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ABSTRACT 

Aditya Tamara, 2017: Government Department, Faculty of Social and Political 

Science, University of Brawijaya Malang, Year of 2017, The Implementation Of 

Corporate Social And Responsibility PT.Kaltim Prima Coal On the Development 

Of Independent Village Programs On The South Village Of Sangatta, East Kutai 

District . 

Supervisors: Dr.M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si and Fathur Rahman, S.IP., M.A 

 

This research explains about the implementation of  corporate social responsibility 

and environment program of PT.Kaltim Prima Coal in independent village program, 

especially for strengthening the village owned business entity in South Sangatta 

village of East Kutai District. In addition, this program also describes how the 

constraints faced in the implementation process and also who the parties involved on 

the implementation process. This program aims to create  an independence of rural 

communities in order not to rely on aid, especially charity donations. This program is 

in stretcher by PT.Kaltim Prima Coal as one form corporate social responsibility and 

environmental policy to the community around the mine area. This study was used the 

theory of policy implementation of Merilee S.Grindle model. By using this theory, 

researchers can explain how the success of a policy can be realized by looking at the 

aspect of who is involved, what benefits are obtained, and also explain what are the 

supporting and inhibiting factors during the implementation process. 

The results of this study was indicated that the implementation of an independent 

village program in the village of Sangatta Selatan has been well targeted. This 

program wass focused on strengthening the Village Owned Enterprise because it is 

considered to be able to grow community independence and improve the village 

economy. However, the training to the community should be done intensively by 

PT.Kaltim Prima Coal because the knowledge of the people in Sangatta village is still 

very low. Many government aid is not working because of lack of training to the 

community. In addition, the implementation of this program should also be evenly 

distributed to every village in all eastern Kutai district due to social incidents due to 

uneven village program that is uneven to each village. 
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ABSTRAK 

Aditya Tamara, 2017 : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2017, Implementasi 

Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT.Kaltim Prima Coal Pada 

Program Desa Mandiri Di Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

Dosen Pembimbing : Dr.M.Lukman Hakim, S.IP., M.Si dan Fathur Rahman, 

S.IP., M.A 

 

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan PT.Kaltim Prima Coal pada program desa mandiri, khsusnya pada 

penguatan badan usaha milik desa di desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. 

Selain itu, program ini juga memaparkan bagaimana kendala-kendala yang dihadapai 

dalam proses implementasi dan juga siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

implementasi. Program ini bertujuan untuk menciptakan kemandiran masyarakat desa 

agar tidak lagi bergantung pada bantuan-bantuan khususnya bantuan yang hanya 

bersifat charity/dana sumbangan. Program ini di usung oleh PT.Kaltim Prima Coal 

sebagai salah satu bentuk dari kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan kepada masyarakat sekitar tambang. Dalam penelitian ini digunakan teori 

implementasi kebijakan model Merilee S.Grindle. Dengan menggunakan teori ini, 

peneliti dapat menjelaskan bagaimana keberhasilan suatu kebijakan dapat terwujud 

dengan melhat aspek siapa saja yang terlibat, manfaat apa saja yang didapat, dan 

menjelaskan pula apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat saat proses  

implementasi.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa imlementasi program desa mandiri di desa 

Sangatta Selatan sudah tepat sasaran. Program ini difokuskan pada penguatan Badan 

Usaha Milik Desa karena dianggap dapat menumbuhakan kemandirian masyarakat 

dan meningkatkan ekonomi desa. Namun pelatihan-pelatihan kepada masyarakat 

harus dilakukan secara intensif oleh pihak PT.Kaltim Prima Coal karena pengetahuan 

masyarakat di desa Sangatta masih sangat minim. Banyak bantuan-bantuan dari 

pemerintah yang tidak berjalan karena kurangnya pelatihan kepada masyarakat. 

Selain itu impelementasi program ini juga harus dijalakan secara merata ke setiap 

desa di kabupaten kutai timur karena terjadi kecemburan sosial akibat program desa 

mandiri yang tidak merata ke tiap-tiap desa.   

 

Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab Sosial, PT Kaltim Prima Coal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Batu bara adalah salah satu sumberdaya alam yang melimpah dan menyebar 

di setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, baik yang telah di eksploitasi maupun 

yang masih berupa cadangan. Oleh karena, itu banyak perusahaan tambang yang 

berdiri di kabupaten kutai timur. Saat ini terdapat 149 perusahaan tambang batu bara 

yang berdiri di Kabupaten Kutai Timur.
1
 149 perusahaan tambang itu terdiri dari 143 

perusahaan dengan status Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan enam perusahaan 

tambang dengan status Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B). Jumlah perusahaan yang sudah beroperasi dilapangan dengan PKP2B ada 

tiga perusahaan. IUP operasi produksi lainnya masih dalam tahap konstruksi. Seperti 

diketahui, IUP diterbitkan oleh Kepala Daerah tingkat dua, sedangkan PKP2B 

diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dari 143 

IUP batubara, 29 diantaranya sudah berstatus operasi produksi, sedangkan 114 

perusahaan lainnya masih berstatus ekplorasi. Salah satu perusahaan tambang batu 

bara terbesar yang berdiri di Kabupaten Kutai Timur dan merupakan salah satu 

perusahaan tambang terbesar di dunia adalah PT.Kaltim Prima Coal. 

                                                           
1
 Dikutip  melalui laman www.kliksangatta.com, diakses tanggal 16 September 2016, pukul 19.20 

WIB 



PT.Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan perusahaan korporasi Indonesia 

yang bergerak di bidang penambangan batu bara. Kegiatan penambangan batubara 

KPC berpusat di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekitar 150 

kilometer sebelah utara Ibu Kota Samarinda. Pada tahun 1989 dan pada tahun 1991 

tambang batubara KPC mulai beroperasi. Sejak pertama kali beroperasi sampai 

sekarang, produksi batubara KPC mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 

1992 produksi KPC mencapai tujuh juta ton pertahun, pada 2014 produksinya 

mecapai 52,70 juta ton, dan pada tahun 2015 forecast production KPC mecapai 

56,45ton.
2
 Oleh karena itu, tidak lain bahwa Kabupaten Kutai timur telah 

memberikan keuntungan yang cukup besar bagi KPC. Berikut adalah data penjualan 

(Coal Sales) KPC dari tahun 2007 sampai tahun 2015: 

No 

 

Types Of 

Coal 

Coal Market 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Pinang  23,512,371 

ton 

21,805,291 

ton 

21,805,291 

ton 

20.243.734 

ton 

20.243.734 

ton 

27.270.000 

ton 

27.270.000 

ton 

25.100.000 ton 

2 Melawan  11,772,783 

ton 

16,465,971 

ton 

16,465,971 

ton 

19.839.343 

ton 

19.839.343 

ton 

25.400.000 

ton 

25.400.000 

ton 

29.100.000 ton 

3 Prima 487,169 ton 486,820 ton 486,820 ton 380.909 ton 380.909 ton 420.000 ton 420.000 ton 300.000 ton 

 Total 35,772,323 

ton 

38,758,082 

ton 

38,758,082 

ton 

40.463.986 

ton 

40.463.986 

ton 

53.150.000 

ton 

53.150.000 

ton 

54.600.000 ton 

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT.Kaltim Prima Coal 2007-2015 

                                                           
2
 Annual Report KPC 2015 



Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Garis besar sebuah perusahaan adalah 

mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah 

kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin. Pada satu sisi harus diakui 

perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. 

Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan 

bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa 

yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan 

pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya. 

Setiap kegiatan oprasional tambang tentu tidak hanya menimbulkan dampak-

dampak positif tetapi juga menimbulkan banyak dampak negatif seperti pencemaran 

lingkungan, kesenjangan sosial, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan lainnya. 

Busyra Azheri berpendapat hal ini dikarenakan kultur perusahaan yang didominasi 

cara berpikir dan perilaku ekonomi yang hanya berorientasi keuntungan (profit 

orientate).
3
 Perusahaan yang didirikan di suatu wilayah dan berada di tengah-tengah 

masyarakat yang memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan 

seharusnya saat ini merubah cara berpikir tersebut. Perusahaan bukan lagi sebagai 

entitas yang hanya mementingkan diri sendiri (selfish) dan/atau eksklusivitas dari 

lingkungan masyarakat, tetapi sebagai sebuah entitas badan hukum yang wajib 

                                                           
3
 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility:Dari Voluntary Menjadi Mandatory, Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012. hlm. 3. 



melakukan adaptasi sosio kultural dengan lingkungan di mana ia berada, serta dapat 

dimintai pertanggungjawaban layaknya subjek hukum pada umumnya.
4
 

Terminologi Tanggung Jawab Sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) lahir menjadi konsekuensi dari hal-hal tersebut, yang dalam 

perkembangannya menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Tanggung jawab 

sosial perusahaan lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan 

pihak-pihak secara lebih luas (stakeholders) daripada hanya sekedar mementingkan 

kepentingan perusahaan sendiri. Tanggung jawab sosial perusahaan/CSR  berkaitan 

dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, 

komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya. Kepedulian perusahaan 

sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam komitmen 

perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha 

yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sejalan 

dengan konsep Triple Bottom Line. Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan 

dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya 

terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya 

penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang.
5
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5
 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Permata Aksara, 2012. hlm. 138. 



Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi kewajiban legal di 

indonesia karena telah dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal. 

Undang-Undang tersebut menimbulkan pro dan kontra karena masih belum memiliki 

kejelasan mengenai sanksi serta bagaimana dengan perusahaan yang tidak secara 

langsung menggunakan sumber daya alam. Ketentuan mengenai tanggung jawab 

sosial perusahaan dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, 

selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya 

masyarakat setempat.
6
 Pemerintah menetapkan anggaran CSR untuk BUMN sebesar 

5% dari keuntungan, sedangkan swasta presentasenya tidak di tentukan namun sudah 

diwajibkan untuk menyisihkan dari keuntungan yang diperoleh.  

Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Kaltim Prima Coal tidak muncul 

dari negosiasi antara perusahaan dengan masyarakat, melainkan dari manajemen 

perusahaan dan negosiasi dengan Pemkab Kutai Timur. Sejak tahun 2005 KPC 

mengalokasikan dana CSR sebesar US$ 5 juta yang dikelola menjadi dua bagian 

yaitu US$ 1,5 juta untuk dana kemitraan yang dikelola oleh forum Multistakeholder 

(MSH) CSR yang di bentuk Pemkab Kutai Timur dan US$ 3,5 juta untuk dana 

Community Development (comdev) yang di kelola oleh manajemen KPC Divisi 

External Affairs and Sustainable Development (ESD).
7
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Terdapat tujuh bidang utama program CSR PT.Kaltim Prima Coal yaitu 

Agribisnis, Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan, Ekonomi Lokal dan UKM, 

Infrastruktur, Pelestarian Alam/Budaya dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. 

Sasaran atau tujuan dari ketujuh program CSR PT.Kaltim Prima Coal adalah untuk 

memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), amanat 

perusahaan (context statement), memenuhi kebutuhan masyarakat (mulai dari sekitar 

tambang, Kutai Timur hingga Kalimantan Timur), mendukung program pemerintah 

(Kabupaten, Provinsi, dan Pusat), menjalin hubungan masyarakat (mulai dari tingkat 

desa, kecamatan, kabupaten hingga ke pusat), dan ikut serta dalam mendukung 

pencapaian MDGs.
8
  

Dari ketujuh program tersebut penulis berfokus pada bidang pengembangan 

desa terpadu karena program ini di lansir mempunyai tujuan jangka panjang sesuai 

dengan konsep sustainable development yang menjadi prioritas utama dalam 

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain 

adalah pemberian berbagai pelatihan dan pendampingan pada petani dan 

menyediakan berbagai stimulan sesuai dengan kebutuhannya dan mendorong 

masyarakat untuk terus dapat memaksimalkan semua potensi lokal yang dimilikinya, 

dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap berbagai 

sarana produksi pertanian dari luar daerah, sekaligus meningkatkan produktifitas 

masyarakat dan desa.  

                                                           
8
 Laporan Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT.Kaltim Prima Coal 2014 



Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan studi pada 

program implemetasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Kaltim Prima Coal 

(KPC) Karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak 

di bidang industri pertambangan di Kutai Timur. Bergerak di bidang industri batu 

bara pasti rentan terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan dan sosial, terlebih 

pula KPC merupakan perusahaan berskala internasional dan disinyalir merupakan 

tambang batu bara terbesar di Indonesia. Di kabupaten Kutai Timur terdapat masih 

banyak desa-desa yang tertinggal. Mulai dari susahnya jaringan listrik, infrastruktur, 

sarana transportasi sampai dengan sumber air bersih. Hal ini yang menjadi tolak ukur, 

dimana daerah yang subur dan kaya sumberdaya alam tetapi kesenjangan sosial masih 

terjadi terutama di desa.  

