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ABSTRAKSI  

 
 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi Program Corporate Social Responsibility 

PTPN 7 Padang Pelawi di dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Bengkulu. Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode pengambilan informan 

menggunakan teknik purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 

wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa: (1) PTPN 7 Padang Pelawi telah secara terfokus menyusun program CSR dengan 

menyesuaikan anggaran dari profit atau laba dengan komitmen 2% dari laba bersig perusahaan, 

akan tetapi proses penentuan anggaran tersebut dilaksanakan secara terpusat di PTPN 7 Bandar 

Lampung sebagai Perusahaan induk. (2) Dari aspek Planet yang menyangkut dengan lingkungan 

ataupun dampak yang dihasilkan oleh perusahaan PTPN 7 Padang Pelawi dalam kapasitas 

produksinya menunjukkan bahwa perhatian mengenai dampak lingkungan sudah dilakukan 

melalui pertimbangan analisis dampak lingkungan. (3) Pada aspek people terkait dengan program 

CSR PTPN 7 Padang Pelawi yang secara langsung memberikan manfaat/dampak positif bagi 

masyarakat di wilayah wilayah desa penyangga. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan 

pemberdayaan masyarakat secara langsung. , dan (4) Pada aspek product terkait dengan program 

CSR PTPN 7 Padang Pelawi pencapaian tujuan program belum maksimal tercapai karena adanya 

hambatan dari target group dan budaya masyarakat yang sulit diubah karena program 

pemberdayaan itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kemitraan dapat 

membentuk mental wirausaha dan menjalankan usaha secara profesional. 

 

Keywords: Evaluasi Program, CSR PTPN 7 Padang Pelawi. 
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A. Pendahuluan  
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. Mengembangkan tiga 

komponen penting sustainable development, 

yakni economi growth, environmental 

protection, dan social equity, yang digagas 

the World Commission on Environment and 

Development (WCED) dalam Brundtland 

Report (1987), Elkington mengemas CSR ke 

dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari profit, 

planet dan people. Perusahaan yang baik 

tidak hanya memburu keuntungan ekonomi 

belaka (profit). Melainkan pula memiliki 

kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 

(planet) dan kesejahteraan masyarakat. 

Dewasa ini, para pemimpin perusahaan 

menghadapi tugas yang menantang dalam 

menerapkan standar-standar etis terhadap 

praktik bisnis yang bertanggungjawab. 

Survey Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

terhadap 750 Chief Executive Officers 

menunjukkan bahwa peningkatan tekanan 

untuk menerapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) menempati ranking 

kedua dari tantangan-tantangan bisnis paling 

penting di tahun 2000 (Morimoto, Ash dan 

Hope, 2004). 

Meskipun sedang meroket, CSR 

tampaknya masih diselimuti kabut misteri. 

Belum ada definisi CSR yang mudah diukur 

secara operasional. Beberapa UU CSR di 

Indonesia belum diikuti oleh peraturan di 

bawahnya yang lebih terperinci dan 

implementatif.  

Standar operasional mengenai bagaimana 

mengevaluasi kegiatan CSR juga masih 

diperdebatkan. Akibatnya, bukan saja CSR 

menjadi sulit diaudit, melainkan pula menjadi 

program sosial yang berwayuh wajah. 

Banyak perusahaan yang hanya membagikan 

sembako atau melakukan sunatan massal 

setahun sekali telah merasa melakukan CSR. 

Tidak sedikit perusahaan yang menjalankan 

CSR berdasarkan ”copy-paste design” atau 

sekadar ”menghabiskan” anggaran. Karena 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang 

diperhatikan, beberapa program CSR di satu 

wilayah menjadi seragam dan seringkali 

tumpang tindih. 

Walhasil, alih-alih memberdayakan 

masyarakat, CSR malah berubah menjadi 

Candu (menimbulkan ketergantungan pada 

masyarakat), Sandera (menjadi alat 

masyarakat memeras perusahaan) dan Racun 

(merusak perusahaan dan masyarakat) 

(Suharto, 2008).  

Di Indonesia, istilah CSR semakin 

populer digunakan sejak tahun 1990-an. 

Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama 

melakukan CSA (Corporate Social Activity) 

atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun 

tidak menamainya sebagai CSR, secara 

faktual aksinya mendekati konsep CSR yang 

merepresentasikan bentuk “peran serta” dan 

“kepedulian” perusahaan terhadap aspek 

sosial dan lingkungan. Melalui konsep 

investasi sosial perusahaan “seat belt”, sejak 

tahun 2003 Departemen Sosial tercatat 

sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam 

mengembangkan konsep CSR dan melakukan 

advokasi kepada berbagai perusahaan 

nasional. 

Pada awal perkembangannya, bentuk 

CSR yang paling umum adalah pemberian 

bantuan terhadap organisasi-organisasi lokal 

dan masyarakat miskin di negara-negara 

berkembang. Pendekatan CSR yang 

berdasarkan motivasi karitatif dan 

kemanusiaan ini pada umumnya dilakukan 

secara ad-hoc, partial, dan tidak melembaga. 

CSR pada tataran ini hanya sekadar do good 

dan to look good, berbuat baik agar terlihat 

baik. Perusahaan yang melakukannya 

termasuk dalam kategori ”perusahaan 

impresif”, yang lebih mementingkan ”tebar 

pesona” (promosi) ketimbang ”tebar karya” 

(pemberdayaan) (Suharto, 2008) 

Di Negara Indonesia sendiri, debut CSR 

semakin menguat terutama setelah 

dinyatakan dengan tegas dalam UU Perseroan 

Terbatas No.40 Tahun 2007 yang cukup lama 

telah disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT 

yang menjalankan usaha di bidang dan/atau 

bersangkutan dengan sumber daya alam 

wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (Pasal 74 ayat 1). 

UU PT tidak menyebutkan secara rinci 

berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang 

melanggar. Pada ayat 2, 3 dan 4 hanya 

disebutkan bahwa CSR ”dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang 

pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. 

PT yang tidak melakukan CSR dikenakan 

sanksi sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan. 

Peraturan lain yang menyentuh CSR 

adalah UU No.25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan 

bahwa ”Setiap penanam modal berkewajiban 

melaksanakan tanggung jawab sosial 
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perusahaan.” Meskipun UU ini telah 

mengatur sanksi-sanksi secara terperinci 

terhadap badan usaha atau usaha 

perseorangan yang mengabaikan CSR (Pasal 

34), UU ini baru mampu menjangkau 

investor asing dan belum mengatur secara 

tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional. 

Jika dicermati, peraturan tentang CSR 

yang relatif lebih terperinci adalah UU No.19 

Tahun 2003 tentang BUMN. UU ini 

kemudiaan dijabarkan lebih jauh oleh 

Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 

Tahun 2007 yang mengatur mulai dari 

besaran dana hingga tatacara pelaksanaan 

CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN 

adalah Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL). 

