga 

listrik yang tersebar di wilayah 

Kabupaten Gresik. 

Teknik Penentuan Informan  

Pemilihan informan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan 

teknik pengambilan bola salju (snow 

ball), Pemilihan informan dalam 

penelitian ini yaitu pada pihak PT. 

PJB Unit Gresik yaitu bagian Humas 

CSR PT PJB Unit Gresik, salah satu 

dinas Pemerintah daerah Kabupaten 

Gresik, serta para pengusaha / pelaku 

usaha UMKM yang berkaitan 

dengan program CSR tersebut. 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian kualitatif mempunyai dua 

teknik yang populer (Iskandar, 

2008:214) yaitu Observasi 

parsitipatif dan wawancara 

mendalam.  
Dalam pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu: 

1. Data primer adalah data yang 

diperoleh peneliti dari sumber 

asli6.  Data yang diperoleh 

langsung dari sumber 

informasi dari objek 

penelitian dimaksud melalui 

wawancara dengan 

berdasarkan panduan 

wawancara yang tidak keluar 

dari inti permasalahan. 

2. Data sekunder yang diperoleh 

dari literatur-literatur yang 

terkait dengan penelitian 

seperti internet, surat kabar, 

artikel, dan dokumen dari 

instansi yang terkait. 

Teknik Analisis Data  

Data dalam penelitian ini 

dianalisis secara deskriptif, langkah 

analisis yang digunakan atau yang 

ditempuh adalah memaparkan, 

mengambarkan bagaimana 

impelementasi CSR dikategorikan 

sebagai modal kerjasama perusahaan 

pemberi dan penerima modal dalam 

hal ini objek tempat penelitian 

dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan 

teknik reduksi data, display data dan 

kesimpulan/verifikasi. Dalam teknik 

reduksi data, laporan-laporan yang 

diperoleh masih bentuk mentah lalu 

akan diolah, disusun lebih sistematis 

sehingga menghasilkan data yang 

lebih mudah dipahami untuk 

penelitian tersebut. Kedua pada 

display data, dalam proses ini 

penelitian dapat mengolah laporan-

laporan atau data yang dimiliki 

menjadi bentuk tabel, grafik, phie 

chard, pictogram, matriks, network, 

dan sejenisnya. Dengan demikian 

penelitian dapat lebih mudah 

dipahami secara mendetail. 

                                                           
6 Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi 

Pendekatan Kuantitatif, Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 103 
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mengambil kesimpulan/verifikasi 

data merupakan proses terakhir dari 

data yang telah diperoleh. 

DISKUSI TEORITIK 

Data yang telah disajikan dan 

dianalisis kemudian dilanjutkan pada 

tahap interpretasi teoritik yaitu upaya 

penyertaan makna dan signifikansi 

ke analisis, melalui pola penjelasan, 

penggambaran, dan mencari 

hubungan keterikatan diantara 

dimensi deskriptif. Berikut adalah 

hasil analisa temuan data yang akan 

didiskusikan berdasarkan perspektif 

teori  yaitu  

 Pelaksanaan Program CSR 

yang dilakukan oleh PT PJB 

Unit Gresik dalam 

Pengembangan UMKM 

Kabupaten Gresik 

 Faktor Pendukung dan 

Penghambat yang 

mempengaruhi Program CSR 

yang dilakukan oleh PT PJB 

Unit Gresik dalam 

pengembangan UMKM di 

Kabupaten Gresik 

Pelaksanaan Program CSR yang 

dilakukan oleh PT PJB Unit 

Gresik dalam Pengembangan 

UMKM Kabupaten Gresik 

Berdasarkan wawancara yang 

peneliti dapatkan menunjukkan 

bahwa hasil yang diperoleh oleh 

semua pihak yang bersangkutan baik 

dari pihak PT PJB, BP4K, dan pihak 

yang terdaftar mitra binaan adalah 

menguntungkan. Keuntungan yang 

diperoleh setiap pihak dari berbagai 

macam seperti pada reputasi 

perusahaan tepat sasaran program 

berupa penurunan angka 

pengangguran, adanya bantuan 

berupa materi, hingga peningkatan 

penghasilan khususnya untuk 

masyarakat setempat. 