Tanggung jawab sosial perusahaan / CSR juga bertujuan sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan untuk mengatasi dampak dari keputusan-keputusan dan 

kegiatan-kegiatan perusahaan.
9
 Tidak dapat dipungkiri selain dampak positif yang 

timbul dari berdirinya sebuah perusahaan, terdapat pula dampak negatif yang 

ditimbulkan dari usaha kegiatan yang dijalankan sebuah perusahaan. Perusahaan yang 

berbasis sumber daya alam dalam menjalankan kegiatan industrinya secara tidak 

langsung memberikan dampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam tersebut. 

Konsep CSR yang di usung KPC melaui sustainable development adalah 

pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan. Praktik pengimplementasian 

                                                           
9
 Jalal, Selamat Datang ISO 26000!, Lingkar Studi CSR, www.csrindonesia.com, diakses  tanggal  20 

Desember 2016, pukul 16.00 WIB 



CSR tidak hanya semata berupa dana atau bantuan material, namun juga berupa 

pendampingan dan pelatihan sehingga masyarakat tidak menjadi ketergantungan 

dengan KPC, tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan 

KPC melalui program CSRnya memiliki dan mengandung harapan, agar nantinya 

masyarakat mulai belajar dan memiliki bekal bagi keberlanjutan hidup mereka. 

PT. Kaltim Prima Coal menyusun prioritas pengalokasian dana CSR 

berdasarkan logika dampak, apakah daerah tersebut menerima dampak langsung atau 

tidak langsung dari daerah operasional PT. KPC. Lingkar / Ring 1 merupakan daerah 

yang menerima dampak langsung dari operasi pertambangan yang di lakukan oleh 

PT.KPC. Tingkat prioritas daerah pada Ring I yaitu Sangatta Utara, Bengalon, 

Sangatta Selatan, Rantau Pulung. Ring II meliputi daerah-daerah dimana tingkat 

dampak yang di terima tidak sebesar Ring I. Lingkar / Ring II terdiri dari berbagai 

daerah Kutai Timur (di luar Sangatta, Bengalon dan Rantau Pulung). Lingkar / Ring 

III  yaitu kaltim dan seterusnya diikuti oleh Lingkar / Ring IV yaitu wilayah 

Nasional. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada Ring I karena derah ini 

merupakan lokasi terdekat dengan kegiatan operasional KPC. Berikut adalah peta 

lokasi operasional KPC:
10
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Gambar 1.1 Peta Operasional KPC 

 

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT.Kaltim Prima Coal 2014 

 

Melihat Peranan CSR apakah berjalan efektif dan tepat pada sasaran untuk 

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kutai Timur, Selain itu untuk mengetahui 

apa yang dilakukan KPC pada CSR perusahaannya sekaligus untuk mengetahui 

bagaimana peran CSR terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupate 

Kutai Timur, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT.Kaltim Prima Coal 

Pada Program Desa Mandiri Melalui Badan Usahan Milik Desa” 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Corporate 

Social Responsibility (CSR) PT. Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur pada 

program Desa Mandiri melalui pengatan Badan Usaha Milik Desa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT. 

Kaltim Prima Coal Di Kabupaten Kutai Timur pada program pengembangan 

Desa Mandiri melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai faktor pendukung dan 

penghambat dalam implementasi program Desa Mandiri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademisi 

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility atau CSR). 

2.  Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat untuk menjadi bahan 

acuan bagi penelitian selanjutnya. 

 

 



b. Manfaat Praksis 

1. Menjadi bahan acuan bagi para praktisi CSR untuk mencanangkan 

program CSR yang baik khususnya dalam kondisi sosial,ekonomi, dan 

lingkungan. 

2. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi 

perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan /CSR  

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan pengaruh 

praktik Corporate Social Responsibility. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya 

sebagai berikut: 

Pertama, Nurhikmah Mukhtar (2012), dalam penelitiannya tentang 

“Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial pada PT. 

Pertamina EP Region KTI Field Bunyu”. Penelitian ini disimpulkan bahwa dalam 

mengimpelementasikan CSR sebagai modal sosial PT Pertamina EP Region KTI 

Field Bunyu, telah mampu menarik kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, 

karena perusahaan telah menjalankan program CSR-nya dengan baik, sehingga dapat 

meredam beberapa masalah-masalah dan gangguan.
1
 

Kedua, Andry Kurniawan (2011), “Persepsi masyarakat, pemerintah, dan 

perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mengurangi 

kemiskinan”.
2
 Penelitian ini membahas mengenai impelementasi CSR pada PT. 

Maruki Internasional Indonesia, apakah dapat mengurangi kemiskinan dari perspektif 

masyarakat, pemerintah, dan karyawan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa 

                                                           
1
 Nurhikmah Mukhtar, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Modal Sosial 

pada PT. Pertamina EP Region KTI Field Bunyu, diunduh melalui laman www. repository.unhas.ac.id 

pada tanggal 20 agustus 2016 pukul 14.30 WIB 
2
 Andry Kurniawan, Persepsi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam mengurangi kemiskinan, skripsi tidak dipublikasikan. 



persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan CSR dapat mengurangi 

kemiskinan, walaupun sebenarnya masyarakat kurang memahami hakikat dari CSR 

itu sendiri. Sedangkan perusahaan menganggap CSR yang dilakukan belum maksimal 

dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di daerah sekitar perusahaan. 

 Ketiga, Mila Hiswatus Sholihah (2014), “Pola Komunikasi Implementasi CSR 

(Corporate Social Responsibility) BANK INDONESIA,(Studi Evaluatif Implementasi 

CSR Bank Indonesia Surabaya dalam Tinjauan Rasionalitas Komunikatif Sebagai 

Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Program Pemberdayaan 

Usaha Kecil dan Mikro Berbasis KSM di Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya)”.
3
 

Dalam penelitian tersebut, peneliti membahas tentang kegiatan CSR Bank Indonesia 

yang terimplementasi dalam program pemberdayaan usaha kecil dan mikro berbasis 

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Program ini mempunyai tujuan yang sangat 

baik yaitu untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro di Indonesia yang selama 

ini masih belum terselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana kita 

ketahui bahwa pengusaha kecil dan mikro termasuk dalam segmen pengusaha yang 

tidak bankable atau tidak dapat mengakses pinjaman modal dari bank, sehingga 

seringkali mereka mengeluhkan kurangnya modal bagi usaha mereka. 
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 Mila Hiswatus Sholihah,  Pola Komunikasi Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) 

Bank Indonesia, (Studi Evaluatif Implementasi CSR Bank Indonesia Surabaya Dalam Tinjauan 

Rasionalitas Komunikatif Sebagai Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Program 

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Berbasis KSM di Kel.Jepara Kec.Bubutan Surabaya), diunduh 

melalui laman www.jmsos.studentjournal.ub.ac.id pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 10.45 WIB 

http://www.jmsos.studentjournal.ub.ac.id/


 Keempat, Penelitian yang di lakukan oleh Yuniarti Wahyuningrum, Iwan 

Noor, dan Abdul Wachid dengan judul Pengaruh Program Corporate Social 

Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada 

Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan 

Kabupaten Pasuruan).
4
  Penelitian ini dilakukan untuk mengukur signifikansi 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap peningkatan 

pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek 

keuntungan secara ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangan, namun juga harus mem-perhatikan aspek sosial dan 

lingkungannya, atau yang biasa disebut Three Bottom Line. Sinergi dari tiga elemen 

ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable 

Development). 

Untuk dapat membedakan dengan penelitian terdahulu peneliti mencoba 

mentabulasi keempat penelitian yang telah ada sebagai berikut : 
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 Yuniarti Wahyuningrum dkk, Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap 

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT.Amerta Indah Otsuka 
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www.administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id pada tanggal 23 agustus 2016 pukul 16.26 WIB 
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Tabel 2.1 Tabulasi Perbandingan Studi Terdahulu dengan Relevansi Penelitian 

No. Peneliti Judul Aspek Pengamatan Letak Perbedaan 

1. Nurhikmah 

Mukhtar  

Implementasi 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

sebagai Modal 

Sosial pada PT. 

Pertamina EP 

Region KTI Field 

Bunyu 

Bagaimana progam CSR 

mampu menarik 

kepercayaan masyarakat 

kepada perusahaan, 

karena perusahaan telah 

menjalankan program 

CSR-nya dengan 

maksimal. 

Fokus dalam penelitian 

ini adalah bagaimana  

pencapaian sebuah 

program CSR pada 

aspek sosial sehingga 

mampu menarik 

legitimasi masyarakat. 

2. Andry 

Kurniawan 

Persepsi 

masyarakat, 

pemerintah, dan 

perusahaan 

terhadap Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) dalam 

mengurangi 

kemiskinan 

Mengamati apakah CSR 

pada PT.Maruki 

Internasional Indonesia 

dapat membatu 

mengurangi kemiskinan, 

melalui perspektif 

masyarakat, pemerintah, 

dan karyawan. 

Program CSR yang 

diharapkan dapat 

membantu mengurangi 

angka kemiskinan 

melalui perspektif 

masyarakat,pemerintah, 

dan karyawan. 

Sedangkan penelitian 

ini lebih kepada aspek 

sosial, ekonomi, dan 

lingkungan yang 

bertuju kepada konsep 

pembangunan 

berkelanjutan 

(Sustainable 

Development) 

3. Mila Hiswatus 

Sholihah 

Pola Komunikasi 

Implementasi CSR 

(Corporate Social 

Responsibility) 

BANK 

INDONESIA,(Studi 

Evaluatif 

Implementasi CSR 

Bank Indonesia 

Surabaya dalam 

Tinjauan 

Rasionalitas 

Komunikatif Sebagai 

Upaya Mewujudkan 

Good Corporate 

Governance Pada 

Program 

Mengamati apakah Bank 

Indonesia selaku 

lembaga negara 

independen telah 

melaksanakan konsep 

Good Corporate 

Governance pada 

program CSR yang 

terimplementasi dalam 

program pemberdayaan 

usaha kecil dan mikro 

berbasis KSM 

(Kelompok Swadaya 

Masyarakat). 

Fokus utama dalam 

penelitian ini adalah 

menganalisis pola 

komunikasi untuk 

mencapai konsep Good 

Coroporate 

Governance yang 

terimplementasi dalam 

sebuah program CSR 

berbasis KSM 

(Kelompok Swadaya 

Masyarakat) 



Pemberdayaan 

Usaha Kecil dan 

Mikro Berbasis KSM 

di Kel.Jepara 

Kec.Bubutan 

Surabaya) 

4. Yuniarti 

Wahyuningrum, 

Iwan Noor, dan 

Abdul Wachid 

Pengaruh Program 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap 

Peningkatan 

Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi 

pada Implementasi 

CSR PT. Amerta 

Indah Otsuka Desa 

Pacarkeling 

Kecamatan Kejayan 

Kabupaten 

Pasuruan) 

mengukur signifikansi 

pengaruh Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) terhadap 

peningkatan 

pemberdayaan 

masyarakat, apakah telah 

sesuai dengan konsep 

Three Bottom Line. 

Penelitian ini 

menggunakan analisis 

statistik deskriptif dan 

analisis regresi linear 

berganda yang 

digunakan untuk 

mengetahui tingkat 

signifikansi dan 

pengaruh secara 

simultan dan parsial 

dalam sebuah program 

CSR terhadap 

pemberdayaan 

masyarakat. 
Sumber : Hasil Olahan Penulis (2016) 

 Dari tabulasi perbandingan studi pendahuluan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini memiliki kedekatan dan kemiripan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuniarti dkk. Yang menjadi letak utama perbedaan penelitan yaitu pada 

masalah yang diteliti. Penelitian ini akan membahas bagaimana dampak implementasi dari 

program CSR PT.Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur dengan melihat aspek 

pengembangunan yang berkelanjutan/Sustainable Development terutama pada daerah-daerah 

yang berdekatan dengan lokasi tambang batu bara yang rentan akan masalah sosial dan 

lingkungan.  