Dalam kaitannya dengan CSR PTPN 7 

Padang Pelawi yang merupakan perusahaan 

perkebunan Karet, dilaksanakan dalam 

bentuk dua program yakni program kemitraan 

yang bersifat dana pinjaman lunak dengan 

bunga yang sangat kecil, dan program bina 

lingkungan yang berupa bantuan lansung 

kepada masyarakat di sekitar unit usaha 

dalam bentuk hibah. Namun untuk melihat 

apakah di dalam menjalankan program 

CSRnya, PTPN 7 Padang Pelawi sudah 

berdampak pada pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan atau malah 

menimbulkan ketergantungan?. Pertanyaan 

tersebut dijawab di dalam penelitian yang 

diajukan oleh penulis dengan judul “Evaluasi 

Program Corporate Social Responsibility 

PTPN 7 Padang Pelawi di dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Definisi CSR sangat menentukan 

pendekatan audit program CSR. Sayangnya, 

belum ada definisi CSR yang secara universal 

diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa 

definisi CSR di bawah ini menunjukkan 

keragaman pengertian CSR menurut berbagai 

organisasi (lihat Majalah Bisnis dan CSR, 

2007; Wikipedia, 2008; Sukada dan Jalal, 

2008). 

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance 

on Social Responsibility juga memberikan 

definisi CSR. Meskipun pedoman CSR 

standard internasional ini baru akan 

ditetapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa 

dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSR 

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 

(draft 3, 2007). 

 

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah 

sesederhana sebagaimana dipahami dan 

dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. 

CSR mencakup tujuh komponen utama, 

yaitu: the environment, social development, 

human rights, organizational governance, 

labor practices, fair operating practices, dan 

consumer issues (lihat Sukada dan Jalal, 

2008). 

Jika dipetakan, pendefinisian CSR yang 

relatif lebih mudah dipahami dan bisa 

dioperasionalkan untuk kegiatan audit adalah 

dengan mengembangkan konsep Tripple 

Bottom Lines (Elkington, 1998) dan 

menambahkannya dengan satu line tambahan, 

yakni procedure (Suharto, 2007). Dengan 

demikian, CSR adalah: 

“Kepedulian perusahaan yang 

menyisihkan sebagian keuntungannya 

(profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia (people) dan lingkungan (planet) 

secara berkelanjutan berdasarkan 

prosedur (procedure) yang tepat dan 

profesional. 

 

Dalam aplikasinya, konsep 4P ini bisa 

dipadukan dengan komponen dalam ISO 

26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan 

aspek the environment. Konsep people di 

dalamnya bisa merujuk pada konsep social 

development dan human rights yang tidak 

hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi 

masyarakat (seperti pemberian modal usaha, 

pelatihan keterampilan kerja). Melainkan 

pula, kesejahteraan sosial (semisal pemberian 

jaminan sosial, penguatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan 

dan pendididikan, penguatan kapasitas 

lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). 

Sedangkan konsep procedur bisa mencakup 

konsep organizational governance, labor 

practices, fair operating practices, dan 

consumer issues. 

2. Evaluasi 
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Dalam kaitannya dengan evaluasi, bahwa 

pada berbagai literatur evaluasi secara 

komprehensif didefinisikan sebagai suatu 

evaluasi yang meliputi monitoring, evaluasi 

proses, evaluasi biaya manfaat dan evaluasi 

dampak. Masing-masing komponen tersebut 

memiliki perbedaan yang jelas. Dunn 

(2000:608) menyatakan bahwa: 

“Istilah evaluasi mempunyai arti yang 

berhubungan, masing-masing menunjuk 

pada aplikasi beberapa nilai terhadap 

hasil kebijakan dan program. Secara 

umum istilah evaluasi disamakan dengan 

penaksiran (appraisal), pemberian angka 

(rating), dan penilaian (assesment). 

 

Wahab (1997:8) menyampaikan bahwa  

“melalui evaluasi kita dapat 

membandingkan antara keluaran yang 

senyatanya dicapai (actual output) 

dengan keluaran yang diharapkan 

(expected measure). Suatu analisis 

terhadap keluaran kebijakan (policy 

output analisys) dengan demikian 

setidaknya dapat menjelaskan kepada kita 

apakah tujuan dan sasaran dari proses 

kebijakan atau program yang sedang 

ditelaah telah tercapai atau tidak.” 

 

Sementara itu Casley dan Kumar (dalam 

Wibawa, 1994:9) menyarankan tiga 

pertanyaan, yaitu : 

1. Siapa yang memperoleh akses 

terhadap input dan output program? 

2. Bagaimanakah mereka bereaksi 

terhadap proyek tersebut? 

3. Bagaimanakah proyek tersebut 

mempengaruhi perilaku mereka? 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:  

1. evaluasi merupakan suatu upaya yang 

dilakukan untuk mengetahui dan 

menilai apakah program tersebut 

mampu mewujudkan sesuatu yang 

diinginkan dalam rencana atau 

petunjuk program atau dengan kata 

lain sebuah kebijakan telah tercapai 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

2. evaluasi dikaitkan dengan penilaian 

pelaksanaan program dan berfokus 

pada berbagai permasalahan dalam 

menyampaikan barang dan atau jasa. 

3. evaluasi dikaitkan dengan efektifitas 

biaya manfaat yang dihasilkan oleh 

program. 

4. evaluasi merupakan suatu upaya untuk 

mengetahui dampak berupa 

konsekuensi kebijakan yang 

diharapkan maupun yang tidak 

diharapkan, dan positif dan negative 

dari pemanfaat (beneficiaries). 

3. Evaluasi melalui Audit Sosial 

Pada umumnya audit dikenal sebagai 

sebuah asesmen dan evaluasi yang 

melibatkan pengumpulan informasi mengenai 

sistem dan laporan keuangan dari sebuah 

perusahaan. Audit seperti ini biasanya 

dilakukan oleh orang yang kompeten, 

independen dan objectif yang dikenal sebagai 

auditor atau akuntan. 

Auditor internal adalah mereka yang 

menjadi pegawai sebuah perusahaan yang 

bertugas mengaudit sistem kontrol internal 

perusahaan tersebut. Sedangkan auditor 

eksternal merupakan staf independent yang 

ditunjuk oleh lembaga audit (auditing firm) 

untuk mengaudit laporan-laporan keuangan 

dari kliennya sesuai dengan persetujuan yang 

telah disepakati. 

Menurut Graham Boyd (1998: 1), audit 

sosial adalah: 

A process that enables an organisation to 

assess and demonstrate its social, 

economic, and environmental benefits and 

limitations. It is a way of measuring the 

extent to which an organisastion lives up 

to the shared values and objectives it has 

committed to. Social auditing provides an 

assessment of the impact of an 

organisasion ’s non-financial objectives 

through systematically and regularly 

monitoring its performance and the views 

of its stakeholders. 