Dapat disimpulkan bahwa 

kemitraan yang dibina oleh program 

CSR PT PJB Unit Gresik ini sudah 

mencapai tujuan awal program yaitu 

membangun kerja sama yang 

menghasilkan kentungan untuk 

semua pihak yang bersangkutan. 

Dalam hal ini masyarakatlah 

yang sangat di untungkan dengan 

adanya program kemitraan yang 

dilakukan PT PJB karena memang 

tujuan PT PJB bukan mencari 

keuntungan namun mitra binaan lah 

yang harus mampu meningkatkan 

penghasilan karena sudah di beri 

bantuan berupa dana dan pelatihan 

sehingga masyarakat yang sangat 

diuntungkan dengan adanya UMKM-

UMKM yang sukses mampu 

menarik pengangguran dan 

meningkatkan perekonomian 

masyarakat. 

Faktor Pendukung dan 

Penghambat yang mempengaruhi 

Program CSR yang dilakukan oleh 

PT PJB Unit Gresik dalam 

pengembangan UMKM di 

Kabupaten Gresik 
Menurut pengamatan peneliti 

diketahui bahwa faktor pendukung 

ialah, dukungan penuh dari semua 

elemen di dalam perusahaan PT PJB 

yang merasakan betapa pentingnya 

program CSR kemitraan untuk 

masyarakat dan mitra binaan untuk 

anggaran program kemitraan dari 

laba perusahaan walaupun setiap 

tahunnya berbeda-beda nominalnya 

namun selalu rutin untuk keperluan 

program CSR. 
Selain itu faktor yang 

mendukung yaitu mitra binaan / 

masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya 

semangat untuk maju dan 

berkembang maka program ini 

sangat sia-sia dan dapat dipastikan 

tidak akan berjalan dengan baik. 

Untuk itu karakter dari mitra binaan 

yang akan menentukan keberhasilan 

program CSR kemitraan. Maka 
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dalam pemilihan menjadi mitra PT 

PJB diharapkan harus lebih selektif 

dalam merekrut mitra binaan sesuai 

dengan taraf penilaian dari pihak PT 

PJB yang dibantu oleh BP4K. 

Faktor penghambat yang 

menjadi kendala dalam proses 

berjalannya program. Dalam hal ini 

faktor penghambat yang ada dari 

pengamatan peneliti yaitu : 

1) Sumber Daya Manusia 

Keterbatasan pengetahuan dan 

wawasan akan teknologi modern 

serta masih belum terbuka 

dengan adanya inovasi terbaru. 

2) Integritas Kelompok 

Kurangnya pemahaman tentang 

program CSR sehingga 

menjadikan beberapa 

stakeholder khususnya para 

pelaku UMKM tidak berjalan 

sesuai aturan atau belum 

mempunyai kesamaan visi misi 

dengan PT PJB. 

3) Budaya Konsumtif 

Bersifat konsumtif yang 

dimaksud adalah masyarakat 

masih belum bisa menjalankan 

usaha secara mandiri, sehingga 

masih bergantung khususnya 

bantuan dana pada PT PJB 

selaku perusahaan terdekat yang 

memberi bantuan. 

Selain itu masalah yang dihadapi dari 

mitra binaan yaitu : 

1) Koordinasi 

Koordinasi antara stakeholder 

yang belum berjalan baik karena 

masih ada kesalah pahaman 

selama proses pelaksanaan 

program. Kurang adanya 

pembagian koordinator tetap tiap 

kelompok UMKM sehingga 

berbagai informasi yang 

diberikan baik dari PT PJB 

maupun BP4K tidak sepenuhnya 

diterima oleh para pelaku 

UMKM secara jelas. 