 

 

 



2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

meperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseinmbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.
5
 

Corporate Social Responsibility (CSR) sudah di amanatkan dalam UU No.40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.9 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No.25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.11tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah 

tanggung jawab perusahaan atau organisasi terhadap dampak dari keputusan dan 

aktivitas operasional perusahaan atau suatu organisasi terhadap lingkungan, baik alam 

dan lingkungan sosial. Ketentuan Bahwa CSR sebagai sebuah kewajiban hukum 

sebagain mana tertera dalam UUPT dan UUPM. Maka diharapakan CSR tidak lagi 

dimaknai sekedar sebagai tuntutan moral tetapi sebagai kewaiban perusahaan yang 

harus di laksanakan. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas menyebutkan defenisi tanggung jawab sosial perusahaan/ 

CSR sebagai berikut:
6
 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk 

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 
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 Suhandari M.Putri, SchemaCSR, Kompas, 4 agustus 2007 (dalam Hendrik Budi Untung,Corporate 

Social Responsibility), Jakarta: sinar grafika,2009. hlm. 1 
6
 Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 butir 3 tentang Perseroan Terbatas 



Terlihat dari definisi di atas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan 

menekankan pada penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat 

bagi perseroan itu sendiri maupun bagi masyarakat. Definisi tanggung jawab sosial 

perusahaan yang juga sama menekankan kontribusi dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan terdapat pada definisi menurut The World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) dan World Bank. The World Business Council 

for Sustainable Development (belakangan berganti nama menjadi Business Action for 

Sustainable Development) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

berikut: 

Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to 

sustainable economic development, working with employees, their families, 

the local community and society at large to improve their quality of life.
7
 

 Yaitu tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen bisnis untuk 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka. Inti sari dari defenisi di atas bahwa tanggung 

jawab sosial perusahaan yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan para pemagku kepentingan/ 

stakeholders untuk peningkatan kualitas hidup mereka. 

 Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus bedasarkan nilai-nilai etis dan 

menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan 
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definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Business for Social Responsibility 

yaitu: 

Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, 

commercial and public expectations that society has of of business. Social 

Responsibility is a guiding principle for every decision made and in every 

area of a business.
8
 

Dalam kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan selain menghasilkan 

dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, beberapa pengertian tanggung 

jawab sosial perusahaan/ CSR memberikan penekanan pada upaya untuk mengurangi 

dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Di antaranya yaitu pengertian 

dari Lingkar Studi CSR Indonesia mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan/ 

CSR sebagai berikut: 

CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis meminimkan dampak 

negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh 

pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk 

tujuan pembangunan berkelanjutan.
9
 

Dari rumusan definisi atau pengertian di atas, dapat ditarik tiga hal pokok yang 

membentuk pemahaman terhadap tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yaitu 

sebagai berikut:
10

 

 

1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau perseroan tidak 

berdiri sendiri dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap keadaan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

                                                           
8
 Business for Social Responsibility dalam Busyra Azheri, Op.cit.,hlm. 21. 

9
 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media, 2011. hlm. 108. 

10
 Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardi Pratama, op.cit., hlm. 9-10. 



2. Keberadaaan (Eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) 

perusahaan atau perseroan tidak hanya ditentukan oleh pemegang 

saham atau shareholders-nya tetapi juga sangat ditentukan oleh pihak 

lain yang berkepentingan tau seluruh stakeholders-nya. 

3. Melaksanakan CSR berarti juga melaksanakan tugas dan kegiatan 

sehari-hari perusahaan atau perseroan, sebagai wadah untuk 

memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan atau 

dikelolanya. 

 

Dalam hal ini PT. Kaltim Prima Coal yang merupakan sebuah perusahaan 

tambang batu bara dan tidak dapat terhindarkan dari dampak sosial dan lingkungan 

dari setiap kegiatan operasionalnya oleh karena itu, KPC juga sangat meperhatikan 

dan ikut memprogramkan CSR sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajerial 

perusahaan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan di sekitarnya. 

PT.Kaltim Prima Coal Menjalankan kegiatan CSR melalui divisi ESD (External 

Affairs and Sustainable Development) dengan mengusung konsep sustainable 

development yang sifatnya memberdayakan masyarakat dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

2.3 Komponen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR 

Terdapat tujuh hal yang menjadi komponen utama tanggung jawab sosial 

perusahaan/ CSR menurut Wibisono yaitu antara lain sebagai berikut:
11

 

1. Perlindungan lingkungan 

Perlindungan lingkungan dilakukan perusahaan sebagai wujud kontrol 

sosial yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan. 

2. Perlindungan dan jaminan karyawan 

Kesejahteraan karyawan merupakan hal mutlak yang menjadi tolak 
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ukur bagi perusahaan dalam menghargai karyawannya. 

3. Interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat 

Peran masyarakat dalam menentukan kebijakan perusahaan penting, 

sehingga perusahaan dengan masyarakat sekitarnya harus menjaga 

harmonisasi agar bersinergi. 

4. Kepemimpinan dan pemegang saham 

Pemegang saham merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan 

terhadap pencapaian keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

5. Penanganan produk dan pelanggan 

Kepuasan pelanggan adalah hal yang utama, sehingga apabila 

pelanggan puas maka mereka akan repeat order dan keuntungan lebih 

akan diperoleh. 

6. Pemasok (supplier) 

Pemasok merupakan pihak yang menguasai jaringan distribusi. 

Hubungan yang baik dengan pemasok menguntungkan perusahaan. 

7. Komunikasi dan laporan 

Keterbukaan terhadap komunikasi dan pelaporan yang tercermin 

melalui sestem informasi akan membantu dalam pengambilan 

keputusan. Diperlukan keterbukaan informasi material dan relevan 

bagi stakeholders. 

 

Adapun Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang 

diidentifikasi menjadi prioritas menurut The World Business Council for Sustainable 

Development (belakangan berganti nama menjadi Business Action for Sustainable 

Development) yaitu:
12

 

1. Human rights, 

2. Employee rights, 

3. Environmental protection, 

4. Supplier relations, 

5. Stakeholder rights, and 

6. CSR performance monitoring and assessment. 
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Kemudian Komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut 

Global Reporting Initiative (GRI) antara lain:
13

 

1. The workplace, 

2. Human rights, 

3. suppliers, and 

4. products and services. 

Dari beberapa komponen tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR menurut 

beberapa pandangan, terlihat penekanan yang utama pada komponen perlindungan 

lingkungan dan hak asasi manusia. 

2.4 Analisis Dampak Corporate Social Responsibility 

 Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai etika bisnis perusahaan yang 

diimplementasikan sebagai suatu kebijakan dan program telah memberikan dampak 

pada masyarakat sekitar, baik secara ekinomi, sosial, dan politik. CSR menjadi 

bentuk kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal 

dengan istilah Triple Bottom Line, yaitu 3P (People, Planet, Profit) yang 

dipopulerkan oleh John Elkington (1997) melalui bukunya yang berjudul “Cannibals 

With Forks, the Triple Bottom Line Of Twentieth Century Bussines”.
14

 Pada prinsip 

tersebut menjelaskan bahwa idealnya kebijakan dan program CSR merupakan suatu 

bentuk pembelajaran partisipatif yang diharapkan mampu menjadi sarana 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, program CSR dibangun atas dasar untuk 

memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.  
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 Implementasi program CSR perusahaan telah menyebabkan perubahan serta 

berdampak pada aspek ekologi, struktur sosial, kultur masyarakat, taraf hidup 

masyarakat, penilaian masyarakat dan stakehoders lainnya terhadap karakteristik 

CSR, dan sinergisitas kebijakan dan program keempat realitas tersebut selanjutnya 

mengkonstruksikan persepsi masyarakat dan stakeholders lainnya terhadap CSR 

perusahaan. Perubahan, dampak, dan persepsi tersebut secara kosneptual dapat 

memberikan “umpan balik” (feed back) untuk memformulasikan kembali kebijakan 

dan program CSR perusahaan.
15

 Implementasi dari program CSR yang tepat sasaran 

bisa berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar perusahaan. 

2.5 Konsep Triple Bottom Line (TBL) dalam Corporate Social Responsibility 

John Elkington (1997) melalui bukunya “Cannibals With Forks,the Triple 

Bottom Line of Twentieth Century Bussines” mengelompokan CSR ke dalam tiga 

aspek  yang di kenal sebagai Triple Bottom Line (TBL). Paradigma TBL juga 

menekankan bahwa kesusksesan dan keberlanjutan perusahaan tidak hanya diukur 

berdasarkan aspek keuangan saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan 

lingkungan. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin 

berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P” yaitu people, planet, profit.
16

 

People sebagai perwujudan aspek sosial, planet sebagai wujud aspek 

lingkungan dan profit sebagai wujud aspek ekonomi. Hubungan antara 3P tersebut 
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merupakan tiga aspek yang tidak bisa dipisahkan. Implementasi yang terpisah akan 

menyebabkan perusahaan lebih berpotensi mendapatkan resistensi internal maupun 

eksternal yang dapat menghambat perusahaan untuk beraktifitas. Hubungan ini 

kemudian diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut: 

Bagan 2.1  

Pola Hubungan 3P 

 

  

 

 

 

Sumber: Wahyudi & Azheri , (2011:134) 

Dalam konsep ini, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab 

yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam 

kondisi finansialnya saja, namun juga harus meperhatikan aspek sosial dan 

lingkungannya.
17

 Laporan Perusahaan dalam menggambarkan value TBL (sosial, 

lingkungan, ekonomi) yang baik, akan menimbulkan suatu reaksi dari stakeholder, 

oleh karena itu TBL dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar (Code of Conduct) 

dalam aktivitas perusahaan. 
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Sosial (people) 

Lingkungan (planet) Ekonomi (profit) 



Dengan adanya gagasan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR membawa 

kepada inti dari etika bisnis, di mana perusahaan tidak hanya memikirkan diri sendiri 

atau hanya berpijak pada single bottom line, karena hal ini belum dapat menjamin 

kelangsungan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Tanggung jawab sosial 

perusahaan/ CSR merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk menjaga 

kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan. Untuk menjamin kelangsungan dan 

keberlanjutan sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 

semua aspek yang meliputi sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan atau triple 

bottom line. Pentingnya menjaga sustainability ekonomi, sosial, dan lingkungan yaitu 

sebagai berikut:
18

 

1. Keberlanjutan Ekonomi 

Tujuan dasar sebuah perusahaan didirikan adalah untuk mencari 

keuntungan. tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR tidak berarti 

menjalankan kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan hingga 

mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sustainability ekonomi 

perusahaan merupakan dasar bagi perusahaan untuk menjaga 

sustainability sosial dan lingkungan. Sustainability ekonomi dicapai 

dengan cara memperoleh keuntungan, meminimalkan biaya dan 

memaksimalkan penjualan, membuat kebijakan-kebijakan bisnis yang 

strategis serta menjanjikan pengembalian yang menarik bagi para investor. 

 

2. Keberlanjutan Sosial 

Berdirinya sebuah perusahaan di tengah-tengah masyarakat menimbulkan 

dampak terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya tanggung jawab 

sosial perusahaan / CSR terhadap masyarakat, perusahaan akan mendapat 

rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan usahanya. 

Sustainability sosial terkait upaya perusahaan untuk mengutamakan nilai-

nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Sustainability diupayakan dengan 

cara mendukung upaya-upaya kesehatan masyarakat, penegakan hak asasi 
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manusia, pembangunan kawasan suatu negara, dan melakukan persaingan 

usaha yang sehat. 

 

3. Keberlanjutan Lingkungan 

Lingkungan yang baik, sehat, bersih, dan terpelihara merupakan harapan 

semua pihak. Isu mengenai kelestarian lingkungan merupakan isu besar 

dan menjadi isu global yang masih terus diserukan untuk diupayakan 

terwujudnya. Dalam setiap permasalahan lingkungan yang terjadi, salah 

satu pihak yang disalahkan adalah perusahaan. Aktivitas industri 

perusahaan dituding sebagai penyebab utama terjadinya berbagai 

permasalahan lingkungan. Selain dari aktifitas industri perusahaan, 

penyebab masalah lingkungan juga timbul dari produk yang dihasilkan 

oleh kegiatan usaha suatu perusahaan. 

 

Banyaknya tuntutan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

pemerhati lingkungan, dan organisasi internasional lainnya agar perusahaan 

memperhatikan masalah lingkungan menguatkan argumen bahwa kelangsungan 

hidup sebuah perusahaan sangat tergantung pada sustainability lingkungan. Masalah 

pelestarian lingkungan ini penting khususnya perusahaan yang bergerak di bidang 

sumber daya alam. 

Sustainability lingkungan oleh perusahaan dijaga dengan beberapa cara antara 

lain dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan demi mengurangi emisi 

gas buang, pengimplementasian sistem manajemen risiko lingkungan yang efektif, 

menerapkan prinsip-prinsip eco-labeling dan lain-lain.
19
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2.6 Konsep Implementasi Kebijakan  

 Dalam kamus besar Webster, to implement (menginplementasikan) berarti to 

provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menumbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu).
20

 Implementasi merupakan penyediaan saran untuk melaksanakan sesuatu 

yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Hal tersebut dilakukan 

untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan 

pemerintah, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi juga merupakan tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarakan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
21

 Yang berarti implementasi 

merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu 

keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 

pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. 

 Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi 

pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat 

mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan 
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apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier juga mendefinisikan 

implementasi untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-

usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau 

dampak nyata pada masyarakat.
22

 Implemetasi menurut Mazmanian dan Sabatier 

merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk 

perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan 

peradilan.  