Proses audit sosial memerlukan komitmen 

yang kuat dari orang-orang kunci, seperti 

CEO dan Board of Director, dalam organisasi 

yang diaudit. Dalam implementasinya, audit 

sosial juga memerlukan keterlibatan 

stakeholders, termasuk pekerja, klien, 

voluntir, pendiri, kontraktor, supplier dan 

penduduk setempat yang terkait dengan 

operasi perusahaan. Para auditor sosial 

biasanya bekerjasama dengan shareholders 

dan stakeholders untuk merancang, 

mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan 

menganalisis informasi.  

Tantangan dalam mengembangkan 

protokol audit program CSR tidak hanya 

terletak dalam kompleksitas perumusannya. 
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Melainkan pula dalam implementasinya. 

Audit sosial melibatkan aspek lingkungan 

dan sosial yang relatif lebih sulit dirumuskan 

dan diukur ketimbang aspek finansial. Audit 

sosial memerlukan ahli yang memiliki 

kompetensi yang komprehensif di bidang 

lingkungan dan sosial, selain kemampuan 

dalam menerapkan berbagai metoda 

penelitian. 

Kesulitan utama dalam merancang sistem 

audit terhadap program CSR yang terstandar 

adalah merumuskan variabel dan indikator 

yang tepat dan dapat diterapkan kepada 

seluruh sektor. Dua syarat utama yang perlu 

dipenuhi adalah: 

1. Definisi berbagai kategori harus 

dapat diterapkan terhadap semua 

perusahaan, industri dan bahkan 

sistem sosial yang memungkinkan 

analisis komparatif dapat dilakukan; 

2. Kategori-kategori untuk 

mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan 

perusahaan haruslah stabil dalam 

kurun waktu tertentu, sehingga 

perbandingan historis dapat 

dilakukan. (Suharto, 2008) 

Sebagai pedoman evaluasi/audit sosial, 

dalam penelitian ini mengacu berdasarkan 

definisi CSR yang dirumuskan oleh Suharto, 

2008, yakni sebagai: Kepedulian perusahaan 

yang menyisihkan sebagian keuntungannya 

(profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia (people) dan lingkungan (planet) 

secara berkelanjutan berdasarkan prosedur 

(procedure) yang tepat dan profesional. 

 

 

 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan 

menggunakan jenis penelitian deskriftif 

kualitatif karena penulis bermaksud 

mendeskripsikan tentang program Corporate 

Social Responsibility PTPN 7 Padang Pelawi 

di dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Seluma. Berdasarkan kajian dan 

teori yang digunakan di dalam penelitian 

tersebut maka peneliti menggunakan gagasan 

atau konsep yang disampaikan oleh Suharto 

tahun 2008 yaitu sebagai berikut: 

 

 

ASPEK 

PERTANYAAN 

DASAR 

Untuk CSR? 

  Dari  mana pos 

anggaran CSR tersebut 

diambil, apakah 

diperhitungkan sebagai 

biaya perusahaan atau 

diambil dari laba kotor 

atau bersih 
perusahaan? 

KRITERIA CSR YANG BAIK 

Profit 

 

 Seberapa besar 

proporsi uang yang 

dikeluarkan perusahaan 

untuk CSR? 

  Dari  mana pos 

anggaran CSR tersebut 

diambil, apakah 

diperhitungkan sebagai 

biaya perusahaan 

 

 Anggaran sekitar 2% yang disisihkan dari laba bersih 

perusahaan 

 Semakin besarnya perhatian para penentu kebijakan 

perusahaan terhadap prioritas anggaran CSR 

Planet 

 Apa kegiatan CSR 

yang berkaitan dengan 

pelestarian 

lingkungan?  

 Apa dampaknya bagi 

kondis i  l ingkungan 

sekitar? 

 Adanya program-program nyata pelestarian lingkungan 

 Adanya sarana pengelolaan dampak 

lingkungan (misalnya limbah) 

 Adanya program yang berdampak positif bagi 

lingkungan 

 Dampak negatif yang relatif kecil dan 

terkontrol pada kerusakan lingkungan 
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People 

 Apa kegiatan CSR 

yang berkaitan dengan 

peningkatan 

kesejahteraan sosial? 

 Apa dampaknya bagi 

kondisi masyarakat, 

khususnya komunitas 

lokal 

 Adanya program-program nyata pelayanan sosial dan 

pemberdayaan masyarakat (misalnya penguatan 

layanan kesehatan dan pendidikan, pemberian 

bantuan sosial, modal usaha dan pelatihan 

wirausaha, kecakapan hidup) 

 Adanya sistem perlindungan sosial terhadap kelompok-

kelompok rentan, termasuk penghargaan terhadap 

kearifan lokal 

 Adanya program yang berdampak positif bagi 

peningkatan kualitas hidup, mata pencaharian dan 

kemandirian masyarakat 

 Dampak negatif yang relatif kecil dan terkontrol 

pada kerusakan sistem sosial 

(jarak sosial, kecemburuan sosial, konflik) 

Procedure 

 Bagaimana program 

CSR tersebut 

dilaksanakan? 

 Apakah prosesnya 

dilakukan sesuai 

prosedur yang benar? 

 Dilakukan oleh lembaga yang “terpisah” dari perusahaan 

(misalnya berm itra dengan perguruan tinggi, LSM atau 

organisasi lokal yang credible) 

 Melibatkan ahli-ahli yang profesional di bidangnya 

 Integrasi CSR dengan kebijakan perusahaan 

 Keterlibatan aktif dan dukungan kuat dari 

pemerintah, LSM dan masyarakat, serta adanya 

koordinasi yang baik diantara mereka 

 Perencanaan Program, Monitoring&Evaluasi 

.  

 

Pemilihan Informan menggunakan teknik 

purposive sampling. ) metode purposive 

menghendaki seorang peneliti memilih 

informan yang dianggap tahu (key infoman) 

dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 

data yang mantap dan mengetahui 

masalahnya secara mendalam. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan ialah 

wawancara mendalam, dokumentasi, 

observasi, dan triangulasi data. teknik analisis 

data yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246-247) 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. 

 

D. Hasil Penelitian 

1. Aspek Profit 

a) Proporsisi Anggaran Yang Dikeluarkan 

Oleh Perusahaan Untuk Program CSR 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak Rzk) di 

bawah Sinder Umum mengatakan bahwa 

terkait dengan besaran proporsi 

anggaran/uang yang dikeluarkan oleh PTPN 

7 khususnya di Unit PTPN 7 Padang Pelawi 

(PAWI) masih sangat terbatas dan penentuan 

besaran anggaran pada Program CSR tersebut 

ditentukan oleh PTPN 7 wilayah Bandar 

Lampung melalui persetujuan yang 

ditentukan oleh Kepala Bidang Sumber Daya 

di PTPN 7 wilayah Lampung. Besaran 

anggaran tersebut tidak secara jelas 

pembagian proporsinya berdasarkan 

keuntungan yang diperoleh oleh PTPN 7 Unit 

Padang Pelawi. 