2) Transparansi 

Transparansi yang dimaksud 

adalah keterbukaan pada segi 

anggaran yang terpakai untuk 

program CSR tersebut dimana 

para stakeholder perlu 

mengetahui bahwa anggaran 

telah terealisasikan sesuai 

dengan perencanaan. Dengan 

adanya transparansi dapat 

mengurangi konflik yang telah 

terjadi baik antara PT PJB, 

BP4K, serta anggota mitra 

binaan / masyarakat setempat. 

3) Intensitas Pengawasan 

Intensitas pengawasan 

maksudnya adalah dimana PT 

PJB Unit Gresik perlu lebih 

meningkatkan intensitas 

kegiatan pengawasan para mitra 

binaan dalam proses 

pelaksanaan program CSR baik 

dengan mengadakan lebih rutin 

pelatihan, bimbingan, sampai 

evaluasi bersama tiddak hanya 

dengan para mitra binaan namun 

dengan ppihak BP4K juga. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penyajian dan analisis 

data, hasil penelitian tentang kinerja 

pengawasan Kemitraan PT PJB Unit 

Gresik pada program CSR dalam 

pengembangan UMKM Kabupaten 

Gresik yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ternyata Kemitraan PT PJB Unit 

Gresik secara keseluruhan dirasa 

kurang optimal dalam melakukan 

pelaksanaan program CSR dan 

belum sesuai dengan Surat 

Keputusan Menteri BUMN No. Kep-

236/2003 dan SE/433/M-MBU/2003 

tentang Kemitraan dan Bina 

Lingkungan dan juga belum sesuai 

dalam Undang-Undang Nomor 40 

tahun 2007 pasal 74 tentang 

tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Faktor yang menjadi penghambat 
pelaksanaan program CSR oleh PT 
PJB Unit Gresik dibagi menjadi 2 
yaitu internal dan eksternal. 

Faktor Penghambat Internal: 

1. Sumber Daya Manusia 

Keterbatasan 

pengetahuan dan 

wawasan akan teknologi 

modern serta masih 

belum terbuka dengan 

adanya inovasi terbaru. 

2. Integritas Kelompok 

Kurangnya pemahaman 

tentang program CSR 

sehingga menjadikan 

beberapa stakeholder 

khususnya para pelaku 

UMKM tidak berjalan 

sesuai aturan atau belum 

mempunyai kesamaan 

visi misi dengan PT PJB. 

3. Budaya Konsumtif 

Bersifat konsumtif yang 

dimaksud adalah 

masyarakat masih belum 

bisa menjalankan usaha 

secara mandiri, sehingga 

masih bergantung 

khususnya bantuan dana 

pada PT PJB selaku 

perusahaan terdekat yang 

memberi bantuan. 

Faktor Penghambat Eksternal: 

1. Koordinasi 

2. Koordinasi antara 

stakeholder yang belum 

berjalan baik karena 

masih ada 

kesalahpahaman selama 

proses pelaksanaan 

program. Kurang adanya 

pembagian koordinator 

tetap tiap kelompok 

UMKM sehingga 

berbagai informasi yang 

diberikan baik dari PT 

PJB maupun BP4K tidak 

sepenuhnya diterima 

oleh para pelaku UMKM 

secara jelas. 

3. Transparansi 

Transparansi yang 

dimaksud adalah 

keterbukaan pada segi 

anggaran yang terpakai 

untuk program CSR 

tersebut dimana para 

stakeholder perlu 

mengetahui bahwa 

anggaran telah 

terealisasikan sesuai 

dengan perencanaan. 

Dengan adanya 

transparansi dapat 

mengurangi konflik yang 

telah terjadi baik antara 

PT PJB, BP4K, serta 

anggota mitra binaan / 

masyarakat setempat. 

4. Intensitas Pengawasan 

Intensitas pengawasan 

maksudnya adalah 

dimana PT PJB Unit 

Gresik perlu lebih 

meningkatkan intensitas 

kegiatan pengawasan 

para mitra binaan dalam 

proses pelaksanaan 

program CSR baik 

dengan mengadakan 

lebih rutin pelatihan, 

bimbingan, sampai 

evaluasi bersama tiddak 

hanya dengan para mitra 

binaan namun dengan 

pihak BP4K juga. 
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