 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang 

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan 

yang diinginkan.
23

 Definisi tersebut menekankan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat 

berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan 

yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.  
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2.7 Teori Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle. 

 Berdasarkan penjelasan diawal bab ini, peneliti menggunakan model 

implementasi yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle. Berikut ini adalah bagan 

model implementasi yang disampaikan oleh Grindle:  

Bagan 2.2 Model Implementasi Grindle 

Permasalahan 

Agenda Kebijakan 

Tahap-Tahap Keputusan 

Karakteristik kebijakan 

Arena Konflik 

   Publik                                           Birokrasi 

  Menolak/menerapkan                     Menolak/menerapkan 

 

   

 

 

Beberapa Hasil Potensial 

Sumber : Riant D. Nugroho, 2014 

Sumberdaya yang 

dibutuhkan: 

Politik, 

Keuangan, 

Manajemen teknik 

 

Pembuat kebijakan 

menilai dan 

memobilisasi sumber 

daya untuk 

mempertahankan 

reformasi 

Manajer Kebijakan 

menilai dan 

memobilisasi sumber 

daya untuk 

mempertahankan 
reformasi 



 Pada dasarnya keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan dapat 

diukur  dengan melihat hasil akhirnya. Sebagaimana disampaikan oleh Grindle: 
24

 

1. Dilihat dari Prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan 

kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi 

kebijakannya. 

2. Apakah tujuan tercapai dengan melihat dampak pada masyarakat secara 

individu dan kelompok, dan tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan 

kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi. 

 

 Sebagaimana pendapat dari Milwan yang dikutip oleh Jordan bahwa proses 

politik pada pengimplementasian kebijakan dapat dilihat melalui proses pengambilan 

keputusan yang melibatkan banyak aktor kebijakan, sedangkan proses administratif 

dapat dilihat melalui proses yang bersifat umum terkait dengan aksi administratifyang 

dapat diteliti pada program tersebut.
25

 Grindle juga menyampaikan bahwa 

keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan 

(content of policy) dan konteks lingkungan kebijakan (context of policy). Dimana ide 

dasarnya setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi baru dilaksanakan 

dan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 

tersebut.
26

 Mengenai indikator dari isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut:
27

 

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan  

Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu 
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implementasi kebijakan. Indikator ini beragrumen bahwa suatu kebijakan 

dalam pelaksanaanya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana 

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. 

Berdasarkan pendapat peneliti dalam memformulasikan suatu kebijakan 

hendaknya meminimalisir terjadinya banyak kepetingan yang berbeda, karena 

semakin kompleks kepentingan yang dipengaruhi maka proses 

implementasinya akan semakin sulit 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan 

Manfaat suatu kebijakan yang dinikmati secara realistis oleh kelompok 

sasaran berpengaruh terhadap dukungan atas perubahan tersebut. Pada poin 

ini isi dari kebijakan berupaya untuk menunjukan atau menjelaskan bahwa 

dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang 

menunjukan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian 

kebijakan yang hendak dilaksanakan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan  

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Konten 

kebijakan yang ingin dijelaskan adalah bahwa seberapa besar perubahan yang 

hendak ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempumyai 

skala yang jelas. Suatu kebijakan harus mempunyai tujuan yang menyangkut 

perubahan nilai-nilai atau norma-norma, dimana antara kebijakan yang telah 

dibuat dan nilai yang sudah dianut oleh kelompok sasaran bertentangan sekali,  

biasanya kebijakan tersebut akan sulit untuk diimplementasikan. 

4. Pelaksana Program 

Ketika implemetasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program 

sudah seharusnya dibekali dengan berbagai sumberdaya manusia dan sumber 

daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan 

memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. 

5. Sumberdaya yang dikerahkan  

Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang 

diperlukan dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif 

diimplementasikan daripada melibatkan kelompok yang kurang 

berkepentingan atas kebijakan tersebut. 

 

 Keunikan dari model ini terletak pada pemahaman yang bersifat 

komprehensif. Khususnya yang berurusan dengan implementor, sasaran , dan arena 



konflik yang mungkin saja dapat terjadi diatara para aktor, serta kondisi sumberdaya 

bagi implementasi yang diperlukan.
28

 

 Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam proses implementasi suatu 

kebijakan dipengaruhi oleh isis dan konteks lingkungan dari kebijakan itu sendiri. 

Apabila sebuah kebijakan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, tidak jarang 

kebijakan tersebut dapat begitu saja. Berbeda dengan implementasi kebijakan 

program desa mandiri yang yang dimana fokus dari program ini terletak pada 

penguatan Badan Usaha Milik Desa. Dimana program ini dikelola oleh masyarakat 

dan pemerintah desa yang memilki tujuan kemandirian masyarakat sesuai dengan 

kosep sustaianable developmet yang membuat masyarakat di Desa Sangatta Selatan 

tidak ketergantungan oleh pemerintah dan perusahaan lokal. 

2.8 Alur Pikir Penelitian 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab 

perusahaan atau organisasi terhadap dampak dari keputusan dan aktivitas operasional 

perusahaan atau suatu organisasi terhadap lingkungan, baik alam dan lingkungan 

sosial. CSR PT.Kaltim Prima Coal berfokus pada tujuh bidang utama yaitu 

Agribisnis, Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan, Ekonomi Lokal dan UKM, 

Infrastruktur, Pelestarian Alam/Budaya dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat. Alur 
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pikir dalam penelitian ini dibuat dengan tujuan mempermudah memahami penelitian 

yang dilaksanakan. Alur pikir penelitian dapat dilihat pada bagan di bawah ini : 

 

Bagan 2.3 Alur Pikir Penelitian 
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2. Derajat perubahan yang diinginkan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa setiap kejadian yang terjadi 

dalam objek yang diteliti secara alamiah. Dalam penelitian ini objek yang diteliti 

yaitu dampak implementasi program Corporate Social Responsibility PT. Kaltim 

Prima Coal. Oleh karena itu, jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah 

kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang 

bermaksud untuk memahami perilaku dari subjek yang diamati secara menyeluruh 

dengan memanfaatkan metode yang alamiah dan dijelaskan secara deskripsi.
1
 

Pengertian ini sejalan dengan yang diungkapan oleh David William. Menurut David 

William dalam Moloeng, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu 

latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau 

peneliti yang tertarik secara alamiah.
2
 Penelitian yang dilakukan memanfaatkan latar 

yang alamiah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 

menandakan penelitian ini adalah peneltian kualitatif. 

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dianggap lebih relevan dibandingkan 

jika menggunakan kuantitatif. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penelitian, 

                                                           
1
 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005. hlm. 6 

2
  Ibid., hlm. 5 



peneliti menggunakan metode yang alamiah yaitu wawancara dan dokumentasi.
3
 

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, peneliti melihat interaksi sosial antara 

peneliti dengan objek yang diteliti dalam hal ini adalah PT. Kaltim Prima Coal, 

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan masyarakat desa. David Mars dan Gerry 

Stoker mengutip dari Lareau dan Shultz mengungkapkan mengenai metode kualitatif 

:
4
  

“istilah generic untuk menyebutkan berbagai teknik seperti observasi, 

observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara 

kelompok fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik 

informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat dalam 

konteks. 

Penggunaan teknik seperti observasi, observasi partisipan dan wawancara 

memudahkan peneliti dalam melakukan eksplorasi penelitian. Untuk dapat 

memudahkan dalam melakukan eksplorasi peneliti akan melakukan wawancara 

dengan mengajukan pertanyaan umum kepada subjek yang diteliti yaitu pihak 

PT.Kaltim Prima Coal. Informasi yang disampaikan oleh PT.Kaltim Prima Coal 

berupa kata-kata dan teks tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.  hlm.1 

4
 David Marsh dan Gerry Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik, Bandung: Penerbit Nusa 

Media, 2011.  hlm. 239 



peneliti. Hasil analisis tersebut akan berupa deskripsi dari peneliti dan dapat 

diinterpretasikan.
5
 

 

3.2 Jenis Data 

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri 

atas dua macam jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Baik data 

primer maupun data sekunder akan digunakan peneliti sebagai sumber acuan 

dalam melaporkan hasil penelitiannya. Berikut ini akan dijelaskan secara 

terinci tentang data primer dan data sekunder.  

Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.
6
 Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek 

penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini secara umum diperoleh dari 

hasil wawancara. Untuk mendapatkan data primer peneliti akan melakukan 

wawancara kepada informan kunci dan informan utama yakni orang-orang yang 

terlibat dan memiliki kapasitas untuk membahas bagaimana proses tanggung jawab 

sosal dan lingkungan PT.Kaltim Prima Coal dan bagaimana dampaknya terhadap 

masyarakat sekitar, seperti karyawan PT.KPC, masyarakat Kabupaten Kutai Timur 

dan Pemerintah Kabupaten Kutai timur. Berbeda dengan data primer, data sekunder 
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 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm.7  
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adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.
7
 Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh peneliti melalui perantara yang biasanya dengan cara 

mempelajari dokumen, hasil laporan dan lain sebagainya. Data sekunder ini bersifat 

sebagai data pelengkap atas argumen atau penguat data dari peneliti. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara 

 Wawancara merupakan cara primer yang dilakukan oleh peneliti agar 

mendapatkan data yang relevan. Studi wawancara merupakan usaha mengumpulkan 

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula.
8
 Cara seperti ini akan  identik dengan kegiatan tatap muka antara informan 

dengan pencari informasi. Data yang dihasilkan dari wawancara merupakan data 

sosial yang dapat memperkuat data statistik peneliti. Teknik wawancara akan 

memberikan pemahaman yang mendalam yang tidak bisa didapatkan dengan 

menggunakan teknik observasi dan studi literatur.
9
 Menggunakan teknik wawancara 

dalam penelitian kualitatif akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam 

memahami permasalahan dan memperoleh data. Hal ini dikarenakan informasi yang 

diperoleh dari wawancara dapat lebih terperinci dibandingkan dengan menggunakan 

teknik lainnya. Pemilihan informan yang berasal dari berbagai kelompok dan 

kalangan membuat peneliti memilih menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. 

                                                           
7
 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. hlm.107 

8
 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2005. hlm.111 
9
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Wawancara tidak terstruktur membebaskan peneliti untuk tidak menggunakan 

pedoman wawancara dan menggunakan garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
10

 Berikut ini adalah daftar nama informan dalam penelitian ini : 

 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Informan Jabatan Keterangan 

1. Hasrul Sani Manager External 

Relation 

Informan Utama 

2. Nurul Karim Manager Community 

Empowerment 

Informan Utama 

3. Samsuriadi Community 

Empowerment Officer 

Informan Utama 

4. Isnaini Trikorawati Camat Sangatta Selatan Informan Pendukung 

5. M.Sjaim Kepala Desa Sangatta 

Selatan 

Informan Pendukung 

6. Murdoko Kepala Desa Sangkima 

Lama 

Informan Pendukung 

7. Andhika Yohantoro Ketua Unit Usaha 

Kompos 

Informan Pendukung 

8. Suwandi Ketua Unit Usaha Air 

Minum 

Informan pendukung 

9. Ardianto Pekerja Di unit usaha 

air minum 

Informan Pendukung 

11. Agus Wiyono Petani Padi Desa 

Sangatta Selatan 

Informan Pendukung 

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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3.3.2 Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.
11

 Data yang didapatkan berupa referensi buku, 

jurnal, laporan atau notulen rapat. Data yang dikumpulkan cenderung berupa 

dokumentasi menjadikan data yang diperoleh dari dokumentasi sebagai data 

sekunder. Pada dasarnya penelitian ini menggunakan teknik analisis teks media 

dengan analisisnya framing. Penggunaan dokumentasi dalam teknik pengumpulan 

data dalan melakukan penelitian ini dianggap sesuai. Hal ini dikarenakan data yang 

dibutuhkan tidak hanya tertumpu pada data primer melainkan harus menggunakan 

data sekunder sebagai memperkuat data. Data dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil laporan yang biasa di muat dalam Annual Report tahunan 

yang berisi tentang segala macam kegiatan PT.Kaltim prima Coal termasuk pula 

kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosal dan lingkungan. Tujuan dari 

adanya dokumentasi data dalam Annual Report Tahunan PT.Kaltim prima Coal 

adalah untuk melihat bagaimana dampak implementasi program Coroprate Social 

Responsibility setiap tahunnya. Dengan membandingkan Annual Report tahunan 

PT.Kaltim prima Coal  akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data 

serta menarik kesimpulan. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan hal yang paling sulit. Hal 

ini dikarenakan data yang didapatkan sangat berkembang. Bogdan sebagaimana yang 

dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.
12

 

 Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan empat hal. 