Proporsi Anggaran tersebut juga hanya 

diperuntukkan bagi program kemitraan 

sementara untuk program bina lingkungan 

dan program petani plasma sejak berdirinya 

PTPN di wilayah Padang Pelawi yaitu mulai 

tahun 1982 belum dialokasikan. Sementara 

proporsi anggaran yang digunakan oleh 

perusahaan sejumlah 2,5 % dari labah bersih 

setelah pajak yang dijadikan ke dalam 

pertanyaan kedua juga belum secara 

proporsional dilakukan oleh PTPN 7 Unit 

Padang Pelawi. Padahal standar 2,5 % dari 

labah bersih ini merupakan “standar sehat” 

perusahaan dalam melakukan program CSR-

nya.   

Proporsisi Anggaran CSR PTPN 7 

Unit Usaha Padang Pelawi Pada Tahun 2010 s/d 2014 

No Tahun 
Anggaran 

CSR 

Mitra 

Binaan 
Sektor Nama Desa 
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1 2010 RP. 

201.500.000 

15 

orang 

13 perdagangan, 

1 kebun, 1 

bengkel 

Cahaya Negeri, 

Niur, Suka maju, 

Padang Pelawi, 

Suka Raja 

2 2011 Rp.   

21.000.000 

14 

orang 

Industri makanan 

(dodol tempe 6 

org), 8 org 

pembuatan 

tempe 

Bukit Peninjauan 

3 2012 Data tidak tersedia 

4 2013 Rp. 

445.500.000 

65 

orang 

 Nama desa tidak 

tersedia 

(menggunakan no. 

Kontrak) 

5 2014 RP.   

37.000.000 

4 orang  Nama desa tidak 

tersedia 

(menggunakan no. 

Kontrak) 
Sumber: olah data sekunder, PTPN 7 Unit Padang Pelawi (lihat lampiran)    

 

 

 
b) Pos Anggaran CSR 

Kajian ke dua dalam dimensi ini berkaitan 

dengan pos anggaran dana CSR yang 

dikeluarkan oleh PTPN 7 Unit Usaha Padang 

Pelawi melalui program PHBL. Oleh karena 

itu pertanyaan yang diajukan dalam aspek ini 

yakni; “dari mana pos anggaran CSR tersebut 

diambil, apakah diperhitungkan sebagai biaya 

perusahaan?”. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak 

Rzk) mengatakan bahwa terkait dengan pos 

anggaran/uang yang dikeluarkan oleh PTPN 

7 khususnya di Unit PTPN 7 Padang Pelawi 

(PAWI) bersumber dari laba besih 

perusahahaan sebesar 2,5%. Dari item laba 

bersih tersebut kemudian didistribusikan 

kepada setiap unit usaha yang berada 

dibawah naungan PTPN 7.  

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang 

Sumber Daya (Bapak Rzk), Dari seluruh 

distikyang berada di bawah naungan PTPN 7 

ini, alokasi anggaran yang diterima untuk 

kegiatan CSR ditentukan oleh PTPN 7 

Bandar lampung yang kemudian 

didistribusikan kepada setiap distrik yakni 

Disrik Lampung, Palembang dan Bengkulu. 

Untuk Distrik Bengkulu sendiri menurut 

Bapak Rzk mendapatkan alokasi yang paling 

kecil jika disbandingkan dengan dua distrik 

lainnya. Hal ini mengingat pada Distrik 

Bengkulu hanya memiliki tiga unit usaha 

yakni Unit Usaha Pino, Unit Usaha Arga 

Makmur, dan Unit Usaha Padang Pelawi. 

Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

penentuan pos anggaran CSR dilaksanakan 

secara terpusat oleh PTPN 7 induk, 

sedangkan pada tingkat distrik tidak memiliki 

kewenangan dalam menentukan besaran 

anggaran CSR. 

2. Aspek Planet 

a) Program CSR di Unit Usaha Padang 

Pelawi (PAWI) di Bidang Pelestarian 

Lingkungan  

Dari aspek Planet pada point pertama ini 

menyangkut dengan program CSR yang 

dihasilkan oleh Unit PTPN 7 Padang Pelawi 

(PAWI) di bidang pelestarian lingkungan. 

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya 

(Bapak Rzk),  bahwa: 

“Pengelolaan perusahaan berdasarkan 

prinsip triple bottom lines, yaitu profit, 

people dan planet menuntut perusahaan 

untuk lebih memperhatikan masalah 

pelestarian lingkungan. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya perusahaan untuk menjaga 

kelestarian kondisi lingkungan. 

Adapun Program-program yang akan 

dilaksanakan dalam PTPN 7 Peduli 

pelestarian lingkungan menurut dokumen 

operasional program antara lain : (a) 

Penghijauan yang berintegrsi dengan 

Pemerintah Kabupaten Seluma , (b) 

Penghijauan dengan tanaman produktif di 

sekitar pemukiman penduduk yang masuk 
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dalam wilayah desa penyangga, dan (c) 

Pembuatan sentra hortikultura/kebun di 

sekitar pemukiman penduduk yang masuk 

dalam wilayah desa penyangga. 

Khusus untuk program Penanaman 

pohon/ yang dilaksanakan di sekitar wilayah 

unit usaha/distrik dan disepanjang jalan 

protocol di wilayah Kabupaten Seluma, 

menurut informan bahwa dengan adanya 

kegiatan ini diharapkan bahwa program 

penanaman pohon dapat lebih menjaga 

kelestarian alam, ketersediaan air dan sebagai 

salah satu usaha mengatasi global warming. 

b) Dampak Program CSR di Unit Usaha 

Padang Pelawi (PAWI) di Bidang 

Pelestarian Lingkungan  

Dari aspek Planet yang menyangkut 

dengan lingkungan ataupun dampak yang 

dihasilkan oleh Unit PTPN 7 Padang Pelawi 

(PAWI) dalam kapasitas produksinya 

menunjukkan bahwa perhatian mengenai 

dampak lingkungan sudah dilakukan melalui 

pertimbangan analisis dampak lingkungan. 

Berikut hasil petikan wawancara dengan 

Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak Rzk),  

sebagai berikut: 

“Perusahaan kita kan menghasilkan 

limbah dari proses pengolahan bahan 

baku karet, dalam proses tersebut limbah 

yang dihasilkan cukup besar.. misalnya 

air limbah dari proses pengolahan karet.. 

nah menggunakan bak penampungan 

untuk mencerna limbah tersebut sebanyk 

empat bak penampungan hingga loimbah 

tersebut tidak membahayakan 

lingkungan... dan PT kita tidak ada 

masalah sama sekali, dan untuk 

pengelolaan limbah cair kita dan 

keseluruhan proses kita mendapatkan 

raport biru, yang menidikasikan adanya 

komitmen dalam peestarian lingkungan. 

   

Kemudian Kepala Divisi menambahkan 

terkait dengan pengolahan limbah yang 

mengatakan sebagai berikut: 

Salah satu program pengelolaan limbah, 

kita mengintegerasikan sesuai dengan 

standar yang ada dalam pengelolaan 

analisis dampak lingkungan (AMDAL) 

hal ini mulai dari proses penampungan 

limbah berat hasil pengolahan karet 

secara bertingkat dar mulai pengendapan 

limbah dari bak pertama, kedua, ketiga 

hingga keempat. Sehingga tidak 

menimbulkan pencemaran lingkungan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang 

penulis lakukan dari aspek planet 

(lingkungan) menunjuukan bahwa 

pengelolaan limbah dilakukan secara ramah 

lingkungan dengan mengintegrasikan dengan 

mengkaji pada mekanisme Amdal untuk 

pengelolaan limbah cair, untuk 

meminimalisir risiko pencemaran 

lingkungan.  Lebih lanjut mengenai 

pengelolaan limbah pabrik di unit usaha atau 

yang berkenaan dengan kegiatan operasional 

perusahaan, maka PTPN 7 PAWI mengambil 

langkah seperti berikut : 

1. Di dalam upaya menjaga stabilitas 

kinerja pengelolaan lingkungan di 

pabrik karet, perusahaan secara 

konsisten melakukan peningkatan 

pengawasan dan pemantauan pada 

limbah cair, limbah secara periodik 

melalui analisis kualitas limbah cair 1 

bulan sekali, yang dilaksanakan oleh 

instansi terkait yang ter-akreditasi. 

2. Secara administrasi, pelaporan hasil 

pemantauan kualitas limbah cair,  dan 

limbah B3 (Bahan Berbahaya dan 

Beracun) disampaikan kepada instansi 

yang berkompeten yaitu 

BAPEDALDA Kabupaten Seluma, 

Propinsi Bengkulu dan BAPEDAL 

Pusat Jakarta. 

3. Aspek People 

a) Program CSR di Unit Usaha Padang 

Pelawi (PAWI) di Bidang Peningkatan 

Kesejahteraan Sosial  

Dalam dokumen Program Kemitraan Bina 

Lingkungan PTPN 7 Unit usaha Padang 

Pelawi disebutkan bahwa Program ini 

difokuskan dalam bentuk; a) PTPN Peduli 

Kemitraan; b) PTPN Peduli Pendidikan; dan 

c) a) PTPN Peduli Kesehatan.  

1) Program PTPN 7 Peduli Kemitraan 

Program ini merupakan suatu program 

yang dirancang untuk memberikan 

bantuan kepada UMKM. Perusahaan 

fokus pada UMKM dengan 

mempertimbangkan aspek  strategis 

keduanya yang telah teruji mampu 

bertahan dalam badai krisis yang 

menghantam. Dengan pengembangan 

UMKM diharapkan terbuka 

lapanganlapangan kerja baru dan peluang-

peluang usaha yang pada akhirnya 

mampu menggerakkan roda 

perekonomian di wilayah tersebut. 

Program ini menggunakan pola dana 

bergulir, dimana mitra binaan diberikan 

pinjaman modal bunga rendah dengan 

harapan usahanya bisa berkembang, 



MIMBAR 

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK 

April – Juni 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 2 

 

  
31 

 
  

sehingga mereka mampu mengembalikan 

pinjaman tersebut agar dapat digunakan 

membiayai mitra binaan yang lain. 

Program ini bukan hanya sekedar 

memberikan bantuan uang sebagai modal 

usaha tetapi juga peningkatan kompetensi 

para pelakunya sehingga mereka dapat 

mandiri dan terus mengembangkan 

usahanya. Program kemitraan yang akan 

dikembangkan oleh perusahaan antara 

lain, sektor :a. Industri, b. Perdagangan, c. 

Perkebunan, d. Pertanian, dan e. Jasa. 

2) PTPN 7 Peduli Pendidikan 

Pendidikan menjadi fokus utama 

dalam PTPN 7 Peduli. Perusahaan 

memiliki keyakinan bahwa peningkatan 

kualitas pendidikan merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Dalam dokumen operasioanl 

yang dimiliki oleh Unit Uaha Padang 

Pelawi dijelaskan beberapa sasaran dan 

tujuan program yaitu : 

 Beasiswa SD, SLTP dan SLTA 

Program beasiswa ini diberikan 

kepada para pelajar berprestasi dan 

kurang mampu (anak yatim piatu 

dan anak kaum dhuafa). Beasiswa 

akan diberikan sampai mereka 

menamatkan sekolah (beasiswa 

tuntas). Bantuan yang diberikan 

mencakup biaya sekolah, alat tulis 

dan pembelian buku pelajaran. 

 Bantuan sarana dan prasarana 

pendidikan 

Bantuan sarana dan prasarana yang 

diberikan dalam bentuk bantuan 

yang diberikan berupa meja dan 

kursi belajar, alat tulis, buku paket, 

alat-alat laboratorium, dll. 

 

3) Program PTPN 7 Peduli Kesehatan 

Kebutuhan tentang layanan kesehatan 

merupakan salah satu kebutuhan dasar 

bagi masyarakat. Untuk masyarakat 

kalangan tertentu, layanan kesehatan 

merupakan suatu layanan yang mahal 

bagi mereka. Untuk itu perusahaan 

membuat suatu program PTPN 7 Peduli 

kesehatan. Program ini memiliki fokus 

kegiatan antara lain : 

 Peningkatan sarana dan prasarana 

kesehatan 

Di beberapa daerah keterbatasan 

sarana dan prasarana kesehatan 

menyebabkan pelayanan kesehatan 

tidak optimal diberikan. 

Masyarakat terkadang harus 

menempuh jarak yang jauh untuk 

memperolah pelayanan kesehatan, 

atau harus dilayani dengan sarana 

dan prasarana yang kurang 

memadai. Untuk itu peningkatan 

saranan dan prasarana kesehatan 

menjadi salah satu fokus program. 

 Layanan pengobatan 

Pengobatan kesehatan yang 

memadai bagi sebagian 

masyarakat merupakan suatu hal 

yang sulit didapatkan, sedangkan 

untuk mendapatkannya diperlukan 

biaya yang mahal. Dengan 

kegiatan ini diharapkan 

masyarakat dapat menikmati 

fasilitas kesehatan yang layak dan 

gratis. 

 Pemberian makanan tambahan 

untuk anak sekolah. 