Pertama, mengungkapkan data yang perlu dicari. Kedua, dengan menggunakan 

analisis data peneliti akan mengetahui rumusan mana yang perlu dijawab. Ketiga, 

teknik analisa data dapat mengungkapkan metode apa yang selanjutnya akan 

digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dan data baru. Keempat, jika dalam 

penelitian terdapat kesalahan dalam pengambilan data, informan atau metode dapat 

terdeteksi dengan cepat. Dengan menggunakan teknik analisa akan mempermudah 

peneliti dalam memahami temuannya. Untuk melakukan analisis data ada tiga proses 

yang harus dilakukan yaitu reduksi data, display data dan terakhir adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
13

  

Untuk dapat memahami teknik analisa data dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

                                                           
12

 Sugiyono., Op.cit., hlm.88 
13

 Husaini., Op.cit., hlm. 86-87 



Bagan 3.1 Teknik Analisa Data 

 

 

Sumber : Dikutip dari Miles dan Huberman dalam Burhan Bungin (ed), Metode Penelitian 

Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm. 145 

Sebelum melakukan reduksi data, proses awal yang harus dilakukan adalah 

mengumpulkan data yang didapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. 

Data tersebut kemudian disusun secara terinci dan sistematis. Kemudian barulah 

reduksi data dapat dilakukan. Reduksi data yaitu kegiatan memilah dan memilih data 

sesuai dengan fokus yang diteliti. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap fokus penelitian. Setelah proses reduksi data itu 

selesai, proses selanjutnya yang dilakukan akan melakukan display data. Display data 

adalah menyajikan data secara menyeluruh dalam bentuk grafik, bagan, chart atau 

lain sebagainya. Proses terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah 

pengambilan keputusan dan verifikasi data. Sejak mulai melakukan penelitian, 

 

 

 

 

  

1.Pengumpulan 

Data 
3. Display Data 

4.Penarikan 

kesimpulan dan 

verifikasi  

2. Reduksi 

Data  



peneliti berusaha mengetahui makna dari data yang telah didapatkan. Oleh karena itu, 

usaha yang dilakukan dengan mencari persamaan dari data dan fokus penelitian. 

Banyaknya data yang diperoleh memberikan ketajaman dan dukungan terhadap 

kesimpulan yang diambil. Untuk melakukan verifikasi yaitu dengan mengumpulkan 

data baru.   

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

4.1 Aspek Geografi dan Demografi 

4.1.1  Posisi dan Batas Wilayah Kabupaten Kutai Timur 

Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang cukup 

strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah 

luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya 

dukungan fasilitas transportasi. Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya 

dikaitkan dengan wilayah yang lebih luas adalah sebagai berikut 

a) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans 

Kalimatan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) -

Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I - Ibu Kota Provinsi) - 

Balikpapan (Kota Orde I) - Kabupaten Penajam Paier Utara – 

Kalimantan Selatan, Kalimatan Tengah dan Kalimantan Barat. 

Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung 

kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten 

Kutai Timur. 

b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 

sekitar 200 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan 

Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang 

merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi 



Kutai Timur Menjadi strategis karena berada pada Jalur trasnsportasi 

laut internasional. 

 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Kutai Timur

 
 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 

 

4.1.2  Luas Wilayah 

 Kabupaten Kutai Timur merupakan hasil pemekaran berdasarkan Undang-

undang nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 Kecamatan. Berdasarkan Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur 

dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 



133 desa dan 2 kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 

km² atau sekitar 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas setiap 

Kecamatan yang ada di kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.1 

Luas wilayah Kecamatan Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Kutai Timur 

No Kecamatan 

Banyaknya Luas 

Desa Kelurahan Km² % 

1. Muara Ancalong 8  2.739,30 7,66 

2. Busang 6  3.721,62 10,41 

3. Long Mesangat 7  526,98 1,47 

4. Muara wahau 10  5.724, 32 16,01 

5. Telen 7  3.129, 61 8,75 

6. Kombeng 7  581,27 1,63 

7. Muara Bengkal 7  1.522,80 4,26 

8. Batu Ampar 6  204,50 0,57 

9. Sangatta Utara 3 1 1.262,59 3,53 

10. Bengalon 11  3.196,24 8,94 

11. Teluk Pandan 6  831,00 2,32 

12. Rantau Pulung 8  1.660,85 4,65 

13. Sangatta Selatan 3 1 143,82 0,40 

14. Kaliorang 7  3.322,58 9,29 

15. Sangkulirang 15  438,91 1,25 

16. Sandaran 7  3.419,30 9,57 

17. Kaubun 8  257,45 0,72 



18. Karangan 7  3.064,36 8,57 

Kabupaten Kutai Timur 133 2 36.747,50 100,00 

 Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 

2016 

4.1.3  Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 sebanyak 

43,08% merupakan kawasan hutan, meliputi Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan 

Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman. Hutan Primer banyak dijumpai pada 

daerah pegunungan yang tersebar pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu 

Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten 

Kutai Timur sebanyak 56,14% yang didominasi oleh belukar dan rawa, masing-

masing sebesar 37,65% dan 5,76%. Kawasan pertanian sebanyak 9,28% atau sekitar 

296,119,33 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan untuk perikanan masih sangat 

kecil meskipun mempunyai potensi yang sangat besar baik budidaya kolam maupun 

perairan umum. Penggunaan lahan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 

0,70% atau sekitar 22,410,51 Ha. 

Tabel 4.2 

Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 

No Uraian Luas (Ha) (%) 

1. Awan 24.398,11 0,76 

2. Belukar 1.200.864,08 37,65 

3. Belukar Rawa 183.741,25 5,76 

4. Hutan Mangrove Primer 16.464,70 0,52 

5. Hutan Mangrove Sekunder 10.723,77 0,34 



  

 Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 

 

4.2 Gambaran Desa Lokasi Penelitian 

4.2.1 Desa Sangatta Selatan 

 Desa Sangatta Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luas Wilayah 

Desa Sangatta Selatan sesuai dengan SK Gubernur Kaltim Nomor 06 tahun 1997 

keseluruhan adalah 91.180 Ha dan sebagian besar 94% adalah kawasan Taman 

Nasional Kutai (TNK). Awalnya Desa Sangatta berada di wilayah Kecamatan 

Bontang dengan Kabupaten Kutai. Kemudian pada tahun 1995 Kecamatan Bontang 

dimekarkan menjadi kecamatan Bontang dan Kecamatan Sangatta dan Desa Sangatta 

6. Hutan Primer 412.862,52 12,94 

7. Hutan Rawa Primer 348,40 0,01 

8. Hutan Rawa Sekunder 25.404,56 0,80 

9. Hutan Sekunder 815.506,97 25,57 

10. Hutan Tanaman 92.985,80 2,92 

11. 
Pertanian Lahan Kering 

Campur Semak 
40.332,70 1,26 

12. Perkebunan 296.119,33 9,28 

13. Permukiman 10.468,87 0,33 

14. Pertanian Lahan Kering 450,01 0,01 

15. Rawa 30.776,26 0,96 

16. Pertambangan 22.410,51 0,70 

17. Tambak 3.175,20 0,10 

18. Transmigrasi 2.833,00 0,09 

Jumlah 3.189.866,04 100,00 



masih berada di wilayah Kutai. Pada tahun 1997 Desa Sangatta dimekarkan menjadi 

beberapa desa antara lain: Desa Sangatta Selatan, Desa Sangatta Utara, Desa Singa 

Gembara, Desa Teluk Lingga, Dan Desa Swarga Bara. Tahun 1999 Desa Sangatta 

Selatan dimekarkan mejadi Desa Sangatta Selatan dan Desa Singa Geweh. Terdapat 

empat desa yang ditingkatkan menjadi Kecamatan setelah pemekaran Kecamatan 

pada tangga 31 Oktober 2005, diantaranya menjadi Kecamatan Sangatta Utara, 

Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Rantau pulung, dan Kecamatan Teluk 

Pandan. Sedangkan Kecamatan Sangatta Selatan sendiri membawahi beberapa desa 

antara lain Desa Sangatta Selatan, Desa Singa Geweh, Desa sangkima, dan Desa 

Sangkima Lama. 

 Desa Sangatta Selatan juga memiliki potensi umum seperti pengembangan  

produk lokal desa (Amplang, kerajinan koran, dodol, dan kerajinan manik), dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang juga merupakan kerjasama dengan 

PT.Kaltim Prima Coal dalam program Desa Mandiri yang terdiri dari unit usaha Air 

Minum dan usaha pembuatan pupuk kompos. Secara umum kondisi Desa Sangatta 

Selatan tergolong cukup baik, tetapi karna letaknya cukup jauh dari pusat kota 

membuat akses menuju Desa Sangatta Selatan cukup sulit jika menggunakan 

kendaraan beroda empat, karena masih banyaknya jalan yang belum beraspal dan 



berlumpur saat cuaca hujan, namun cukup dekat dengan memotong jalur melalui 

penyebrangan menggunakan kapal ponton dengan kendaraan beroda dua.
1
 

“Masih banyak sekali yang perlu dibenahi disini. Selama empat tahun 

terakhir Kecamatan Sangatta Selatan termasuk juga didalamnya desa 

kami Sangatta Selatan belum menerima alokasi pembangunan fisik 

dari APBD Kutim. Terus darimana sumber penerimaan untuk 

pembangunan desa? Kami terpaksa mengandalkan CSR perusahaan 

dan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun bantuan yang sudah 

kami terima yaitu pembangunan pendopo dan gedung serbaguna desa, 

kemudian kami juga akan membicarakan tentang perbaikan ruas jalan 

menuju desa ini” 

 Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Desa di bantu oleh seorang 

Sekertaris dan beberapa Kepala Urusan (Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) yaitu satu orang 

Kasi Pemerintahan, satu orang Kasi Pembangunan, satu orang Kaur umum, satu 

orang Kasi Kesra, satu orang Kaur Keuangan, dan dua oranf Staf dengan pendidikan 

rata-rata SLTA dan ditambah lima  orang Linmas. 

 

 

Tabel 4.3 

Daftar Nama Aparatur Pemerintah Desa 
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 Wawancara dengan Kepala Desa Sangatta Selatan Bapak M.Sjaim pada Tanggal 22-09-2016 

No Nama Jabatan 

1. M.Sjaim Kepala Desa 

2. H.Effendi.M.Andi Sekertaris Desa 

3. Muhammad Sail S Kaur Umum 

4. Renato Elba Kaur Keuangan 



 

 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil olahan penulis 2017 

 

4.2.2 Kondisi Prasarana Pendidikan di Desa Sangatta Selatan 

 Adapun fasilitas pendidikan di Desa Sangatta Selatan yaitu: 

Tabel 4.4 

Fasilitas Pendidikan Desa Sangatta Selatan 

 

 

Sumber:Data Kajian Dan Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur 2016 

  

5. Reyanda Suganda Kasi Pemerintahan 

6. M.Sainil Abidin Kaur Kesra 

7. Asri Alimuddin Kasi Pembangunan 

8. M.Noor Salim Kaur Kantib 

9. Mirnawati Staf Keuangan 

10. Seftry Wulandari Staf Umum 

Jenjang Pendidikan 
Jumlah lembaga Pendidikan 

Negeri Swasta 

a. TK/RA/BA 0 2 

b. SD/MI 2 1 

c. SMP/MTs 1 2 

d. SMU/MA 1 0 

e. SMK 0 1 

f. Akademi/Perguruan Tinggi 0 0 

g. Sekolah Luar Biasa (SLB) 0 0 

h. Pondok Pesantren  0 

i. Madrasah  Diniyah  0 

j. Seminari/Sejenisnya  0 



 Tabel diatas menunjukan bahwa sarana pendidkan Desa Sangatta Selatan 

Cukup rendah. Hanya ada 1 Sekolah menengah atas negeri di Desa Sangatta Selatan, 

namun untuk sarana pendidikan lainnya sudah cukup dengan jumlah 2 taman kanak-

kanak Swasta yang pada tahun sebelumnya hanya ada 1 taman kanak -kanak swasta. 

Lalu Sekola Dasar berjumlah 2 SD Negeri dan 1 SD Swasta yang pada tahun 

sebelumnya hanya tersedia 2 SD Negeri, 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 

dan 2 SMP Swasta yang pada tahun sebelumnya hanya memeiliki 1 SMP Negeri dan 

1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal ini menunjukan bahwa adanya 

peningkatan sarana pendidkan dari tahun ke tahun di Desa Sangatta Selatan.  

4.3 Gambaran Umum Perusahaan Lokasi penelitian PT.Kaltim Prima Coal 

 PT Kaltim Prima Coal (KPC), telah berdiri sejak tahun 1982, sesuai dengan 

akta Nomor Dua Puluh Delapan tanggal 9 Maret 1982 dan mendapatkan pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (RI) sesuai dengan Surat Keputusan 

No.Y.A.5/208/25 tanggal 16 Maret 1982.
2
 Pengesahan tersebut telah diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 Juli 1982 No.61 Tambahan 

Nomor Sembilan ratus enam puluh tujuh. KPC bergerak dalam bidang pertambangan 

dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik ekspor maupun domestik. 