Pemberian makanan tambahan 

untuk anak sekolah yang 

diperuntukkan bagi SD yang 

berada disekitar unit 

usaha/distrik/kantor direksi, 

dengan waktu pelaksanaan selama 

4 bulan, diharapkan melalui 

program tersebut dapat 

memberikan pembelajaran/ 

pengenalan kepada murid-murid 

tentang aneka makanan/jajanan 

pasar yang dikonsumsi sehingga 

dapat meningkatkan gizi yang pada 

akhirnya berpengaruh terhadap 

tingkat kecerdasan anak 

didik/murid di sekolah tersebut. 

b) Dampak Program CSR Bagi Masyarakat 

Lokal  

Sebagaimana telah termuat dalam aspek 

profit bahwa intervensi program CSR 

melalui Program Kemitraan Bina 

Lingkungan (PKBL) lebih dititik beratkan 

pada program kemitraan melalui bentuk 

pinjaman modal usaha kepada 

masyarakat. Kemudian berdasarkan 

tujuan program kemitraan bahwa program 

ini bukan hanya sekedar memberikan 

bantuan uang sebagai modal usaha tetapi 

juga peningkatan kompetensi para 

pelakunya sehingga mereka dapat mandiri 

dan terus mengembangkan usahanya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Kepala 

Bidang Sumber Daya (Bapak Rzk) 

bahwa; “Selain mengelola lahan sendiri, 

PTPN 7 PAWI juga melakukan 

pembinaan terhadap petani melalui kebun 

plasma. PTPN 7 PAWI membina petani 



MIMBAR 

JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK 

April – Juni 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 2 

 

  
32 

 
  

plasma”. 

Khusus mengenai mitra binaan dalam 

bidang industri lainnya PTPN 7 PAWI 

memberikan pelatihan pengemasan produk 

UKM untuk kedua kalinya yang bekerjasama 

dengan Dinas Koperindag Kabupaten Seluma 

menggelar pelatihan pengolahan, 

pengemasan, dan pelabelan produk UKM. 

Khusus mengenai mitra binaan dalam 

bidang industri lainnya PTPN 7 PAWI 

memberikan pelatihan pengemasan produk 

UKM untuk kedua kalinya yang bekerjasama 

dengan Dinas Koperindag Kabupaten Seluma 

menggelar pelatihan pengolahan, 

pengemasan, dan pelabelan produk UKM. 

Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh 

Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak Rzk)  

bahwa : 

“Kegiatan ini merupakan bagian dari 

pelaksanaan PKBL sebagai 

pemberdayaan usaha kecil dengan 

meningkatkan kemampuan usaha kecil. 

Pembinaan yang dilakukan PTPN 7 

PAWI kepada UMKM selain memberikan 

modal usaha, juga dalam bentuk 

pendidikan/pelatihan dalam pengelolaan 

usaha, pemasaran, dan promosi produk 

mitra binaan. Kesempatan seperti ini juga 

merupakan wahana silaturahmi antara 

petugas PTPN VII dan para pengusaha 

kecil, dan antar UMKM.” 

 

Selain mewawancarai pihak PTPN 7 

PAWI, peneliti juga mewawancarai beberapa 

mitra binaan sebagai target yang 

mendapatkan intervensi program. Menurut 

Bapak NT yang memiliki toko kelontongan 

di, mengungkapkan bahwa; 

“Sekitar tahun 2011 ada petugas 

penyuluhan dari PTPN 7 yang 

memberikan pengarahan tentang 

pinjaman kemitraan untuk usaha 

mikro...Pertama kali mengajukan 

pinjaman, prosesnya selama tiga bulan 

baru disetujui. saya mendapatkan 

pinjaman dari PTPN 7,sebesar Rp 2,5 

juta dengan jangka waktu pengembalian 

selama satu tahun. Setelah setahun dan 

lunas, saya mengajukan kembali 

pinjaman dan para anggota mendapatkan 

kembali pinjaman sebesar Rp 5 

juta......Selama menjadi mitra binaan, 

saya pernah satu kali mengikuti pelatihan 

manajemen usaha. Dalam pelatihan 

diajarkan bagaimana cara kita 

menghadapi pembeli, cara melayani 

mereka dan bagaimana cara 

memanfaatkan uang yang ada sehingga 

dapat menjadi modal lagi.” 

 

Hasil wawancara lainnya, yaitu dengan 

Ibu SN yang memiliki warung, sebagai 

berikut : 

“...saya mendapat modal usaha dari 

PTPN sekitar tahun 2012. Awalnya saya 

mendapatkan pinjaman sebesar Rp 2 

juta.,  prosesnya setelah disurvei 

pinjaman untuk kdisetujui. Dari PTPN VII 

saya sering mendapatkan pembinaan dari 

petugas dan beberapa kali sih pernah 

diajak ikut pelatihan usaha tapi sampe 

sekarang saya belum pernah ikut karena 

kesibukan berjualan yang tidak bisa 

ditinggal.” 

 

Hal ini senada dengan yang disampaikan 

oleh Ibu SH yang merupakan pengrajin Tahu 

mengenai keutungan memperoleh pinjaman 

modal usaha dari PTPN 7 PAWI, berikut 

hasil wawancara peneliti dengan informan; 

“......Ceritanya gimana saya bisa 

mendapatkan pinjaman modal usaha 

dariPTPNI, saya bertemu dengan seorang 

pembeli yang katanya dia kerja di PTPN 

itu. Dari beliau saya tahu kalau PTPN VII 

punya program memberikan pinjaman 

modal kepada pedagang kecil dan 

akhirnya saya mengajukan permohonan 

dan setelah menunggu selama tiga bulan, 

usulan pinjaman saya disetujui. Pertama 

kali saya mendapatkan pinjaman uang Rp 

3 juta. Dan sampai sekarang saya sudah 

tiga kali mendapatkan pinjaman masing-

masing Rp 3 juta, Rp 5 juta dan Rp 15 

juta. Dengan pinjaman itu, alhamdulillah 

toko saya jadi lebih maju karena banyak 

barang dagangan juga yang saya beli 

untuk dijual. Selain diberikan pinjaman 

dengan PTPN, saya juga diberikan 

pelatihan mengenai pembukuan...” 

 

Dari uraian di atas tergambar bahwa adan 

ya intervensi program CSR PKBL telah 

membawa dampak positif terhadap target 

group yakni adanya akses modal bagi 

sejumlah mitra binaan untuk melakukan 

pengembangan usaha. 

 

 

4. Aspek Procedure 

Identifikasi aspek procedure terhadap 

program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN 

7 Unit usaha Padang Pelawi diawali dengan 

menggali data dilapangan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian berupa: “Bagaimana 

program CSR tersebut dilaksanakan, dan 
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Apakah prosesnya dilakukan sesuai prosedur 

yang benar?” Menurut Kepala Bidang 

Sumber Daya (Bapak Rzk) terdapat berbagai 

kegiatan CSR yang telah dilaksanakan oleh 

PTPN 7 Unit padang pelawi kepada 

masyarakat dalam lingkup desa penyangga 

yang menjadi mitra binaan program. 

Dalam sesi wawancara dengan terkait 

dengan prosedur program CSR yang 

dilaksanakan oleh PTPN 7 Unit usaha Padang 

Pelawi dijelaskan oleh Kepala Bidang 

Sumber Daya (Bapak Rzk)  sebagai berikut: 

 “Adapun teknis prosedur pengguliran 

pinjaman yakni lewat pengajuan proposal 

yang dilakukan oleh masyarakat yang 

akan mengakses modal pinjaman. 

Kemudian dri proposal tersebut kami 

melakukan studi kelayakan usaha dan 

mengirimkannya kepada kantor pusat di 

lampung. Dari kantor pusat kemudian 

menurunkan tim ke lapangan untuk 

melakukan penilaiaan tentang kelayakan, 

dan setelah ada persetujuan dari PTPN 

pusat di lampung, baru kami dari unit 

usaha padang pelawi memberikan 

kucuran program kepada mitra binaan. ” 

 

Apa yang dikemukakan oleh Kepala 

Bidang Sumber Daya tersebut senada dengan 

penjelasanan mitra binaan pada sub aspek 

dampak programdi atas, bahwa untuk 

mendapatkan dana pinjaman modal usaha, 

perusahaan mengadakan survey dan calon 

mitra binaan pun harus memenuhi beberapa 

persyaratan yang telah ditentukan.  

Berdasarkan pada tujuan program dan 

pelaksanaan di lapangan, penulis menilai 

bahwa program ini dilaksanakan secara 

efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

pihak PTPN 7 PAWI dan penerima bantuan 

program kemitraan. Perusahaan dapat 

mengembangkan kemitraannya dari berbagai 

sektor seperti industri, perdagangan,  dan jasa 

lain-lain dengan memberikan bantuan dana 

dengan menggunakan dana bergulir terus 

mengalami perkembangan dan dilakukan 

sesuai dengan alur mekanisme untuk 

mendapatkan pinjaman modal bunga rendah 

sehingga mitra dapat mengembangkan usaha, 

mampu mengembalikan pinjaman dan dapat 

meningkatkan kemampuan. 

E. Pembahasan 

1. Contex 

Komitmen dan Kebijakan perusahaan 

termasuk dalam pengkajian untuk context. 

Dimana tahapan pelaksanaan program 

dimulai dari perencanaan program. Dari hasil 

studi terhadap program PTPN 7 Peduli, telah 

ada dasar undang-undang dalam pembuatan 

program CSRnya.  

Dalam dokumen tersebut, terdapat visi, 

misi, tujuan, strategi dan dasar kebijakan 

perusahaan mengenai program CSRnya 

termasuk kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dalam program PTPN 7 Peduli. 

Dokumen operasional ini dibuat dalam waktu 

lima tahun sekali dan ditandatangani oleh 

Direksi Utama.  

Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan 

evaluasi perusahaan terhadap program PTPN 

7 Peduli ini, penulis menemukan adanya 

dokumen tentang pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi yang digunakan. Lebih lanjut 

tentang kondisi ini kembali dikemukakan 

oleh Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak 

Rzk)  bahwa : 

 “Sistem monitoring kami belum memiliki 

jadual dan metode khusus, tapi ada 

laporan tentang program PTPN 7 Peduli 

ini pada bagian CSR yang tertuang dalam 

laporan keuangan perusahaan tiap 

tahunnya. Hasil evaluasi, seperti yang 

saya sebutkan tadi biasanya dibuat dan 

dilampirkan dalam profil perusahaan dan 

laporan tahunan perusahaan.” 

 

Mengkaji fenomena tersebut, dalam 

pandangan Paul (1982:103-104) 

mengemukakan terdapat variabel kunci 

dalam pelaksanaan program yang harus 

diperhatkan agar program berhasil, yaitu 

variabel lingkungan, variabel strategi, 

variabel struktural dan variabel proses.  

Beberapa variable kunci di atas menurut 

Paul tentunya menjadi ukuran keberhasilan 

atau efektivitas suatu program. Dari 

dokumen-dokumen dan hasil wawancara 

peneliti diperoleh keterangan bahwa PTPN 7 

Peduli belum memiliki variable strategi yang 

menyeluruh dan baik karena rencana aksi 

termasuk system monitoring dan evaluasinya 

belum jelas dan belum ada blueprintnya 

sehingga akan sulit nantinya untuk membuat 

mekanisme pelaporan program tetapi PTPN 7 

berkomitmen melaksanakan kegiatan 

tanggung jawab sosialnnya (CSR) dan 

memiliki rancangan program PTPN 7 Peduli 

yang dibuat lima tahun sekali. 

 

2. Input 

Adanya unit khusus yang menangani 

masalah tanggung jawab sosial perusahaan 

menunjukkan keseriusan perusahaan terhadap 

pelaksanaan CSR. Unit khusus ini nantinya 

bekerja sama secara efektif dengan unit lain, 

terkait dengan aktivitas hubungan antara 
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korporasi dengan masyarakat. Dari hasil 

wawancara penulis dengan Kepala Bidang 

Sumber Daya (Bapak Rzk)  bahwa : 

 “Di PTPN 7 ini terdapat Unit khusus 

yang menangani program CSR memiliki 

kemampuan dan kualitas SDM yang 

memadai, yang dapat diperoleh dari 

pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

kerja yang relevan”.  

 

Dari data wawancara yang penulis 

dapatkan, masalah kualitas dan peningkatan 

kemampuan petugas yang menangani 

program CSR di PTPN 7 PAWI menjadi 

prioritas dalam peningkatan kompetensi 

sinder umum untuk menjalankan pedoman 

PKBL dan pengembangan SDM.  

Selanjutnya pada konteks anggaran untuk 

pelaksanaan program, selain unit khusus dan 

SDM yang berkualitas, harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan untuk 

menunjang kesuksesan program. Menurut 

hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Sumber Daya (Bapak Rzk)  bahwa : 

“Kami menyediakan anggaran khusus 

untuk program ini karena memang setiap 

BUMN harus menyisihkan sejumlah 

persen dari laba perusahaan untuk 

berpartisipasi dalam program ini...Jadi 

memang semakin tinggi laba yang 

diperoleh maka dana untuk program ini 

juga seharusnya meningkat. Kami 

mengalokasikan keuntungan sebesar 2% 

untuk kegitan CSR ini ... ” 

 

Dari penjelasan di atas tergambar bahwa 

bahwa PTPN 7 PAWI memiliki unit khusus 

yang menangani pelaksanaan PTPN 7 Peduli 

adanya unit khusus yang menangani program 

csr perusahaan, meskipun dalam 

pelaksanaaannya masih diperlukan 

meningkatkan kemampuan petugas dan staf 

CSRnya dengan memberikan pelatihan untuk 

peningkatan kompetensi mereka dan 

tersedianya juga anggaran untuk CSR ini, 

akan tetapi jika dikaitkan dengan teori 

menurut Royse (2006:6) bahwa ada program 

yang tergolong baik, tetapi ada juga yang 

buruk suatu program dikatakan baik jika 

mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

mempunyai staf yang memadai dan 

jumlahnya mencukupi, mempunyai anggaran 

sendiri yang cukup dan mempunyai identitas, 

sehingga mudah diketahui/dikenali oleh 

masyarakat luas. Kemudian terkait dengan 

jumlah staf di unit usaha berdasarkan hasil 

wawancara penulis dengan (Bapak Rzk)  

bahwa : 

 “Kalau di unit, biasanya tugas-tugas 

bagian dikerjakan oleh petugas bagaian 

SDM dan Umum tetapi kami sering 

kesulitan dalam menagih modal pinjaman 

usaha dari mitra karena kekurangan 

jumlah staf, lokasi mitra yang terkadang 

jauh dan keterbatasan waktu karena 

banyaknya kerjaan yang kami lakukan”. 