Sesuai dengan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara 

(PKP2B) yang ditandatangani pada tanggal 8 April 1982, Pemerintah memberikan 
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izin kepada KPC untuk melaksanakan eksplorasi, produksi dan memasarkan batubara 

di wilayah perjanjian sampai dengan tahun 2021. 

 Wilayah perjanjian PKP2B yang dimaksud menjangkau area seluas 

90.938 Ha (D4KW 96PB0363) dan berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Propinsi 

Kalimantan Timur. Pada awalnya, kepemilikan saham KPC dipegang oleh British 

Petroleum International Ltd (BP) dan Conzinc Rio Tinto of Australia Ltd (Rio Tinto). 

Saat ini, berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 18 Oktober 2005, Perusahaan 

dimiliki oleh PT. Bumi Resources Tbk sebagai pemilik mayoritas. Selain itu sesuai 

dengan Akta Notaris No.34 tanggal 4 Mei 2007, 30% saham lainnya dimiliki oleh 

Tata Mauritius Ltd. Seluruh kegiatan operasional KPC berada dalam wilayah 

Indonesia. Wilayah operasi dan kantor pusat berlokasi di Sangatta, Kabupaten Kutai 

Timur, Kalimantan Timur dengan kantor-kantor perwakilan di Balikpapan, 

Samarinda dan Jakarta. Didukung oleh 5.187 orang karyawan, usaha KPC berfokus 

pada pengelolaan areal pertambangan dengan luas lebih dari 90.000 ha, memproduksi 

tiga jenis batubara berkualitas dengan total cadangan sumber daya mencapai lebih 

dari 4,5 miliar ton yang di pasarkan kepada pelanggan dari berbagai sektor industri di 

pasar internasional (ekspor) maupun di Indonesia. Pada akhir tahun 2011 ini, KPC 

mencatat total penjualan bersih sebesar US$4.012 juta dari volume produksi batubara 

tertambang sebesar 40,98 juta ton dan volume terjual sebesar 40,46 juta ton. 



Visi PT.Kaltim Prima Coal adalah “produsen batu bara terkemukan di 

Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia yang memeberikan nilai optimalbagi 

semua pemangku kepentingan”. Lalu Misi PT.Kaltim Prima Coal antara lain:
3
 

1. Memupuk budaya yang mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan 

lingkungan dalam segala tindakan. 

2. Memelihara tata kelola perusahaan yang baik dan mempromosikan 

perusahaan sebagai warga yang baik. 

3. Menyediakan lingkun belajar untuk mencapai keunggulan dan 

meningkatkan kesejahteraan. 

4. Mengumpulkan nilai bagi semua pihak kepentingan. 

5. Menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasi terbaik untuk 

menghasilkan produk dan kinerja berkualitas tinggi secara konsisten. 

 

Bergerak di bidang penambangan tentu saja akan menumbulkan beberapa 

dampak lingkungan, dampak sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu PT. Kaltim 

Prima Coal (KPC) melalui Divisi ESD (External Affairs And Sustainable 

Development) berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan perekonomian lokal, 

menjaga hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan/Stakeholders, 

sekaligus menjaga tatanan masyarakat di areal sekitar tambang. Hal tersebut 

didukung dengan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau 

Corporate Social Responsibility (CSR).  
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 Wijayano Sarosa, 2009. Sistem Manajemen Pengamanan Terpadu PT.Kaltim Prima Coal 

(Keterpaduan Pam Internal, Program CSR, Polri dan Polmas dalam Pengamanan Obyek Vital 

Nasional PT.Kaltim Prima  Coal), Hlm 45 



Gambar 4.2 Lokasi Penelitian 

Dept.Community Empowerment PT.Kaltim Prima Coal 

 

Konsep CSR yang di usung KPC melaui sustainable development adalah 

pemberdayaan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan. Praktik pengimplementasian 

CSR tidak hanya semata berupa dana atau bantuan material, namun juga berupa 

pendampingan dan pelatihan sehingga masyarakat tidak menjadi ketergantungan 

dengan KPC, tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Konsep yang di lancarkan 

oleh KPC ini berkaitan dengan wacana penutupan tambang di tahun 2021, di mana 

kontrak KPC akan berakhir. Upaya-upaya yang dilakukan KPC melalui program 

CSRnya memiliki dan mengandung harapan, agar nantinya masyarakat mulai belajar 

dan memiliki bekal bagi keberlanjutan hidup mereka. 

 

 



4.4 Pembedahan Undang-Undang Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.
4
 Perusahaan 

merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan  subjek hukum 

dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab  hukum juga 

mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini  dapat menjadi 

cerminan dari perusahaan tersebut.
5
 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa CSR merupakan kewajiban legal  dari 

sebuah perusahaan di Indonesia. Hal ini telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial. 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 

74 menjelaskan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan 

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. PT.Kaltim Prima Coal adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang pertambangan batu bara. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan 
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 Lihat Peraturan Bupati Kutai Timur Pasal 1 tentang Pedoman Penerapan Corporate Social 

Responsibility 
5
 I Nyoman Tjager, et al, Corporate Governance (Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis 

Indonesia), Jakarta : PT. Prehalindo, 2002, hal. 142  

 



lingkungan sebagaimana telah dijelaskan dalam undang – undang tersebut, PT. 

Kaltim Prima Coal melalui CSR nya memiliki berbagai program yang berkaitan 

dengan sosial dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawabnya. Salah satu program 

yang dilakukan CSR PT. Kaltim Prima Coal adalah melakukan pendampingan di desa 

Sangatta selatan dalam bentuk pengembangan desa mandiri melalui penguatan Badan 

Usaha Milik Desa. PT.Kaltim Prima Coal membina masyarakat desa Sangatta Selatan 

untuk menjalankan unit usaha pupuk kompos dan penyediaan air siap minum. Pupuk 

kompos dan unit usaha air minum ini dikelola oleh masyarakat desa Sanggatta 

Selatan dan kemudian hasil dari unit usaha ini diharapkan dampat bermanfaat bagi 

lingkungan desa sekitar. 

Kegiatan pendampingan di desa sanggatta selatan merupakan kegiatan rutin 

yang wajib dilaksanakan oleh PT kaltim Prima Coal. Hal ini berdasarkan pasal 74 

ayat 2 undang undang no 40 tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menganggarkan 

keuntungan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan nya. Sejak 

tahun 2005 PT.Kaltim Prima Coal mengalokasikan dana CSR sebesar US$ 5 juta 

yang dikelola menjadi dua bagian yaitu US$ 1,5 juta untuk dana kemitraan yang 

dikelola oleh forum Multistakeholder (MSH) CSR yang di bentuk Pemkab Kutai 

Timur dan US$ 3,5 juta untuk dana Community Development (comdev) yang di 



kelola oleh manajemen KPC Divisi External Affairs and Sustainable Development 

(ESD).
6
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BAB V 

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI 

5.1 Penguatan Kapasitas Pemerintahan Dan Kelembagaan Masyarakat Desa 

Mandiri 

 PT.Kaltim Prima Coal (KPC) bekerjasama dengan Bappeda, Pemerintah Desa 

dan Kecamatan serta para pihak Multi-Stakeholder untuk melakukan program desa 

mandiri di empat kecamatan pada wilayah Lingkar 1 yaitu pada kecamatan Sangatta 

Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung. Selain itu, program ini juga 

bertujuan untuk menetukan arah pembangunan desa dan membantu penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa (RKPDes), KPC juga melakukan pendampingan yang 

bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) 

Yogyakarta. Program ini mengacu pada Undang-Undang no 25 tahun 2005 tentang 

sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah no 72 tahun 

2005 Tentang Desa.  

 Seiring dengan tujuan PT.Kaltim Prima Coal untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa serta untuk mendorong roda ekonomi masyarakat di 

desa, yang menjadi salah satu program desa mandiri dan merupakan salah satu fokus 

penelitian adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  melalui 

pelatihan dan pendampingan. Kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang no 32 



tahun 2004 tentang pemerintahan desa, Peraturan Pemerintah no 72 tahun 2005 

tentang desa dan Permendagri no 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, 

dan Peraturan Bupati Kutai Timur no 12 tahun 2011 tentang Pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa. Untuk memaksimalkan Program Desa Mandiri, PT.Kaltim Prima 

Coal bermitra dengan BUMDes dalam mengelola aset desa yang berasal dari bantuan 

persusahaan dengan cara berkoordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan 

sesuai dengan rencana pembangunan desa.  

 Pada tahun 2011 PT.Kaltim Prima Coal telah melaksanakan pelatihan 

BUMDes di seluruh desa dalam wilayah 4 kecamatan di wilayah Lingkar 1. Sampai 

dengan Desember 2016, 25 desa di 4 kecamatan (Sangatta Utara, Sangatta Selatan, 

Bengalon, Rantau Pulung) pada wilayah Lingkar 1 telah membentuk dan 

mengembangkan BUMDes masing-masing. Berbagai jenis usaha telah dibentuk yang 

pada dasarnya diutamakan untuk meberikan pelayanan kepada masyarakat. Jenis 

usaha yang telah dibentuk yaitu pengolahan air bersih/air minum, pengelolaan listrik 

desa, jasa simpan pinjam, penjualan saprotan, pengelolaan ekowisata, pengolahan 

kompos, pemijahan ikan air tawar, jasa angkutan, kuliner, jasa penarikan retribusi 

parker, budidaya kebun sawit, produksi air meineral dalam kemasan, jasa digital 

printing, pembibitan sawit, dan jasa pengelolaan Gedung Serba Guna.  

 

 



5.2 Implementasi Kebijakan Program Desa Mandiri di Desa Sangatta Selatan 

5.2.1 Kepentingan Yang Terpenuhi oleh kebijakan  

 Setiap Implementasi kebijakan sering kali ditemukan berbagai pihak 

kepentingan. Bahakan sebuah kebijakan dapat terbentuk dari kepentingan-

kepentingan yang ingin direalisasikan yang dimana kepentingan tersebut meberikan 

dampak secara langsung terhadap proses pengimplementasiannya. Kepentingan-

kepentingan  tersebut tentunya dapat menghasilkan dampak positif dan dampak 

negatif. Namun hendaknya dalam memformulasikan suatu kebijakan perlu menekan 

banyaknya kepentingan yang akan mempengaruhinya seminimal mungkin. Sehingga 

dapat memudahkan dalam proses implementasinya.  

 Dilihat dari segi kebijakannya, program desa mandiri terbetuk karena adanya 

kepentingan untuk memajukan Desa Sangatta Selatan melalui penguatan pada Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes).  Yang mempunyai harapan agar desa menjadi lebih 

madiri dan tidak ketergantungan pada bantuan dari pemerintah atau perusahaan 

disekitarnya. Namun pada program ini perusahaan menjadi peran yang sangat penting 

sebagai langkah awal. Dimana PT Kaltim Prima Coal memberikan bantuan pelatihan 

dan alat sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menjalankan berbagai unit 

usaha yang telah di bentuk. Program ini tidak ditunggangi secara langsung oleh 

kepentingan dari pemilik idenya. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa 

Sangatta Sealatan M.Sjaim: 



“Program ini tidak memiliki kepentingan politik apapun. Pemerintah 

Kabupaten telah memberikan kuasa seacara penuh kepada 

perusahaan yang terlibat hanya untuk memberikan bantuan secara 

pelatihan dan penyediaan alat yang nantinya akan dijalankan oleh 

masyarakat dan hasilnyapun untuk masyarakat. Program ini juga 

sudah menjadi kebijakan dari perusahaan yang bersangkutan sesuai 

dengan program CSRnya” 

 Dengan adanya program Desa Mandiri diharapkan masyarakat tidak lagi 

hanya ketergantungan pada bantuan perusahaan yang bersifat sumbangan (Charity). 

Selain itu program ini juga dapat memberikan dampak positif pada peningkatan taraf 

hidup masyarakat dan menambah pendapatan asli desa (PADes). Hal tersebut dapat 

ditunjukan dari penjualan-penjualan yang tealah dihasilkan dari unit-unit usaha yang 

telah dibentuk. Berkaca pada desa Sangatta Utara yang telah sukses melaui program 

BUMDesnya, masyarakat desa Sangatta Selatan menjadi sangat antusias menyambut 

bantuan ini.
1
 

5.2.2 Derajat Perubahan Yang Diinginkan 

 Masyarakat desa selau identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan 

ketergantungan. Pemerintah yang selalu saja memberikan bantuan secara berlebihan 

terhadap suatu desa terutama bantuan dalam bentuk uang, akan membuat desa 

tersebut menjadi terbiasa menerima bantuan secara praktis dan singkat tanpa mau 

berfikir bagaimana untuk menciptakan kemandirian di desa. Kebijakan ini ini 

menciptakan stigma bahwa masyarakat menjadi kecanduan bantuan semata, sehingga 

insiatif lokal dan kemadirian lokal menjadi tumpul. 
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 Program Desa Mandiri di Desa Sangatta Selatan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup dan menumbuhkan rasa kemandiran di kalangan 

masyarakat desa. Kemandirian desa itu tentu tidak dapat tumbuh sendiri, peran antara 

desa, pemerintahan, dan perusahaan sekitar menjadi faktor yang sangat penting dalam 

menumbuhkan kemandirian di desa. Desa mandiri adalah desa yang tidak tergantung 

pada bantuan dari pihak lain/luar. Dengan kemandirian ini diharapkan desa Sangatta 

Selatan untuk jangka panjangnya dapat bekerja sama dengan pihak luar. Kalaupun 

ada bantuan dari pihak lain nantinya itu hanya bersifat stimulant atau perangsang.
2
  

 Menurut Staff World Wide Found for Nature, Kayan Mentarang yang dikutip 

Sutoro Eko dalam bukunya Desa Mambangun Indonesia menyatakan desa mandiri 

adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanta dengan memaksimalkan 

potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada 

bantuan pihak luar.
3
 Desa Mandiri benrtujuan agar desa bisa menjadi produktif 

dengan opsi-opsi untuk mengelola potensi yang ada di desa. Payung desa mandiri 

terletak pada pemberdayaan desa, semua program PT.Kaltim Prima Coal (KPC) 

induknya dari program pemerintah.  

“menurut pandangan kami desa mandiri adalah desa yang dapat 

melaksanakan tugas dan peran dalam pelayanan masyarakat. Kami dan 

pemerintah desa telah bekerja sama dalam melihat potensi-potensi apa 

saja yang dimiliki oleh desa. Tapi peran dari masyarakat desa lah yang 

menjadi faktor utama keberhasilannya, karana nantinya mereka yang 
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menjalankan dan mereka juga yang merasakan dampak positifnya. Ya 

kalau masyarakatnya tidak antusias jadinya program-program tersebut 

akan ambal seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Maka dari itu peran 

kami disini tidak lain adalah mendampingi sekaligus memberi 

pelatihan untuk masyarakat”
4
 

 Dari wawancara peneliti dengan bapak Samsuriadi menjelaskan, dengan 

adanya pendampingan ini masyarakat menjadi sadar dan begitujuga dengan system 

pemerintah yang sudah siap sehingga Kabupaten Kutai Timur khususnya desa 

Sangatta Selatan tidak lagi menjadi desa yang tertinggal. 

5.2.3 Pelaksana Program 

 Kemandirian desa berpusat pada kapasitas dan emansipasi lokal, yakni 

kemampuan, prakarsa, dan gerakan desa secara kolektif dalam mengembangkan 

postensi dan asset yang dimiliki. Jika ada keterlibatan dari pihak luar, keterlibatan 

tersebut hanya lebih bersifat memperkuat atau memberi dukungan energi untuk 

mempercepat pencapaian tujuan. Kemandirian desa sendiri akan merujuk pada 

kewenangan desa. Kewenangan desa merupakan hak desa untuk mengatur, mengurus 

dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentigan masyarakat desa 

setempat. Pada dasarnya urusan pemerintah mencakup pada tiga fungsi utama yaitu: 

pengaturan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pada progam desa 

mandiri di Desa Sangatta Selatan peran masyarakat dan pemerintah desa sangat 

penting, karena masyarakat yang akan langsung menjalankan program ini. Dalam 

menjalankan dua unit usaha di BUMDes Sangatta selatan pendampingan yang 
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dilakukan oleh pihak PT.kaltim Prima coal menjadi faktor utama dalam keberhasilan 

progam ini, karna umumnya masyarakat desa belum memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang cukup untuk mengelola unit usaha ini secara teknis maupun non 

teknis.  

“Kami sangat terbantu dengan adanya pendampingan yang dilakukan 

dari pihak KPC. Karna jujur saja unit usaha pupuk kompos ini sempat 

terhenti karena masalah teknis. Sekarang jadinya produksi pupuk kamu 

menjadi sangat baik. Awalnya penjualan pupuk hanya tertuju pada 

petani lokal, tetapi kami sekarang bekerjasama langsung dengan pihak 

perusahaan untuk pengadaan pupuk untuk kebutuhan reboisasi lahan 

pasca tambang. Ya dengan begini otomatis pendapatan unit usaha ini 

tentu semakin meningkat dan banyak tenaga kerja yang terserap.
5
 

 Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Andhika Yohantoro menjelaskan 

bahwa, bantuan tidak semata harus berupa uang namun dengan adanya pendampingan 

justru kualitas masyarakat didesa menjadi lebih baik. Masyarakat tidak lagi terpaku 

dengan bantuan secara materi, melaikan masyarakat menerima pelatihan secara 

langsung oleh pihak KPC sehingga tercpita kemandirian di masyarakat sesuai dengan 

konsep Sustainable Development yang diusung pihak KPC. Berikut adalah produk 

pupuk kompus yang telah di hasilkan oleh BUMdes Sangatta Selatan: 
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Gambar 5.1 Produk Pupuk Kompos 

Produk Pupuk Kompos yang dijelaskan oleh bapak Andhika Yohantoro 

 

 Senada dengan bapak Andhika Yohantoro, ketua unit usaha air minum bapak 

Suwandi juga mengungkapkan dengan adanya bantuan seperti pengadaan alat dapat 

membatu jalannya unit usaha ini.  

“Ya kita sih selalu menerima bantuan apapun yang diberikan. Namun 

jika kita hanya di beri uang saja kita tidak akan tahu uang tersebut 

akan dipergunakan buat apa, walaupun sudah ada arahan dari desa. 

Tapi menurut saya pelatihan dan pendampingan seperti ini lebih 

manjur. Karena kita jadi lebih tahu apa saja yang harus di lakukan 

untuk menjalankan sebuah unit usaha. Saya dulu awalnya hanya 

pedagang toko biasa, tapi setelah mendapat arahan dari desa dan di 

damping pihak KPC saya sekarang alhamdulilah sudah lebih baik 

dalam memanajemen sebuah unit usaha yang walapun hanya usaha 

kecil2an” 

Adapun bantuan yang telah diberikan untuk unit usaha ini adalah berupa 

penyediaan alat dan pendampingan oleh tekhnisi ahli  yang akan mengajarkan para 

pegawai untuk mejalankan dan merawat mesin pengolah air minum tersebut.  

 

 



Gambar 5.2 Produk Air Minum Olahan 

Depo Air minum BUMDes Sangatta Selatan 

 

 

5.3 BUMDes Mulyasari Sebagai Salah Satu Program Desa Mandiri PT.Kaltim 

Prima Coal 

 PT.Kaltim Prima Coal (KPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

sumber daya alam. Sebagaimana di sebutkan dalam Undang-undang Perseroan 

Terbatas pasal 75 yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, yaitu “Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”.
6
 Sehingga 

kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR ini telah menjadi hal 

yang wajib dan menjadi komitmen yang akan dilakukan, sebab PT.Kaltim Prima Coal 

merupakan satu perusahaan yang menjalankan praktik pertambangan yang baik dan 
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benar (good mining practice).
7
 komitmen untuk membangun dan mengembangkan 

kemitraan dengan masyarakat sekitar merupakan invetasi yang sangat penting. Mulai 

dari program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk sumbangan Perusahaan hingga 

keterlibatan PT.Kaltim Prima Coal dalam program-program yang bertujuan 

mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi di propinsi 

Kalimantan Timur. 

Kebijakan CSR PT.Kaltim Prima Coal dirancang untuk melakukan kepedulian 

moral dan tanggung jawab terhadap masa depan masyarakat sekitar pertambangan. 

Saat ini PT.Kaltim Prima Coal membagi kegiatan CSRnya kedalam 7 bidang program 

yaitu Pengembangan Agribisnis,Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, 

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat, Peningkatan sanitasi 

dan kesehatan masyarakat, Peningkatan pendidikan dan pelatian Peningkatan 

infrastruktur masyarakat, Pelestarian alam dan budaya. Dalam ketujuh program ini 

peneliti mefokuskan diri dalam program Peningkatan kapasitas kelembagaan 

pemerintah dan masyarakat khususnya pada pengembangan desa mandiri melalui 

penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  

Di Kutai Timur masih banyak desa-desa yang tertingal. Oleh karena itu 

PT.Kaltim Prima Coal dengan program CSRnya mencoba untuk membangun kembali 

desa-desa tersebut, dengan program yang berkelanjutan (Sustainable Development). 

PT.Kaltim Prima Coal memiliki program yang dapat menunjang kemandirian 
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masyarakat. BUMDes menjadi salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu desa. 

BUMDes merupakan lembaga ekonomi milik desa yang keberadaannya diharapkan 

dapat meningkatkan produktivitas desa melalui Pendapatan Asli Desa (PADes) 

sekaligus dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat desa dengan 

memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya. Salah satu BUMDes yang menjadi 

pusat pendampingan peneliti adalah BUMDes Mulyasari milik Desa Sangatta 

Selatan. Sampai saat ini BUMdes ini emiliki dua unit usaha yaitu air minum isi ulang 

dan pupuk kompos organik. Kedua unit usaha ini tidaklah berjalan lancer sesuai 

dengan tujuannya. Mulai dari ganguan teknis dan non teknis seperti Sumber daya 

manusia atau tenaga kerja di pedesaan yang kurang memadai dikarenakan tidak 

adanya pelatihan yang cukup bagi mereka.  

5.3.1 Peran PT. Kaltim Prima Coal dalam Pengembangan Desa Mandiri 

 Dalam konsep Community Development  hal yang paling diutamakan adalah 

untuk membangun kembali masyarakat sebagai tempat pengalaman penting manusia, 

memenuhi kebutuhan manusia, dan membangun kembali struktur-struktur Negara 

kesejahteraan, ekonomi global, birokrasi, elit profesional, dan sebagainya yang 

kurang berprikemanusaiaan dan sulit di akses
8
. Oleh karena itu KPC mulai 

melakukan pendampingan di desa-desa yang sebenarnya mempunyai potensi untuk 

bisa lebih berkembang. Desa Sangatta Selatan memiliki salah satu unit usaha yang 
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sudah beropersai cukup lama. Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

(PNPM Mandiri) memberi bantuan alat dan gedung untuk salah satu unit usaha pupuk 

kompos yang sekarang menjadi binaan PT.Kaltim Prima Coal dan juga pemerintah 

daerah. Yang terjadi awalnya adalah unit usaha pupuk kompos ini sempat mogok 

dikarenakan kurangnya pelatihan untuk para pekerja. Pemerintah seharusnya dalam 

memberikan bantuan harus disertakan pelatihan agar para pekerja dapat lebih mandiri 

dalam melanjutkan unit usaha ini. Karena kurangnya pengetahuan dan pelatihan 

akhirnya PT.Kaltim Prima Coal mulai melakukan pendampingan pada BUMDes ini. 

Sampai sekarang BUMDes ini belum memiliki struktur organisasi. Namun PT.Kaltim 

Prima Coal telah membentuk struktur untuk BUMDes Mulyasari ini. Berikut adalah 

Bagan struktur BUMDes yang di maksud: 

Gambar 5.3 

Bagan Organisasi BUMDes 

 

Sumber: Community Empowerment Dept. 



Setiap harinya tim Community Support KPC mendampingi desa ini untuk dapat 

kembali menjalankan unit usahanya. Hal ini bertujuan agar produk desa Sangatta 

Selatan ini dapat lebih dikenal sampai ketingkat daerah. Oleh karena itu pihak 

PT.Kaltim Prima Coal mengundang banyak elemen-elemen penting seperti Badan 

Permusyawaratan Desa, tokoh-tokoh masyarakat setempat, PT.Pertamina, sampai 

dengan wakil Bupati untuk bisa hadir dalam peresmian pupuk kompos ini. Untuk 

menciptakan hubungan yang baik perusahaan, KPC akan bekerjasama dengan unit 

usaha ini untuk kepentingan reklamasi atau penanaman hutan kembali pada daerah 

bekas tambang.  

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Timur  terdapat beberapa indikaor 

keberhasilan CSR.
9
 Hal ini dapat dilihat dalam Perbup Kutai Timur pasal 20 ayat 1 

sampai 4 yang berbunyi: 

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

program. 