Hasil wawancara tersebut mengambarkan 

bahwa penghambat program ini antara lain 

karena keterbatasan jumlah staf yang 

menangani program dan tugas bagian crr 

disatukan dengan bagian SDM dan umum 

sehingga pelaksanaan program menjadi 

kurang efektif. 

3. Process 

Pelaksanaan suatu program hendaknya 

melibatkan berbagai pihak guna mendukung 

keberhasilannya. Dengan keterbatasan yang 

ada, baik SDM maupun fasilitas dalam 

pelaksanaan program, maka sebagian besar 

tanggung jawab melaksanakan program 

sesungguhnya berada pada masyarakat 

(lokal) dan stakeholder lain yang mempunyai 

komitmen dan kompeten untuk 

melakukannya. Pelaksanaan kegiatan 

sebaiknya diberikan kepada mereka yang 

memahami dan berkompeten melakukanya, 

sementara korporasi hanya memfasilitasi, dan 

bila diperlukan hanya sebagai pengawas 

terkait dengan aturan yang ada. Terpenting 

adalah korporasi harus memastikan seluruh 

komponen masyarakat yang beritikad baik 

dan kompeten untuk dilibatkan dalam 

melaksanakan program bersama korporasi. 

Dari hasil wawancara mengenai 

pelaksanaan program PTPN 7 Peduli dengan 

Kepala Bidang Sumber Daya (Bapak Rzk)  

bahwa : 

 “Dalam proses pelaksanaan program 

PTPN 7 Peduli ini, kami melibatkan 

masyarakat...Contohnya mengenai 

informasi permohonan dana kemitraan 

dan pembuatan proposal kami menitipkan 

informasi tersebut kepada para kepala 

desa dan kepala desa nanti 

menginformasikannya kepada warga 

desanya’...Kalau kami harus 

melakukannya sendiri, kami tidak bisa 

karena keterbatasan jumlah staf di unit” 

 

Wawancara penulis tidak berhenti di 

PTPN 7 PAWI saja, penulis pun 

mewawancarai Bapak NP selaku Kepala 

Desa di desa penyangga, diperoleh 

keterangan bahwa, 

“Pihak PTPN memang pernah datang 

untuk memberikan informasi mengenai 
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pinjaman modal usaha trus dan 

pembuatan proposal untuk pengajuan 

pinjamannya. Memang secara berkala 

petugas PTPN tersebut datang dan 

memberikan penyuluhan tentang 

kemitraan...” 

 

Dari hasil wawncara dan obserfasi di 

lapangan diperoleh pemahaman bahwa  

pelaksanaan program PTPN 7 Peduli telah 

melibatkan masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program PTPN 7 Peduli seperti 

mengajak tokoh masyarakat untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan programnya. Hal ini 

sesuai dengan kriteria kunci keberhasilan 

program yang dikemukakan oleh Paul 

(1982:103-104) yaitu variabel proses yang 

meliputi penerapan dan sharing pekerjaan, 

informasi dan pengaruh manajemen program 

kepada masyarakat. 

4. Product 

Dalam indikator pencapaian program 

salah satunya adalah pencapaian kebutuhan 

masyarakat dan terlaksananya tujuan program 

yang direncanakan. Pencapaian dapat 

dianggap baik, apabila kebutuhan tersebut 

dapat dipenuhi melalui program menurut 

prioritas yang dibuat. Sementara pencapaian 

yang lebih tinggi dapat dilihat melalui 

pemenuhan kebutuhan di luar yang telah 

dinyatakan dalam rencana. Sehingga untuk 

memastikan hal tersebut, perlu dikaji tentang 

hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 

programnya. Jadi, dari pemamaparan di atas 

untuk dapat melihat keberhasilan suatu 

program maka perusahaan bisa mengukurnya 

dari pemenuhan kebutuhan masyarakat dan 

pencapaian tujuan-tujuan program.  

Dalam hal ini, penulis memperoleh 

keterangan dari Kepala Bidang Sumber Daya 

(Bapak Rzk)  bahwa : 

 “Dalam perencanaan yag tertulis 

memang sangat banyak dan kompleks, 

tetapi kami berusaha memberikan apa 

yang kami bisa. Sebagian besar kegiatan-

kegiatan dalam perencanaan dan 

petunjuk pelaksanaan program PTPN 7 

Peduli ini kami jalankan...Mesipun belum 

seratus persen terlaksana mungkin sekitar 

75% ada dan terlaksana. “Memang untuk 

lebih jelasnya ada di laporan akhir tahun 

perusahaan dan dokumentasi yang ada 

bisa lihat...” 

 

Dari data wawancara yang didapat bahwa 

pencapaian tujuan program belum maksimal 

tercapai karena adanya hambatan dari target 

group dan budaya masyarakat yang sulit 

diubah karena program pemberdayaan itu 

bertujuan untuk menciptakan masyarakat 

yang mandiri dan kemitraan dapat 

membentuk mental wirausaha dan 

menjalankan usaha secara profesional. 

 

F. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian, penulis 

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. PTPN 7 Padang Pelawi telah secara 

terfokus menyusun program CSR dengan 

menyesuaikan anggaran dari profit atau 

laba dengan komitmen 2% dari laba 

bersig perusahaan, akan tetapi proses 

penentuan anggaran tersebut dilaksanakan 

secara terpusat di PTPN 7 Bandar 

Lampung sebagai Perusahaan induk. 

2. Dari aspek Planet yang menyangkut 

dengan lingkungan ataupun dampak yang 

dihasilkan oleh perusahaan PTPN 7 

Padang Pelawi dalam kapasitas 

produksinya menunjukkan bahwa 

perhatian mengenai dampak lingkungan 

sudah dilakukan melalui pertimbangan 

analisis dampak lingkungan. 

3. Pada aspek people terkait dengan program 

CSR PTPN 7 Padang Pelawi yang secara 

langsung memberikan manfaat/dampak 

positif bagi masyarakat di wilayah 

wilayah desa penyangga. Hal ini tentu 

saja berhubungan erat dengan 

pemberdayaan masyarakat secara 

langsung.  

4. Pada aspek product terkait dengan 

program CSR PTPN 7 Padang Pelawi 

pencapaian tujuan program belum 

maksimal tercapai karena adanya 

hambatan dari target group dan budaya 

masyarakat yang sulit diubah karena 

program pemberdayaan itu bertujuan 

untuk menciptakan masyarakat yang 

mandiri dan kemitraan dapat membentuk 

mental wirausaha dan menjalankan usaha 

secara profesional. 
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