2. Tingkat keberhasilan program/proyek dalam memecahkan persoalan 

keterbelakangan masyarakat 

3. Tingkat kepuasan masyarakat yang memperoleh manfaat progam/proyek 

4. Ketercapaian target baik kelompok sasaran,waktu,tempat, dan sasaran yang 

ditetapkan 
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Banyak dari warga desa Sangatta Selatan yang bermata pencaharian sebagai 

petani. Oleh karena itu dengan adanya produk pupuk kompos ini diharapkan nantinya 

akan membantu para petani lokal yang ada di desa Sangatta Selatan. Hal ini 

diungkapkan oleh Andhika Yohantoro sebagai kepala dari unit usaha pupuk kompos 

ini 

“Harapan saya dengan adanya pupuk organik ini bisa 

membantu para petani lokal disini. Selain harganya yang 

terjangkau dan kualitas pupuk kita yang baik, pupuk ini juga 

hasil produksi desa kita sendiri. Yang nantinya juga akan 

berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa di Sangatta 

Selatan” 

Ini yang menjadi alasan mengapa pendampingan secara intensif oleh pihak 

PT.Kaltim Prma Coal lebih efektif. CSR dalam bentuk fisik justru membuat 

masyarakat menjadi ketergantungan dan tidak mandiri. Hal ini di perjelas oleh 

Samsuriadi selaku pihak PT.Kaltim Prima Coal yang setiap hari melakukan 

pendampingan di desa Sangatta Selatan: 

“Masyarakat di desa harus selalu di bina, kita tidak bisa melepas 

mereka sebelum mereka mengerti bagaimana caranya menjadi 

masyarakat yang mandiri, oleh karena itu pihak KPC setiap harinya 

selalu mengontrol bagaimana perkembangan yang terjadi didesa 

melalui Kepala Desa” 

Respon dan partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam keberhasilan program 

ini, kususnya program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Inisiatif perusahaan 

saja tidak cukup, akan lebih baik jika di dukung oleh respon dan parisipasi 

masyarakat secara penuh. Keberhasilan program CSR berbasis pemberdayaan sangat 

ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Kemudian menurut Craig dan Mayo 



partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan 

proses pemberdayaan.
10

 Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin 

banyak keterampilan yang dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan 

berpartisipasi. Sehingga tidak lain tujuan dari PT.Kaltim Prima Coal adalah untuk 

meperkenalkan produk ini kepada masyarakat dan mengundang antusias serta 

partisipasi dari masyarakat. 

5.4 Kendala Dalam Implementasi 

 Setiap program Corporate Social Responsibility tidak terlepas dari Berbagai 

hambatan-hambatan, baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Begitu pula 

dengan program CSR PT.Kaltim Prima Coal yang banyak mengalami hambatan-

hambatan dalam proses implementasinya. Ada beberapa kendala yang PT.Kaltim 

Prima Coal hadapi dalam program pengembangan desa ini yaitu sering munculnya 

beberapa kecemburuan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Murdoko selaku Kades desa Sangkima Lama yang mengungkapkan 

keluhannya pada saat pra Musrenbang kecamatan 

“Saya mengerti jika desa Sangatta Selatan memang desa unggulan. 

Saya melihat desa saya yang tidak sebaik desa Sangatta selatan yang 

memiliki gedung serbaguna seperti yang ada di desa Sangatta Selatan” 

Dalam ungkapan Murdoko tersebut dapat dirasakan bentuk penyesalannya 

terhadap bantuan CSR yang kurang seimbang di tiap-tiap desa atau dalam artian desa 
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Sangatta Selatan mendapat bantuan pembanguna gedung serbaguna sedangkan di 

desa Sangkima Lama tidak ada bantuan serupa. Murdoko berharap agar batuan di 

tiap-tiap desa bisa lebih seimbang agar nantinya tidak muncul kecemburuan antar 

desa. Pihak PT.Kaltim Prima Coal telah memberikan alasan seperti yang di 

ungkapkan oleh Samsuriadi yaitu 

“Pihak kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membatu tiap-

tiap desa, kami berharap agar desa lain bersabar. Pihak kami tidak akan 

tebang pilih dalam memberikan batuan. Kami telah membuat agenda-

agenda untuk program CSR di desa-desa lainnya” 

 

Bantuan-bantuan CSR yang tidak seimbang tentu akan memicu kecemburuan 

tersebut. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi PT.Kaltim 

Prima Coal agar program CSR selanjutnya tidak menghadapi kendala dikemudian 

hari. Seharusnya pihak PT.Kaltim Prima Coal mengirimkan wakil-wakilnya ke semua 

desa di Sangatta Selatan, agar nantinya aspirasi seluruh desa dapat terjawab dan 

bantuan bisa lebih merata ke tiap-tiap desa. 

Program Corporate Social Responsibility yang baik adalah proram yang 

meperhatikan tidak meperhatikan aspek keuangan saja, tetapi juga memperhatikan 

aspek sosial dan lingkungan. Sebagaimana di dalam konsep Triple Bottom line bahwa 

perusahaan yang ingin berkelanjutan, haruslah memperhatikan “3P” yaitu people, 

planet, profit.
11

 Dalam program pengembangan desa mandiri di Desa Sangatta selatan 
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ini dapat digambarkan bahwa PT.Kaltim Prima Coal telah menerapkan konsep ini 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui diagram di bawah ini: 

Bagan 5.1 

Penerapan Konsep 3P dalam Program Pengembangan Desa Mandiri 

 

Sumber: Hasil olahan penulis 2017 

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa program ini telah mengaplikasikan 

konsep 3P people,planet,profit dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat lebih 

mandiri dan tidak bertanggung lagi dengan bantuan-bantuan dari pemerintah dan 

swasta, karena saat ini masyarakat di desa Sangatta Selatan telah memeilki unit usaha 

yang bekerja sama dengan berbagai pihak dan saling menguntungkan. Berikut adalah 

 

People (Sosial) 

BUMDes yang menyerap Tenaga 
kerja dan meningkatkan PADes  

 

Ptofit (Keuntungan) 

Dapat bekerja sama dengan 
BUMDes untuk bahan 

reklamasi tambang 

Planet(lingkungan) 

Produk Unit usaha yaitu Pupuk 
kompos yang dapat membantu 

penyburan tanah untuk 
perbaikan lingkungan 



pola mekanisme pemasaran produk pupuk kompos yang telah di rencanakan oleh 

pihak PT.Kaltim Prima Coal: 

Bagan 5.2 

Mekanisme Pemasaran Produk Pupuk Kompos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

Pola pemasaran diatas adalah pola pemasaran yang dirancang oleh PT.kaltim 

Prima Coal untuk kelanjutan unit usaha ini. Sehingga nantinya unit usaha ini dapat 

Pupuk Kompos 

Masyarakat Perusahaan 

Petani Rumah Tangga 

RKPL 

Enviroment 

KPC 

TISA 
Reklamasi 

lahan pasca 

tambang 



berjalan mandiri tanpa perlu adanya pendampingan lagi dari pihak-pihak swasta 

maupun pemerintah. 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

  

   

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pertama, upaya PT.Kaltim Prima Coal (KPC) dalam mengimplementasikan 

Program Tanggung Jawab Sosial adalah dengan berbuat sesuatu yang diharapkan 

dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. 

Pendekatan kepada masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan kemandirian di desa 

melalui program desa mandiri. Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 

pilih karena BUMDes merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong 

perekonomian desa. Dengan meningkatnya kemandirian desa dalam mengelola 

potensi yang dimiliki maka kedepannya desa tidak lagi harus mengharapkan bantuan-

bantuan dari berbagai pihak mengingat adanya isu penutupan tambang pada tahun 

2021. Kemandirian desa ini menjadi sangat penting sebagai bahan evaluasi diri bagi 

desa sekaligus mendiagnosis berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, kemasyarakatan serta 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat bermanfaat bagi desa serta pihak lain 

seperti perusahaan, LSM, dan perguruan tinggi untuk melakukan treatment atas 

kekurangan dan kelemahan.  

 Kedua, Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) melalui 

program pengembangan maysarakat merupakan komitmen PT. Kaltim Prima Coal 

yang dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan 



program pengembangan masyarakat, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) menempatkan 

perannya sebagai katalisator pembangunan daerah. Berkolaborasi dengan pemerintah  

dan masyarakat dilakukan oleh KPC untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi 

masyarakat dengan upaya maksimal dan tepat sasaran, sekaligus mendorong 

terciptanya kemdirian masyarakat dengan potensi yang ada. Pendampingan-

pendampingan dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara perusahaan, unsur 

pemerintahan dan masyarakat. Pihak PT. Kaltim Prima Coal bekerjasama dengan 

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) sebagai fasilitator dalam 

pengimplementasian program. Meskipun program desa mandiri di Desa Sangatta 

Selatan belum sepenuhnya lancar, namun dengan adanya pendampingan ini 

diharapkan nantinya akan menumbuhkan semangat di masyarakat, karena nantinya 

semua program ini akan dijalankan langsung oleh masyarakat desa dan pemerintahan 

desa.  

 Ketiga, Implementasi program desa mandiri di Desa Sangatta Selatan 

sebagaimana yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle telah dilaksanakan oleh pihak 

KPC. Dilihat dari pelaksanaan yang melibatkan semua pihak yaitu masyarakat, 

pemerintah desa, dan perusahaan melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa. 

Dengan keterlibatan semua pihak maka program desa mandiri menjadi lebih aktif, 

melihat banyaknya program bantuan dari pemerintah yang terhenti karena kurangnya 

pelatihan di masyarakat. Oleh karena itu pendampingan yang dilakukan oleh pihak 

KPC diharapkan dapat mendorong antusiasme masyarakat. Program desa mandiri 



bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian desa dalam mengelola segala seumber 

daya yang di miliki. Beberapa dampak positif yang dihasilkan adalah dengan 

menuigkatnya perekonomian desa dihasilkan oleh beberapa unit usaha BUMDes.  

 

6.2 Rekomendasi 

Pertama, Hubungan dan komunikasi dengan masyarakat perlu di jaga melihat 

bahwa pendampingan dan pendewasaan masyarakat perlu di bangun dengan interaksi 

yang tepat. Masih banyak masyarakat desa yang belum memahami apa itu program 

desa mandiri. Sehingga masyarakat hanya menunggu bantuan berupa uang yang 

nantinya tidak akan menciptakan kemandirian di masyarakat. Mengingat pula rencana 

penutupan tambang yang akan dilakukan pada tahun 2021, diharapkan masyarakat 

nantinay lebih siap dengan segala potensi-potensi desa tanpa perlu mengharap 

bantuan dari perusahaan ataupun pemerintah.  

Kedua, diharapkan program desa mandiri dapat dilakukan secara merata kesetiap 

desa di  Kabupaten Kutai Timur. Karena seringanya timbul kecemburuan sosial 

antara desa yang secara langsung akan mengurangi legitimasi masyarakat terhadap 

perusahaan. Dan perlunya penambahan sumber daya pendukung di perusahaan yang 

nantinya akan di tempatkan di semua desa di Kabupaten Kutai Timur sebagai 

katalisator, melihat masih minimnya tenaga pendamping di tiap-tiap desa, sehingga 



program desa mandiri menjadi terhambat untuk menjangkau seluruh daerah di 

Kabupaten Kutai Timur. 
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Wawancara dengan Kepala Desa Sangatta Selatan Bapak M.Sjaim pada Tanggal 22 September 

2016 

Wawancara dengan Manajer Community Empowerment ibu Nurul Mutia Karim pada tanggal 10 Februari 

2017  

Wawancara dengan Pak Andhika Yohantoro selaku ketua unit usaha pupuk kompus pada 3 Februari 2017  

Wawancara dengan pak Murdoko Selaku Kades Sangkima Lama 3 Februari 2017 

Wawancara Dengan Pak Suwandi Selaku Ketua Unit Usaha Air Minum Olahan 4 Februari 2017 

 

Website 

www.kliksangatta.com  

www.kpc.co.id 

 

 

http://www.kliksangatta.com/


Dokumentasi 

  

Wawancara penulis dengan Manajer Community Empowerment 

 

Penulis dan Kepala Desa Sangatta Selatan Beserta Staff dan Ketua BPD Desa Sangatta selatan 

 

 

 

Penulis dan Matan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman Saat Mengunjungi 

Desa Sangatta Selatan 



 

Penulis saat mengunjungi Composting Training Center 

 

 

 

 

 

Penulis dan Bapak Andhika Yohantoro saat mengunjungi unit usaha pupuk kompos desa 

Sangatta Selatan 



 

 

Penulis saat megunjungi Unit usaha Air Minum Desa Sanggata Selatan 

 

 

Penulis saat mengadiri pelantikan BPD desa Sanggata Selatan 



 

Penulis saat mempresentasikan hasil penelitian selama berada di PT. Kaltim Prima Coal 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Departemen Community Empowerment PT.Kaltim Prima Coal 



 

Id Card Yang dikenakan penulis selama melakukan penelitian di PT.kaltim Prima Coal 
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